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1  Johdanto 

"Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?" (Apt 16:30) 

Kun Raamatun kaanonia luetaan kristillisessä kontekstissa, pelastuksen il-

moittaminen mielletään kuuluvaksi lähinnä Uuden testamentin puolelle. Vaikka 

Vanha testamentti sisältää lukuisia ennustuksia, jotka kristillisessä selitysperin-

teessä tulkitaan Jeesukseen Kristukseen viittaaviksi, Vanhan testamentin pelas-

tusajatukset jäävät kristillisestä taustasta katseltuina oikeastaan vain aavistukseksi 

paremmasta tulevasta. 

Samoin on juutalaisuuden ja kristinuskon vertailun laita. Kristillisessä raa-

matuntulkinnassa syntyy houkutus korostaa eroja kristinuskon hyväksi, juutalai-

suuden kustannuksella. Nykyisin kuitenkin tutkimus näkee varhaisjuutalaisen ajat-

telun valoisampana ja eri ajattelutapojakin sallivampana kuin esimerkiksi Jeesuk-

sen ja fariseusten yhteenotoista voisi päätellä. Tiukka ja kirjaimellinen laintulkinta 

ei suinkaan ole varhaisessa juutalaisuudessa yleispätevä sääntö. 

Kun käsittelen tässä työssä pelastusta, ymmärrän pelastuksen tapahtumana – 

tai paremminkin tapahtumien ketjuna – jossa Jumala muuttaa asioita ihmiselle 

myönteisellä tavalla. Pelastus koskee sekä tämän- että tuonpuoleista elämää. Tar-

kasteltavana ei siis ole pelkästään iankaikkinen vapautus tai tuomio – vaikka tä-

mäkin merkitys sisältyy mukaan keskeisenä elementtinä. Pelastus tapahtuu jostain 

johonkin, huonommasta parempaan. Muutos voi olla monenlainen, esimerkiksi 

syyllisyydestä syyttömyyteen, vihollisista rauhaan, sairaudesta terveyteen, ran-

gaistuksesta vapauteen. Muutoksen on kuitenkin oltava Jumalan aikaansaama ja 

jollakin tapaa ihmiselle tai kansalle merkittävä, eli aivan vähäpätöisiä muutoksia 

en ota tarkasteltavaksi. Käsittelyn kuluessa vastaan tulee useita erilaisia juutalaisia 

ryhmiä, joiden käsitykset pelastuksesta myös poikkeavat toisistaan. 

Tämän työn tutkimuskysymys on: Millaisia käsityksiä varhaisessa juutalai-

suudessa on ollut pelastusta koskien? Tehtävälle asetetaan kaksi rajausta. 1) Tar-

kastelu rajoitetaan koskemaan ihmisen tekojen ja pelastuksen suhdetta. Mitä teko-

ja ihmiseltä edellytetään, jotta hän pelastuisi? Onko ihmisen velvollisuus tehdä 

ensin jotain, jotta Jumalan auttava väliintulo voisi sen jälkeen tapahtua? Onko 

ihmisen mahdollista myötävaikuttaa omalla toiminnallaan pelastuksen toteutumi-

seen? Luvataanko joistakin teoista seurauksena pelastavia vaikutuksia? Etsin ta-

pahtumaketjuja, joissa on nähtävissä ensin ihmisen toiminta ja sitten sitä seuraava 
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pelastus, sekä opetuksia siitä, mitä tekoja pelastuksen toteutuminen vaatii. Otan 

tarkasteluun mukaan sellaiset ihmisten teot, joiden tarkasteltavissa kirjoissa selke-

ästi kuvataan tai opetetaan johtavan pelastukseen, tai joiden seurauksena luvataan 

olevan pelastus. Keskityn etupäässä käskyihin ja myönteisiin ohjeisiin, jättäen 

kiellot ja pelkät väärien tekojen tuomiot vähemmälle huomiolle. 2) Edellisen 

kanssa osittain rinnakkainen ja osittain päällekkäinen rajaus on seuraava: Mikä on 

ei-juutalaisten rooli? Löytyykö muihin kansoihin kuuluville pelastusmahdolli-

suuksia liittymättä juutalaisuuteen proselyytteinä? Koskevatko ehkä samojen te-

kojen vaatimukset muitakin kuin juutalaisia? Tähän toiseen osa-alueeseen panos-

tan työssä ensimmäistä vähemmän. 

”Varhaisella juutalaisuudella” tarkoitan toisen temppelin ajan juutalaisuutta, 

erotuksena toisaalta myöhemmästä, rabbiinisesta juutalaisuudesta, ja toisaalta 

kristinuskosta. En käsittele kuitenkaan persialaisajan juutalaisuutta, vaan tarkas-

teltavan ajan alussa eletään jo hellenismin valtapiirissä. Nämä rajaukset liittyvät 

lähdeaineiston syntyaikoihin. Kyseessä on ajanjakso, jolloin Vanhan testamentin 

kirjat ovat jo olleet olemassa ja käytössä (paria myöhäisintä lukuunottamatta, jot-

ka nekin ovat syntyneet tuona aikana). Käytän lähdeaineistonani Vanhan testa-

mentin apokryfejä, pseudepigrafeja ja Qumranin tekstejä, jotka ovat syntyneet 

tarkasteltavana aikana ja siksi antavat käsityksen silloisesta ajattelusta ja tavasta 

selittää Vanhan testamentin kirjoituksia. Syntyajankohdat asettavat työlle krono-

logisen rajauksen, joka on jonkin verran epätäsmällinen kirjoitusten ajoituksen 

hankaluudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan puhutaan kuitenkin juutalaisesta ajatte-

lusta suunnilleen aikana 300 eKr. – 70 jKr. 

Aineistoksi olen valinnut seuraavat tekstit: Vanhan Testamentin apokryfeis-

tä Tobitin kirja ja 1.-4. makkabilaiskirjat; Vanhan testamentin pseudepigrafeista 

Henokin kirja, Kahdentoista patriarkan testamentit, Abrahamin testamentti, Sibyl-

lan oraakkelit, Salomon psalmit ja Toinen Barukin kirja; sekä Qumranin teksteistä 

Yhdyskuntasääntö (1QS). Perustelen näiden tekstien valinnan luvussa 2. Valintani 

perustuu tekemääni pelastussanojen frekvenssitarkasteluun, jota tukevat ja täyden-

tävät tutkimuksen esille tuomat huomiot pelastusta käsittelevistä kirjoituksista. 

Tarkastelen kutakin tekstiä erikseen luvussa 3. 

Olen noudattanut seuraavaa työtapaa: valittuani tekstit olen käynyt jokaisen 

tekstin yksitellen läpi ja etsinyt teksteistä ne kohdat, jotka puhuvat pelastuksesta 

määrittelemälläni tavalla. Sen jälkeen olen ottanut avuksi kirjallisuuden, verrannut 

ja täydentänyt havaintojani, käsitellyt tekstikohtia vielä lähemmin, ja lopulta kirjoit-
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tanut kaiken löytämäni ja päättelemäni yhdeksäksi kirjakohtaiseksi alaluvuksi (3.1–

3.9). Lopputuloksessa yhdistyvät siis tekemäni työ tekstien parissa, kirjallisuuden 

tiedot sekä oma järjestelyni ja luokitteluni yhtenäiseksi katsaukseksi koottuna. Kir-

joitetussa asussaan työni etenee siis eri tavalla kuin miten olen tehnyt työvaiheet: 

tekstiä muotoillessani olen pyrkinyt saamaan lopullisen työn helpommin luettavaksi. 

Esittelen kunkin tekstin ja joitakin sen ongelmia lyhyesti, mutta itse tekstikohtien ja 

tekstien sisällön esille tuomisessa olen tehnyt hyvin paljon valikointia. Tarkoitukse-

ni ei näet ole ollut kirjoittaa johdantoteosta kyseisiin kirjoituksiin, vaan aihepiiril-

tään suppeampi, kohdennettu tarkastelu, jossa kunkin tekstin pelastuskohdat on 

nostettu näkyville ja ne ovat tulleet tarkemmin pohdituiksi, käsitellyiksi yhdessä 

muun saman ajan kirjallisuuden kanssa ja yhdistetyiksi historialliseen taustaansa. 

Tekemäni seulonnan jälkeen kustakin tekstistä on tässä työssä esitelty ainoastaan 

aiheen kannalta olennaisia katkelmia, ei tekstiä ja sen sanomaa kokonaisuudessaan. 

Näkökulmia täydentää edelleen teemoittain laadittu luku 4, jossa lähtökoh-

tana eivät enää ole yksittäiset kirjoitukset, vaan varhaista juutalaisuutta käsittelevä 

tutkimus. Olen ottanut tarkastelun kohteeksi kolme asiakokonaisuutta, joiden kä-

sittelystä edellisessä luvussa tekstien yhteydessä olisi tullut liian hajanaista. Käsit-

telen tässä luvussa kirjoitusten taustalla vaikuttaneita ryhmittymiä, ajanjakson 

kirjoituksiin läheisesti liittyvää ilmiötä apokalyptiikkaa, sekä useiden kirjoitusten 

keskeistä kohdetta messiashahmoa. Otan nämä asiakokonaisuudet esille vasta tässä 

vaiheessa myös siksi, että niihin on helpompaa syventyä kirjoituksista nousseiden 

pelastusajatusten jo käytyä tutuiksi lukijalle. Luvussa 5 kokoan kaiken löytämäni ja 

teen tarvittavat johtopäätökset. Luku 6 on lyhyt yhteenveto ja päätös työlle. 

Kun käytän kirjoista lainauksia, annan ne suomeksi. Niistä kirjoista, joista 

suomenkielinen käännös on ollut saatavilla, lainaan sitä (Tob, Makk, Hen, Sal ps, 

1QS). Apokryfikirjoista tuon tarvittaessa esiin Septuagintassa käytettyjä kreikan-

kielisiä sanamuotoja, Qumranin Yhdyskuntasäännöstä hepreankielisiä. Niissä ta-

pauksissa, joissa suomenkielistä käännöstä ei ole ollut valmiina, olen tehnyt tar-

vitsemieni kohtien käännökset itse suoraan kreikasta (Sib or, 12 patr test, Abr test). 

Päädyin tähän ratkaisuun, sillä en pitänyt Charlesworthin pseudepigrafikokoelman 

(OTP) tekstiä riittävänä pohjana käännökselle, etenkään Sibyllan oraakkelien 

kohdalla. Runomuotoisissa oraakkeleissa englanninkielisen käännöksen sana-

valintoja on jo jossain määrin tyylitelty. Toisen Barukin kirjan, josta on säilynyt 

kokonaisena syyriankielinen käsikirjoitus, käännökseni pohjautuvat kuitenkin 

OTP:n englanninkieliseen tekstiin. 
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2  Aineiston rajaus ja syntytausta 

2.1 Aineiston valinta 

Vanhan testamentin apokryfit, pseudepigrafit ja Qumranin tekstit muodostavat 

tekstimassan, joka olisi sinällään liian laaja käytäväksi läpi pro gradu -työssä. 

Olen supistanut lähdeaineistoa ottamalla yksityiskohtaisempaan tarkasteluun pie-

nemmän tekstijoukon, mutta kuitenkin riittävän monta tekstiä, jotta niiden pohjal-

ta on mahdollista rakentaa aiheesta riittävä käsitys. Esitän seuraavassa rajauksen 

perustaksi pelastussanoja koskevan frekvenssitarkastelun sekä joitakin tutkimuk-

sen esiin tuomia seikkoja kirjojen sisältämistä pelastusajatuksista. Harkitsin pro-

jektin alkuvaiheissa myös rajausta tekstityypin mukaan, esimerkiksi narratiivit–

apokalypsit–runous. Hylkäsin kuitenkin tämän ryhmittelyn, koska se ei olisi ra-

jannut aineistoa pelastusteeman kannalta. Samoin halusin keskittyä heprealaisen 

Raamatun ulkopuoliseen ja sitä selittävään aineistoon, joten en ottanut Danielin 

kirjaa mukaan. 

Tarkastellaan siis ensin joidenkin pelastukseen liittyvien sanojen esiintymis-

tä eri teksteissä. Albert-Marie Denisin konkordanssi listaa sanoja 14:ssä kokonai-

sena säilyneessä pseudepigrafissa sekä 18 fragmentissa. Seuraavaan taulukkoon 

olen koonnut sanojen σῴζω ”pelastaa”, σωτήρ ”pelastaja”, σωτηρία ”pelastus” 

sekä σωτήριος ”pelastava” esiintymisfrekvenssit kokonaisten kirjojen osalta.1 

Vaikka pelastusteemaa voidaan käsitellä muidenkin sanojen kautta – esimerkiksi 

etsimällä näille sanoille synonyymejä – tämä taulukko antaa joitakin johtolankoja. 

Taulukko on järjestetty frekvenssien mukaiseen suuruusjärjestykseen. 

 

                                                 

1 Denis 1987, 77. 
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Kirja σσσσῴῴῴῴζωζωζωζω σωτσωτσωτσωτήήήήρρρρ σωτηρσωτηρσωτηρσωτηρίίίίαααα σωτσωτσωτσωτήήήήριοςριοςριοςριος YhteensäYhteensäYhteensäYhteensä    

Kahdentoista 
patriarkan testamentit 

9 7 7 6 29 

Salomon psalmit 6 4 5  15 

Henokin kirja 6  5  11 

Abrahamin testamentti 10    10 

Sadrakin ilmestys 7 1   8 

Aristeaan kirje 3  2  5 

Jobin testamentti 1  2 1 4 

Sibyllan oraakkelit 3 1   4 

Joosef ja Asenet 2 1   3 

Kolmas Barukin kirja 2  1  3 

Profeettojen elämät  1 1  2 

Adamin ja Eevan elämä 1    1 

Neljäs Barukin kirja 1    1 

Kreikkalainen Esran 
apokalypsi 

1    1 

Yhteensä 52 15 23 7 97 

 

Frekvenssitaulukon kärkeen nousevat ylivoimaisesti Kahdentoista patriar-

kan testamentit. Muita esiintymärikkaita kirjoja ovat Salomon psalmit, Henokin 

kirja ja Abrahamin testamentti. Erityisesti näistä kirjoista on siis odotettavissa 

löytyväksi pelastusta koskevia ajatuksia.2 Otan nämä neljä kirjaa mukaan tarkaste-

luuni frekvenssien perusteella. Mikäli resurssit olisivat riittävät, mukaan voitaisiin 

ottaa taulukon kaikkikin kirjat, mutta työekonomisista syistä asetan rajan frek-

venssitaulukkoon neljän ensimmäisen kirjan jälkeen, ja täydennän valikoimaa 

vielä toisin perustein.  

Frekvenssitaulukossa eroja näyttäisi olevan myös sanojen välillä. Jos etsi-

tään kirjoista erityistä pelastajahahmoa, sitä varten kannattaa tarkistaa ainakin 

Kahdentoista patriarkan testamentit ja Salomon psalmit, joissa esiintyy useaan 

kertaan sana σωτήρ. 

                                                 

2 Taulukon järjestyksen osasyynä ovat tosin tekstien laajuudet. Muita kirjoja selvästi laajempia 
ovat Sibyllan oraakkelit ja Henokin kirja. Sibyllan oraakkelit on otettu mukaan muilla perusteilla 
kuin frekvenssien pohjalta; Henokin kirjankin sisällyttämiselle työhön löytyy myös muita syitä. 
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Toinen valintaperusteeni on se, mitkä kirjoitukset tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella käsittelevät tekoja ja pelastusta. George W. E. Nickelsburg on tarkastel-

lut tutkimuksessaan varhaisjuutalaista kirjallisuutta etsimästäni näkökulmasta kä-

sin eli ihmisen tekojen ja pelastuksen suhdetta selvittäen, ja nostaa esille joukon 

kirjoituksia, jotka otan omaan työhöni mukaan vielä edellisten lisäksi.3  

Sovitus synnistä ja vapautus sen seurauksista on kristillisestä näkökulmasta 

ehkä tärkein käsiteltävä kysymys pelastuksesta puhuttaessa. Vanhassa testamen-

tissa keskeisessä asemassa ovat Jerusalemin temppelin uhritoimitukset. Profeetat 

eivät pidä pelkästään tätä riittävänä, vaan esimerkiksi Jesaja, Jeremia, Aamos ja 

Miika vaativat, että kultilliseen uhriin on liityttävä katumus, paluu Jumalan luo. 

Vaikeina aikoina uhrikultti käy muutenkin mahdottomaksi harjoittaa, ja tilalle on 

löydettävä muuta. Deuterojesaja nostaa esiin kärsimyksen: ”Puhukaa lempeästi 

Jerusalemille – sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä 

kurittanut kaikista sen synneistä” (Jes 40:2). Kärsimys nousee esiin myös Tobitin 

kirjassa, Toisessa makkabilaiskirjassa, Toisessa Barukin kirjassa sekä Rooman 

miehitysaikana Salomon psalmeissa. Makkabilaiskirjoissa merkittäväksi nousee 

marttyyrien epäoikeudenmukainen kuolema. Qumranin Yhdyskuntasäännössä 

yhteisön toiminnalla on sovittava vaikutus. Pelastus voi tarkoittaa myös pelastu-

mista vihollisista. Tästä syystä esiin nousee Makkabilaiskirjojen taistelu juutalai-

sen kansan vihollisia vastaan.  

Yksilö tai kansa voi rukoilla tunnustaen syntinsä ja pyytäen anteeksiantoa 

Jumalalta. Raamatussa esimerkkejä tästä ovat psalmi 51, Esra 9 ja Nehemia 1. 

Eskatologisesti orientuneissa teksteissä sovitus ja puhdistus saatetaan esittää kuu-

luvaksi transsendentille olennolle, jolla on myös demoninen vastustaja. Näin ta-

pahtuu esimerkiksi Henokin kirjassa ja Qumranin Yhdyskuntasäännössä.  

Vanhan testamentin maailmassa sairautta pidettiin helposti merkkinä Juma-

lan epäsuosiosta (esim. Dtn 28:60-61). Jumalan pelastava väliintulo voi siis mer-

kitä myös sairauden paranemista. Tobitin kirja sisältää paranemiskertomuksen, 

Henokin kirjassa sen sijaan nähdään lääketieteessä myös jumalattomuutta: on pa-

ranemiskeinoja, jotka kapinaenkelit paljastavat ihmisille luvatta. 

                                                 

3 Nickelsburg 2003, 61-79. Seuraavissa kappaleidessa esitetty kuvaus kirjoitusten pelastusajatuk-
sista on Nickelsburgilta. 
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Vaikka varhaisesta juutalaisuudesta onkin hahmotettavissa kapea-alainen, 

vain juutalaisille suunnattu pääsy pelastuksen piiriin, eräät kirjoitukset laajentavat 

tätä näköalaa. Jes. 49:6 laajentaa pelastuksen ”kaikille kansoille”. Samoilla linjoil-

la on Henokin kirja: eskatologisessa näyssä Israel ja muut kansat yhdistyvät yh-

deksi kansaksi viimeisen tuomion jälkeen. Myös Ruutin ja Joonan kirjoissa ku-

vaan tulee muita kansoja. Sibyllan oraakkeleista löytyy vaatimuksia muille kan-

soille. 

Näiden seikkojen perusteella frekvenssien mukaan käsiteltäväksi otettujen 

kirjoitusten valikoimaa on syytä täydentää vielä seuraavilla varhaisjuutalaista ajat-

telua edustavilla teoksilla: Tobitin kirja, Makkabilaiskirjat, Toinen Barukin kirja, 

Qumranin yhdyskuntasääntö ja Sibyllan oraakkelit.  

Valikoimaa olisi helppoa laajentaa vielä tästäkin, kuten jo frekvenssitaulu-

kosta käy ilmi. Esimerkiksi henkimaailmaan lisää näköaloja avaisivat toiset Qum-

ranin tekstit ja Mooseksen testamentti. Juutalaisten ja ei-juutalaisten eroa käsitteli-

si Riemuvuosien kirja – kuitenkin niin, että se ainoastaan kaventaisi muiden kan-

sojen roolia, eikä näin ollen kykenisi lisäämään juutalaiseen käsitykseen uusia ja 

avartavia, vähemmän yksioikoisia piirteitä. Universalistisempi näkökulma voitai-

siin ehkä löytää Aristeaan kirjeestä. Työekonomisista syistä kirjoitusten joukko on 

kuitenkin saatava riittävän rajalliseksi, ja rajaus on tehty edellä mainituilla perus-

teilla. Ainakin edellä mainitsemiani aiheita, jotka liittyvät pois jätettyihin kirjoihin, 

käsitellään jonkin verran myös mukaan otettuja kirjoja tarkasteltaessa. Kanoninen 

Danielin kirjakin on tavallaan välillisesti mukana, koska käsiteltävänä on sen nä-

kyjen laajennuksia Henokin kirjassa. Näin ollen käsiteltävien kirjojen luettelo 

muotoutuu seuraavaksi: 

– Tobitin kirja 

– Makkabilaiskirjat 

– Henokin kirja 

– Kahdentoista patriarkan testamentit 

– Abrahamin testamentti 

– Sibyllan oraakkelit 

– Salomon psalmit 

– Toinen Barukin kirja 

– Qumranin Yhdyskuntasääntö, 1QS 

Tarkastelussani syvennyn kuhunkin näistä kirjoista lähemmin. Aikomukseni ei ole 

käsitellä kirjojen sisällöstä kaikkia asioita tai pääkohtia tasapuolisesti, vaan koros-
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tan ja nostan tekstimassasta esiin erityisesti sellaisia paikkoja ja ajatuksia, jotka 

liittyvät pelastukseen. Eihän esimerkiksi Juudas Makkabilaisen kaikkia sotaretkiä 

tarvitse käydä läpi, jotta päästäisiin perille siitä, minkä asian puolesta hän taistelee. 

Antoisampaa saattaa olla seisahtaa tutkailemaan, millaisia ohjeita vanha Mattatia 

kuolinvuoteellaan jättää tälle sotaan lähtevälle pojalleen ja hänen veljilleen. Niistä 

näet avautuu jotain juutalaiselle arvomaailmalle tärkeimmistä asioista. 

2.2 Juutalaista vai kristillistä kirjallisuutta? 

Lähes kaikki Vanhan testamentin apokryfit ja pseudepigrafit ovat säilyneet meille 

kristittyjen kopioimina ja välittäminä käsikirjoituksina, vaikkakin joistakin kirjois-

ta on löytynyt fragmentteja Juudean autiomaasta tai keskiaikaisina juutalaisina 

kopioina Kairon genizasta.4 Juutalaiset hylkäsivät suuren osan aiemmin käyttä-

mästään materiaalista, kristityt puolestaan näkivät juutalaisuuden omalla, väritty-

neellä tavallaan. Vanhan testamentin apokryfit, pseudepigrafit ja Qumranin tekstit 

avaavatkin arvokkaan ikkunan varhaiseen juutalaisuuteen. Kuten E. P. Sanders 

osuvasti toteaa, tässä kirjallisuudessa ”on juutalaisuus sellaisena kuin se puhui 

omasta puolestaan [kirjoitusten synty]kauden aikana, eikä sellaisena kuin seuraa-

vat sukupolvet halusivat sen muistettavan”.5 Koska kristityt kirjoitusten säilyttäji-

nä ovat toimineet välikätenä, on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

suurella varmuudella nyt käsiteltävänä olevat kirjat ovat juutalaista alkuperää (ei-

vätkä niitä välittäneiden kristittyjen tuottamia). Varhaisen juutalaisuuden rekonst-

ruoinnissa tällä seikalla on olennaista merkitystä.6 

James Davila arvioi kirjoitusten juutalaisuutta ulkoisten ja sisäisten kritee-

reiden pohjalta. Koska tarkastelu on varsin monitahoinen, esitän tässä ainoastaan 

pääperiaatteet ja lopputulokset oman työni kirjojen osalta. Ulkoisia kriteerejä ovat 

kirjoituksen löytyminen esikristillisen ajan kopiona, tai juutalaisten käyttämällä 

kielellä eli hepreaksi. Tukea kriteerille antaa myös tekstin lainaus myöhemmässä, 

varmuudella juutalaisessa kirjoituksessa.7 Tobitin ja Henokin kirja läpäisevät ul-

koiset kriteerit (paitsi Henokin luvut 37-71), sillä niiden fragmentteja on löytynyt 

                                                 

4 Davila 2005, 2-3. 
5 Sanders 1977, 426. 
6 Davila 2005, 7. 
7 Davila 2005, 13-14. 
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Qumranin kirjastosta.8 Sama pätisi luonnollisesti Qumranin omaan Yhdyskunta-

sääntöön, joka ei ole mukana Davilan analyysissä. Ensimmäisen makkabilaiskir-

jan juutalaista alkuperäolettamaa tukevat lainaukset Josefuksen teoksissa9. Toista 

makkabilaiskirjaa Davila ei käsittele, mutta esimerkiksi Robert Doranin kirjoitta-

man OBC:n kommentaariartikkelin mukaan tämäkin sijoittuu selkeästi juutalai-

seen kategoriaan.10 

Muita kirjoituksia Davila käsittelee sisäisin kriteerein. Huomion kohteina 

ovat tekstin elementit, jotka ovat ristiriidassa kristillisen alkuperäolettaman kanssa 

ja puoltavat juutalaista lähtökohtaa11. Sisäisin kriteerein juutalaisiksi osoittautuvat 

Kolmas ja Neljäs makkabilaiskirja, Henokin luvut 37-71, Salomon psalmit sekä 

Toinen Barukin kirja.12 

Jäljelle jää kolme hankalampaa kirjaa. Näistä Sibyllan oraakkelien kolmas 

kirja (johon käsittelyni kohdistuu) on kokoonpantu eri-ikäisistä osista, esimerkiksi 

yhtä jaetta (Sib or 3:776) pidetään selvästi kristillisenä lisäyksenä. Kaikki tässä 

työssä kääntämäni tai viittaamani kohdat ovat kuitenkin alueelta Sib or 3:97-349, 

489-829, joka muodostaa kolmannen kirjan rungon. Collins ajoittaa rungon välille 

163-150 eKr., ja myös Davila varovasti hyväksyy juutalaisen alkuperän, huomaut-

taen, että jollei kirjoittaja ole juutalainen, hänen on ainakin täytynyt tuntea sympa-

tiaa ja syvää ihailua juutalaisia ja juutalaisuutta kohtaan.13 Näin tämänkin kirjan 

osalta liikutaan juutalaisessa ajattelussa. 

Abrahamin testamentin kirjoittajaa Davila ei kykene varmuudella määrittä-

mään juutalaiseksi eikä kristilliseksi14, sen sijaan E. P. Sanders on juutalaisesta 

alkuperästä varma15. Kahdentoista patriarkan testamentteja Davila ei käsittele, 

                                                 

8 Davila 2005, 71, 121. 
9 Davila 2005, 14. Samoilla linjoilla on Rappaport 2007, 711. 
10 Doran 2007, 735. 
11 Davilan metodissa määritellään kuusi sisäistä kriteeriä, jotka puoltavat teoksen juutalaista alku-
perää: 1) teos on sisällöltään oleellisesti juutalainen, ja on vahvaa evidenssiä esikristillisestä synty-
ajankohdasta; 2) on näyttöä siitä, että teos on käännetty hepreasta, jota käyttivät ainoastaan juuta-
laiset; 3) juutalaisten kultillista rituaalia kohtaan tunnetaan myötämielistä kiinnostusta (erityisesti 
pappeus, temppeli, rituaalinen puhtaus, kalenteri, juhlat, sapatti, ympärileikkaus); 4) samoin huo-
lehditaan juutalaisesta laista; 5) juutalaisten kansalliset pyrkimykset nähdään tärkeinä, tai polemi-
soidaan juutalaisten vainoja tai juutalaisten keskinäisiä kiistakysymyksiä; 6) jos on erotettava 
juutalainen teos samarialaisesta, kriteerinä on, ettei teos korosta samarialaiselle ajattelulle ominai-
sia piirteitä. Davila 2005, 65-66. 
12 Davila 2005, 128, 137, 144, 149, 163. 
13 Davila 2005, 181, 186. 
14 Davila 2005, 207.  
15 Sanders 1983, 875. 
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mutta OTP:n tekstin esipuheessa H. C. Kee pitää tekstin kirjoittajaa juutalaisena 

pois lukien kaksitoista selvästi erottuvaa kristillistä lisäystä, joita en ole lainannut 

tässä työssä.16 

Lopputulos on, että kaikkia tässä työssä käyttämiäni tekstejä voidaan pitää 

juutalaisina. Parissa tapauksessa (erityisesti testamentit) on kuitenkin siedettävä 

hieman epävarmuutta alkuperän suhteen.17 

2.3 Millaisissa oloissa kirjoitukset syntyivät? 

Juutalaisuudesta voidaan puhua persialaisajasta n. 400-300 eKr. alkaen. Pakkosiir-

tolaiset olivat palanneet Babyloniasta useassa vaiheessa. He rakensivat uudelleen 

pääkaupungikseen Jerusalemin, sekä sen temppelin uskontonsa keskuspaikaksi. 

Tuona aikana syntyneissä Aikakirjoissa sekä Esran ja Nehemian kirjoissa oli pyr-

kimys antaa Israelin kansalle ymmärrystä itsestään ja menneisyydestään. Jahve, 

Israelin Jumala, oli valinnut Daavidin kuningassuvun Israelin hallitsijaksi ja Jeru-

salemin omaksi palvontapaikakseen. Vaikka tuhoutunut loisto oli menneisyyttä ja 

jälleenrakennus oli tehty vaivoin, kansa löysi kiinnekohtansa joihin tarttua. Uskol-

linen temppelipalvelus Jerusalemissa sekä valmiiksi saatu Israelin itseymmärryk-

sen kulmakivi, Toora, esitettiin menestyksekkäästi juutalaisen identiteetin ja kult-

tuurin perusedellytyksiksi.18 

Temppelin uhrijärjestelmä antoi ratkaisun ihmisten syntiin ja syyllisyyteen, 

joista uhrit tuottivat puhdistuksen. Uhrit avasivat myös yhteyden ihmisen ja Juma-

lan välille ja korostivat juutalaisten asemaa valittuna kansana. Eräs temppeliin 

keskittyneistä pääjuhlista oli Suuri Sovituspäivä, joka tuotti sovituksen niin papis-

tolle, pyhäkölle kuin koko kansallekin (Lev 16). Temppeli erotti myös pyhän epä-

pyhästä ja kultillisesti puhtaan saastaisesta. Jahve, tai vähintäänkin hänen nimensä, 

piti temppelin kaikkeinpyhintä asuinpaikkanaan. Ihmisen tuli omalta osaltaan 

kunnioittaa temppeliä Jumalan läsnäolon kohtaamispaikkana, mikä merkitsi käy-

tännössä puhtaussäädösten tarkkaa noudattamista paikkaa lähestyttäessä.19 

                                                 

16 Kee 1983, 777. 
17 Myös Nickelsburg sijoittaa varhaisen juutalaisen kirjallisuuden johdantoteoksessaan juutalaisel-
le puolelle kaikki muut kirjat paitsi Kahdentoista patriarkan testamentit ja Abrahamin testamentin, 
jotka ovat osastossa ”Texts of Disputed Provenance”. Nickelsburg 2005, x. 
18 Dearman 1992, 102-104. 
19 Grabbe 2000, 130-131. 
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Mooseksen laki, kirjallinen Toora, muodostui juutalaisuudelle niin keskei-

seksi, että kannattaakin kysyä, onko sen noudattaminen ratkaiseva asia (tai tyhjen-

tävä vastaus) myös pelastuskäsityksessä. Toorahan on aina kuulunut juutalaisuu-

den perustaviin komponentteihin, vieläpä ollut arvostetuimmassa asemassa kaikis-

ta pyhistä kirjoituksista. Kaikki juutalaisuuden muodot ovat olleet siihen jossakin 

suhteessa. Mutta tarkemmin katsottuna Toora ei vielä anna selvää mittapuuta, joka 

määrittelisi, mikä on oikea tapa elää juutalaisena. Elinympäristö saneli usein juu-

talaisuudelle reunaehtoja. Kaanonin (tai sen kirjallisuuden, joka tuli kuulumaan 

kaanoniin) ulkopuolella oli vaikutusvaltaisia tekstejä, jotka ohjasivat uskonnollista 

elämää vahvastikin – unohtamatta kanonisia Profeettoja ja Kirjoituksia, joista 

kaikki eivät olleet vielä valmiitakaan hellenistisen ajan alkuvaiheissa. Mikään 

varhaisen juutalaisuuden suunta ei suoranaisesti hylännyt Tooraa. Se ei kuiten-

kaan ollut kaikissa suuntauksissa uskonnon polttopisteessä, ja sitä oli mahdollista 

ymmärtää eri tavoin. Saattoi olla, että siihen kiinnitettiin toisinaan vain marginaa-

lista huomiota. Kaikkia lakeja ei välttämättä pidetty sitovina, eivätkä ne muuten-

kaan aina olleet keskeisin juutalaista identiteettiä luova tekijä.20 

Juutalaisuutta toisen temppelin aikana on pyritty määrittelemään tavalla, jo-

ka antaisi yhtenäisen kuvan vallinneista käsityksistä. Tällainen on Sandersin nä-

kemys liittonomismista, jonka on ajateltu käsittävän varhaisen juutalaisuuden teo-

logisen ytimen. Liittonomismin ”kaava” tai ”rakenne” on seuraava: ”(1) Jumala 

on valinnut Israelin ja (2) antanut lain. Tämä laki merkitsee sekä (3) Jumalan lu-

pausta ylläpitää valintaansa ja (4) vaatimuksia totella. (5) Jumala palkitsee tottele-

vaisuudesta ja rankaisee rikkomuksesta. (6) Laki tarjoaa keinon sovitukseen, ja 

sovitus seuraa (7) liittosuhteen ylläpidosta tai ennalleenasettamisesta. (8) Kaikki 

ne, jotka pysyvät liitossa tottelevaisuuden, sovituksen ja Jumalan armon avulla, 

kuuluvat pelastuvien ryhmään. Ensimmäisen ja viimeisen kohdan tärkeä tulkinta 

on, että valintaa ja lopulta pelastusta pidetään pikemminkin Jumalan armona kuin 

ihmisen saavutuksena.”21 

Toisen temppelin aikana olosuhteet juutalaisen ajattelun kehitykselle olivat 

kuitenkin monestakin syystä ristiriitaiset. Huomattavia määriä juutalaisia eli 

diasporassa, erityisesti Babyloniassa ja Egyptissä. Näiden ryhmien oli luotava 

                                                 

20 Collins 1986, 12, 15. 
21 Sanders 1977, 422. 
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ratkaisut oman juutalaisen identiteettinsä säilyttämiseen, ja toisaalta määriteltävä 

suhteensa juutalaisuuden keskuspaikkaan Jerusalemiin.22  Temppelissä käynti 

saattoi olla mahdotonta pitkien välimatkojen vuoksi. Diasporajuutalaisten tilanne 

samaistui aiempaan eksiilissä elämiseen – kummassakin tilanteessa oli löydettävä 

keinot elää juutalaisena ilman kosketusta temppelikulttiin ja sen tuomaan 

pelastukseen. Pakkosiirtolaisiin rinnastuminen, mitä tapahtuu esimerkiksi Tobitin 

kirjassa, antoi toivoa muukalaisten keskellä elämiseen ja yhdisti yhteisten 

vaikeuksien kautta muihin juutalaisiin.23  Aleksanteri Suuren valloitusten 

(333-332 eKr.) jälkeen ja ilmeisesti myös jo aikaisemminkin24 elettiin hellenismin 

vaikutuspiirissä, mikä toi juutalaisuudelle uusia haasteita, mutta myös 

mahdollisuuksia. Aleksanterin seuraajien valtataistelut leimasivat poliittisesti 

seuraavaa ajanjaksoa, joka kärjistyi Antiokhos IV Epifaneen pakkohellenisointiin 

ja sitä seuranneeseen makkabilaiskapinaan (167 eKr.).25 

Ylipappeina toimivat sadokilaiset, jotka laskivat polveutuvansa kuningas 

Daavidin ajan pappi Sadokista (1 Kun 1:32-45). Ylipapin virka kehittyi asemaksi, 

joka yhdisti uskonnollisen ja maallisen hallitsijan tehtäviä. Tämä teki virasta myös 

poliittisesti halutun. Makkabilaisaikana hasmonealaiset ylipapit syrjäyttivät sado-

kilaiset, mikä oli monien mielestä vastoin Jumalan säädöstä, joka varasi tehtävän 

nimenomaan Sadokin jälkeläisille: 

Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun 
pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja 
toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja ver-
ta – näin sanoo Herra Jumala. He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen, he 
saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta. (Hes 44:15-16) 

Hasmonealaisten (eli makkabilaisten) toimiin palataan Makkabilaiskirjojen yhtey-

dessä. Sadokilaiset eivät kuitenkaan kadonneet näyttämöltä, vaan säilyivät merkit-

tävänä poliittisena voimana. Sadokilaisilla oli myös osuutensa essealaisessa liik-

keessä ja Qumranin yhteisössä. Myöhemmät saddukeukset ovat mahdollisesti 

yhteydessä sadokilaisiin.26 

                                                 

22 Dearman 1992, 113. 
23 Nickelsburg 2003, 68. 
24 Smith 1989, 103. 
25 Dearman 1992, 115. 
26 Sanders 1992, 15, 21, 25, 30. 
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Varhaisen juutalaisuuden aika oli kaiken kaikkiaan poliittisesti levotonta. 

Roomalaisten alaisuuteen Palestiina joutui vuonna 63 eKr. Pompeiuksen valloitet-

tua Jerusalemin. Tämä valloitus on taustalla erityisesti Salomon psalmeissa. Roo-

malaisvallasta on myös mainittava vuonna 70 jKr. tapahtunut Jerusalemin temp-

pelin hävitys, mikä on ollut alkusysäyksenä jäljempänä käsiteltävän Toisen Baru-

kin kirjan kirjoittamiselle.27 

Varhaisen juutalaisuuden historiassa on siis nähtävissä monenlaisia toimijoi-

ta ja tarkoitusperiä. Sandersin liittonomismin mallia on arvosteltu siitä, että se 

väheksyy juutalaisten ryhmien välisiä eroja ja opillisia painotuksia. Vaikka liit-

tonomismi onkin yksi kaava varhaisesta juutalaisuudesta, se ei ole ainoa kaava. 

Onkin ehdotettu puhumista ”juutalaisuuksista” sen sijaan, että puhuttaisiin ”juuta-

laisuudesta”.28 Toisten tutkijoiden mielestä tämä taas on liioittelua vastakkaiseen 

suuntaan: varhaisen juutalaisuuden eri suuntauksissa on heidän mielestään niin 

paljon yhteistä, että tulisi edelleenkin puhua ”juutalaisuudesta” yksikössä, mutta 

kuitenkin juutalaisuuden eri muodoista.29 

Tässä työssä kysymys nousee esille, sillä eri tekstien taustalla voidaan nähdä 

eri ryhmiä. Ryhmien liittäminen teksteihin tosin pitää sisällään omat ongelmansa. 

Siirryn nyt kuitenkin käsittelemään itse tekstejä, ja palaan kysymykseen juutalai-

sista ryhmistä jäljempänä, koska ryhmien läpi käyminen on helpompaa sen jäl-

keen kun tekstit ovat jo tulleet tutuiksi. Aloitan apokryfisillä Tobitilla ja Makkabi-

laiskirjoilla, sen jälkeen siirryn pseudepigrafeihin ja lopuksi Qumranin yhteisön 

omaan tekstiin. Ensimmäisenä tarkasteltavaksi tulee joukon vanhimpiin lukeutuva 

kirja, joka on suorasanaista kertomusta – opettavainen ja hauskakin ”historiallinen 

romaani”, Tobitin kirja. 

                                                 

27 Sanders 1992, 30, 33. 
28 Quarles 2005, 40. 
29 Davila 2005, 19. 
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3  Kirjojen tarkastelu 

3.1 Tobitin kirja – pelastus vieraassa maassa 

Tobitin kirjan syntypaikka on hämärän peitossa. Se on saattanut syntyä Israelin 

maaperällä tai diasporassa – Egyptissä, Syyriassa tai Mesopotamiassa. Kirjasta on 

löytynyt Qumranista heprean- ja arameankielisiä fragmentteja, jotka vahvistavat, 

että Tobit oli olemassa meidän tuntemassamme muodossa jo ennen ensimmäistä 

vuosisataa eKr. Daniel Harrington sijoittaa apokryfien johdantoteoksessaan kirjan 

syntyajan toiselle tai kolmannelle vuosisadalle eKr. Tobitin kirja on kirjoitettu 

alkuaan hepreaksi tai arameaksi. Kokonaisena teos on säilynyt kahtena kreikan-

kielisenä versiona, joista toinen on pitempi.30 Rahlfsin Septuaginta antaa molem-

mat tekstit. Suomeksi käytössäni on ollut (käsikirjavaliokunnan korjaama) apo-

kryfikirjojen käännöskomitean teksti, joka pohjautuu pitempään, Codex Sinaiti-

cukseen sisältyvään tekstiin. Olen ottanut tämän tekstimuodon myös oman työni 

pohjaksi. 

Kirjan kertomus sijoittuu eksiiliin aikaan, jolloin juutalaiset kohtasivat ju-

malanpalveluksessaan ongelman. Aiemmin, israelilaisten asuessa melko pienellä 

alueella, oli ainakin periaatteessa mahdollista osallistua Jerusalemin temppeli-

palvelukseen ja siellä toimitettaviin uhrirituaaleihin. Mutta nyt temppeli oli hävi-

tetty ja temppelipalvelus lakannut. Mikä siis neuvoksi hurskaalle juutalaiselle, 

joka ei enää päässyt temppeliin?31 Entä temppelin antama osallisuus pelastukseen, 

joka ei ollut enää saavutettavissa – mitä nyt pitäisi tehdä? 

Näihin kysymyksiin kirja pyrkii vastaamaan. Kehyskertomuksen päähenkilö, 

Tobit, on rikas juutalainen. Hän kertoo vieneensä nuoruudessaan juhlien aikaan 

kymmenyksensä uskollisesti kerta kerran jälkeen Jerusalemiin, vaikka koko Naf-

talin heimo on ”hylännyt isämme Daavidin kuningashuoneen ja Jerusalemin, joka 

kaikista Israelin heimojen kaupungeista oli valittu yhteiseksi uhripaikaksi”, ja 

vaikka kaikki muut ”uhrasivat sonnipatsaalle, jonka Israelin kuningas Jerobeam 

oli teettänyt Daniin” (Tob 1:4-6). Tobit kuvataan viemässä kymmenyksiä sen mu-

                                                 

30 Harrington 1999, 11-12. 
31 Quarles 2005, 43. 
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kaisesti kuin ne tulkittiin eksiilin jälkeisessä Israelissa32. Tobit joutuu pakkosiirto-

laisuuteen Assyrian Niniveen. Kertomus eksiilin oloista soveltuu ohjeeksi myös 

diasporassa eläville juutalaisille, osoittaen eksiilin rinnastukseksi diasporalle: 

kummassakin on kyse Luvatun maan rajojen ulkopuolella asumisesta ja siihen 

liittyvistä ongelmista.33  Jos tämä on ollut myös kirjoittajan ajatuksena, huo-

maamme, että hänen asenteensa Palestiinan ulkopuolista maailmaa kohtaan on 

kaiken kaikkiaan varsin kielteinen.34 

Jouduttuaan pakkosiirtolaisuuteen Tobit jatkaa elämäntapaansa. Pelastuk-

seen tarvittavat teot on oikeastaan opittu jo Palestiinassa, mutta niitä täytyy nyt 

soveltaa uuteen tilanteeseen. Tobit varoo syömästä pakanoiden ruokaa, ollen kai-

kessa uskollinen Jumalalleen. Tästä Jumala palkitsee hänet siten, että hän pääsee 

kuninkaan suosioon ja kuningas korottaa hänet hovihankkijakseen (Tob 1:10-13). 

Kuningas kuitenkin kuolee, ja kuninkuus periytyy hänen pojalleen. Uusi kuningas 

Sanherib tappaa monia israelilaisia, jotka Tobit vie salaa pois ja hautaa. Tästä seu-

rauksena välit kuninkaaseen katkeavat ja Tobit yritetään tappaa. Kuningas vaihtuu 

kuitenkin taas kerran, tällä kertaa murhan seurauksena, ja Tobitin asema palautuu 

ennalleen (Tob 1:15-22).  

Kertomus korostaa almujen antamisen merkitystä pelastumiselle. Tobit 

käyttää rikasta asemaansa hyväksi ja antaa ”ruokaa nälkäisille ja vaatteita alasto-

mille” (Tob 1:17). Järjestäessään kotonaan pidot viikkojuhlana35 – hän ottaa tar-

kan vaarin juutalaisten juhlapäivistä – hän käskee poikansa Tobian tarkista-

maan, ”löytyisikö kaupungilta joku tänne Niniveen tuotu köyhä maanmiehemme, 

joka on koko sydämestään pysynyt uskollisena Herralle”, ja jonka voisi kutsua 

mukaan aterialle (Tob 2:1-2). Poikaansa Tobiaa hän opettaa myös seuraavas-

ti: ”Kaikki ylimääräinen anna köyhille” (Tob 4:16). ”Almu pelastaa kuolemalta, 

                                                 

32 Fitzmyer 2007, 628. 
33 Fuller 2006, 28.  
34 Amy-Jill Levine kiteyttää osuvasti Tobitin kirjan pessimistisen näkemyksen eksiilistä: ”Eksiilis-
sä kuolleet ruumiit makaavat kaduilla ja niiden hautaajia rangaistaan; pahat henget rakastuvat 
naisiin ja tappavat näiden aviomiehet; ja vanhurskaat teot palkitaan sokeudella ja masennuksella. 
Diasporassa ei heti ole selviä, kiinteitä rajoja itseymmärrykselle.” Tobitin kirja auttaa määrittele-
mään juutalaisuuden rajoja ”sietämättömässä” tilanteessa – juutalaisille luonnottomassa ympäris-
tössä, jossa maan ja temppelin menetys uhkaa johtaa koko identiteetin kadottamiseen. Levine 1992, 
48. 
35 Tobitin kirjan käännöksen (käsikirjavaliokunnan tarkistama, kirkolliskokouksen hyväksymä 
teksti) alaviite selittää viikkojuhlan (πεντηκοστή) olleen alkuaan viljankorjuujuhla, myöhemmin 
lain antamisen muistojuhla. – Se, että juuri tämä juhla esiintyy kertomuksessa, korostaa entisestään, 
että kyseessä on lakiin vakavasti suhtautuva, hurskausihanteeseen pyrkivä juutalainen. 
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se varjelee joutumasta pimeyteen. Ne, jotka auttavat hädässä olevia, antavat uhri-

lahjan, joka kelpaa Korkeimmalle” (Tob 4:10). Enkeli Rafael lupaa puheessaan 

almujen vaikuttavan pelastukseen vielä paljon kauaskantoisemmallakin tavalla:36 

Parempi antaa almuja kuin koota kultaa. Almu pelastaa kuolemalta ja puhdistaa kaikista 
synneistä. Ne, jotka auttavat köyhiä, elävät hyvän ja täyden elämän, mutta ne, jotka elävät 
synnissä ja vääryydessä, ovat itsensä vihollisia. (Tob 12:8-10). 

Herran käskyjen noudattaminen tuo pelastuksen ja ajallisen siunauk-

sen. ”Niin kauan kuin elät, poikani, pidä mielessäsi Herra, karta syntiä ja varo 

rikkomasta Herran käskyjä. Toimi oikeudenmukaisesti koko elämäsi ajan, älä 

eksy vääryyden teille, sillä se, joka noudattaa totuutta, menestyy toimissaan” (Tob 

4:5-6). Myös profeettojen kirjoituksia Tobit muistelee. Ulkoa opitut Aamoksen 

kirjan säkeet tuovat hänelle lohtua, kun hänen juhlansa on muuttunut suruksi hä-

nen löydettyään torilta kuolleen maanmiehensä (Tob 2:6). 

Mitä kirja sitten kertoo kuolemanjälkeisestä pelastuksesta? Kuolleisiin viita-

taan parissa kohdassa. Rukoillessaan sokeutuneena Tobit pyytää: ”Herra, käske 

vapauttaa minut tästä kurjuudesta, päästä minut ikuiseen kotiin (εἰς τὸν τόπον τὸν 

αἰώνιον, Tob 3:6)”, anoen myös, ettei Jumala rankaisisi häntä hänen pahoista 

teoistaan (Tob 3:3). Toisaalta Herra ”myös heittää alimpaan tuonelaan (ᾅδης) ke-

net haluaa” (Tob 4:19). Fitzmyerin mukaan kyse on koko ajan samasta Sheolista, 

kuolleiden paikasta.37 Ehkä Tobit katsoo asemansa, omaisuutensa ja näkönsäkin 

menettäneenä saaneensa jo osansa ansaitsemastaan rangaistuksesta: ”Monin ta-

voin olet jo rangaissut minua synneistäni” (Tob 3:5). Kiitoslaulussaan tarinan lop-

puvaiheissa Tobit lausuu vielä arvoitukselliset sanat: ”Hän syöksee alimpaan tuo-

nelaan ja nostaa ikisyvyyksistä (ἐκ τῆς ἀπωλείας τῆς μεγάλης, ’suuresta kadotuk-

sesta’)” (Tob 13:2). 

Kirja käsittelee myös demoneista pelastumista varsin erikoisella, jopa haus-

kalla tavalla. Paha henki – jolla on nimikin, Asmodaios – on tappanut kaikki Saa-

ran, Raguelin tyttären, seitsemästä sulhasesta hääyönä. Demonin karkoitustapa on 

varsin konkreettinen: Tobian pyydystämästä kalasta otetaan sydän ja maksa, jotka 

laitetaan hiilloksen päälle. Paha henki pelästyy hajua ja pakenee ”Egyptin peru-

                                                 

36 Nickelsburg 2003, 67. 
37 Fitzmyer 2007, 629. 
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koille saakka”, mistä Rafael käväisee ottamassa sen kiinni ja laittamassa jaloista 

kahleisiin (Tob 8:2-3).  

Tobit pelastuu sokeudestaankin, kun kalan sappi sivellään enkelin neuvon 

mukaan hänen silmiinsä (Tob 11:11-13). Lääke osoittautuu tehokkaammaksi kuin 

useankaan lääkärin käyttämät voiteet (Tob 2:10). Kirjassa on nähtävissä paranta-

miskeinojen tieteellistymistä. Henkiolentona kuvattua vihollista lähestytään kei-

noin, jotka eivät enää muistuta papin tai profeetan, vaan pikemminkin koulutetun 

lääkärin työkaluja. Jumalallinen viisaus ei silti käy tarpeettomaksi: lääkärien tun-

temat parantamisneuvot ovat heikompia kuin enkelin opettamat. Toisaalta para-

neminen on myös vastaus Tobitin rukoukseen päästä vaivoistaan (Tob 3:2-6).38 

Tobitin kiitosrukouksessa, hänen saatuaan kaikkiin ongelmiinsa ratkaisut, 

Jumalaa ylistetään vielä koko kansaa kohtaavasta pelastavasta toiminnasta. Hän 

tuo yhteen kansansa, joka on hajotettu muihin maihin: ”Hän rankaisee teitä rik-

komuksistanne, mutta myös armahtaa teidät, kokoaa teidät kaikista niistä maista, 

joihin teidät on hajotettu” (Tob 13:5). Jerusalemin pyhäkkö rakennetaan uudelleen 

ja sen toivotaan kestävän polvesta polveen (Tob 13:10). Luvussa 14 kuvataan, 

tulevaisuuden näyksi puettuna, tapahtunutta Jerusalemin jälleenrakentamista. 

Kysymykseen ei-juutalaisista ja pelastumisesta Tobitin kirja ei vastaa ko-

vinkaan suoraviivaisesti. Vieraiden kansojen seassa eläminen on toki tuonut juuta-

laisille omat kysymyksensä ja ongelmansa, ja myös ei-juutalaisten pelastumista on 

varmasti pohdittu. Hankalat olosuhteet eivät kuitenkaan anna aihetta jakaa neuvo-

ja muihin kansoihin kuuluville, vaan kysymystä lähestytään toista tietä. Tobitin 

kirja näkee tärkeänä juutalaisten eristäytymisen muista kansoista samaan tapaan 

kuin esimerkiksi Esran 9. luku. Tobit neuvoo poikaansa:  

Ennen kaikkea ota vaimo isiesi suvusta. Älä ota vaimoksesi naista, joka kuuluu vieraaseen 
heimoon, sillä me olemme profeettojen jälkeläisiä. Me todella polveudumme profeetoista: 
Nooa oli heistä ensimmäinen, ja profeettoja olivat myös Abraham, Iisak ja Jaakob, nuo 
muinaiset esi-isämme. Poikani, muista heitä: kukin heistä otti vaimon omasta suvustaan, ja 
niinpä heillä oli siunaus lapsissaan ja heidän jälkeläisensä saavat periä maan. (Tob 4:12)  

                                                 

38 Johnson 1948, 16. 
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Jumala on kuitenkin kaikkien kansojen tuomari, joka jakaa oikeutta ikuises-

ti39 (Tob 3:2). Hajotettujen juutalaisten kohtalo on muille kansoille ”varoittava 

esimerkki” (Tob 3:4), ja varsinkin tuleva maanpaosta paluu ja Jerusalemin jälleen-

rakennus tulee saamaan heidät vakuuttuneiksi siitä, että juutalaisten jumalanpalve-

lus on ainoa oikea. 

Silloin kaikki ihmiset, maailman kaikki kansat kääntyvät ja alkavat koko sydämestään kun-
nioittaa ja palvella Jumalaa. Kaikki he hylkäävät jumalankuvansa, jotka vilpillisyydessään 
johtivat heidät harhaan, ja he kiittävät ikiaikojen Jumalaa, niin kuin oikein on. (Tob 14:6-7) 

Ei-juutalaisten pelastuksesta ei puhuta suoraan, vaan viittaukset muihin kan-

soihin tapahtuvat juutalaisen kansan kautta. Ei-juutalaiset tulevat Tobitin kirjassa 

esiin toisaalta hankalina hallitsijoina, toisaalta juutalaisia ympäröivinä kansoina, 

joista on pysyttävä erillään. Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa avioliittojen 

kieltäminen juutalaisen ja ei-juutalaisen välillä oli jatkuvasti läsnä. Tobitin sanois-

ta saa Collinsin mukaan sen vaikutelman, ettei hän ole ulkomaisista naisista niin-

kään huolestunut heidän harjoittamansa epäjumalanpalveluksen vuoksi, vaan siksi, 

että heimoyhteiskunnasta periytyvät verisiteet säilyisivät. Seka-avioliitto on pi-

kemminkin ylpeyttä kuin puhtauden menetystä. Tobit ei tyydy Esran tapaan avio-

liittoihin israelilaisten kesken, vaan vaatii Pentateukin tapaan naimista oman su-

vun sisältä. Syy löytynee Selofhadin tyttärien perintöoikeuksia koskevista sään-

nöistä: tytär menköön vaimoksi isänsä sukukuntaan kuuluvan miehen kanssa, ”et-

tä israelilaiset saisivat periä kukin isiensä perintöosan ja ettei perintöosa siirtyisi 

sukukunnasta toiseen” (Num 27:1-11, 36:8-9).40 Tobitin kirjan sanoma on muu-

tenkin vahvasti suunnattu juutalaisille maanmiehille, ei juurikaan muihin kansoi-

hin kuuluville. Heille sanotaan oikeastaan vain sivumennen, että juutalaisten koh-

talo tulee kyllä saamaan muutkin vakuuttuneiksi juutalaisten monoteismista. 

Kirjassa liittyvät yhteen Tobitin valtava kärsimys ja sen helpottuminen. Ju-

mala ”ruoskii” (μαστιγόω, Tob 11:15) ihmisiä syntiensä tähden, että he lopulta 

saisivat myöskin ”armon”. ”Armo” tarkoittaa Jumalan pelastavaa toimintaa, va-

                                                 

39 Kirkolliskokouksen hyväksymä sanamuoto Tobitin rukouksessa: ”Sinä jaat oikeutta ikuisesti.” 
Apokryfikirjojen käännöskomitean ehdotuksessa ilmaisu σὺ κρίνεις τὸν αἰῶνα oli alun perin 
käännetty: ”Sinä jaat oikeutta koko maailmalle” (käännöskomitean ehdotus: 
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/apokr/kuusi_apokryfikirjaa.pdf). 
40 Collins 2005, 30-31. 
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pautusta piinasta. Sana ”armo” esiintyy tekstissä useasti, erityisesti rukouksissa.41 

Tobit ei lakkaa ylistämästä Jumalan armollisuutta vaikeuksiensakaan keskellä. 

Tobitin kirjan tärkeimpiä kysymyksiä on syyn ja seurauksen laki. Hurskaat ihmi-

set eivät aina voita, eikä heitä aina palkita. Vaikka Tobit ja Saara palkitaankin, jää 

vielä avoimeksi kysymys, miksi Tobitin piti sokeutua tehtyään niin paljon hyvää, 

ja miksi Saaran piti menettää seitsemän aviomiestä. Onnellisesta lopusta huoli-

matta vanhurskaan kärsimys ja voitot näyttäytyvät ongelmallisina asioina.42 Pelas-

tus antaa odottaa itseään ihmisen oikeista, tarmokkaista ja kärsivällisistäkin teoista 

huolimatta. 

Yhteenvetona kirja antaa seuraavat ohjeet ihmiselle pelastukseen liittyen: 

Köyhiä on autettava, erityisesti hurskaita maanmiehiä. Tällä on jopa synneistä 

puhdistava vaikutus, eli almun antamisesta seuraa pelastuminen. Myös ruoka-

säännöksiä on noudatettava; kertomuksessa uskollisuus tässä kohdin yhdistyy 

Jumalan mielisuosioon. Juhlapäivistä on syytä ottaa vaari. Avioliittoa on kunnioi-

tettava, ja vaimo on otettava oman kansan ja suvun parista. Kirjoituksiin perehty-

minen on tarpeellista. Nämä asiat niveltyvät hurskaan ihmisen elämään luontevas-

ti, ja niillä on tärkeä merkitys ajallisessa pelastuksessa ja elämässä menestymises-

sä. Tämänpuoleisessa elämässä pelastus voi tapahtua esimerkiksi pahoista hengis-

tä, sokeudesta tai ei-juutalaisen hallitsijan vääryydestä. Tuonpuoleisesta kohtalos-

ta ei juuri kerrota, mutta selvästikin oikein elävä Tobit tuntee kaipausta ikuiseen 

turvapaikkaansa ahdistustensa keskeltä. Kärsimys ja pelastus kulkevat yhdessä, ja 

armollinen Jumala kyllä tulee vapauttamaan kärsimyksestä tavalla tai toisella, 

vaikka pelastusta saakin joskus odottaa pitkään. Pelastus koskee myös Israelin 

kansaa kokonaisuutena. Sen Jumala tulee kokoamaan maanpaosta, johon israeli-

laiset on hajotettu. 

3.2 Makkabilaiskirjat – pelastus marttyyrien veren kautta 

Jos Tobitin kirja on historiaan sijoitettua kuvitteellista kertomusta, jonka päätar-

koitus on opetus, niin seuraavista kirjoista ainakin osa on tukevammin historialli-

sella pohjalla. Edelleen kyseessä ovat narratiiviset tekstit. Ensimmäiset kaksi 

makkabilaiskirjaa tallentavat tärkeitä Israelin historian tapahtumia, kun taas kol-

                                                 

41 Nickelsburg 2005, 32. 
42 Harrington 1999, 25. 
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mannen ja neljännen anti historian tallentajina on vähäisempi. Halusin makkabi-

laiskirjat mukaan käsiteltäviin kirjoihin, koska kirjoista nousee esille marttyyrien 

veren pelastavan vaikutuksen teema. Se tuleekin seuraavassa käsitellyksi, mutta ei 

jää ainoaksi asiakokonaisuudeksi. Työn edetessä näet osoittautui, että kirjat sisäl-

tävät muitakin pelastukseen liittyviä ajatuksia, jotka vastaavat osaltaan tutkimus-

kysymykseeni. 

Makkabilaiskirjat ovat eri-ikäisiä. Ensimmäinen makkabilaiskirja on synty-

nyt makkabilaissotia seuranneella hasmonikaudella, vuosien 104 ja 63 eKr. välillä. 

Kirjan varsinainen kertomus sijoittuu vuosiin 175-135 eKr., alkaen seleukidi-

hallitsija Antiokhos IV Epifaneen valtaannoususta. Toinen makkabilaiskirja on 

tiivistelmä viisiosaisesta historiateoksesta, joka kuvaa vuosien 180-161 eKr. ta-

pahtumia Jerusalemissa. Ensimmäinen ja Toinen makkabilaiskirja ovat Israelin 

toisen vuosisadan eKr. tapahtumahistorian päälähteet. Kolmas makkabilaiskirja 

poikkeaa edellisistä. Se on ”historiallista fiktiota”, jonka tapahtumaympäristönä ja 

todennäköisenä kirjoituspaikkana on Aleksandria.43 Tapahtumat sijoittuvat vuo-

siin 217-216 eKr. Kirja on siis kirjoitettu tämän jälkeen, mutta viimeistä mahdol-

lista kirjoitusajankohtaa on vaikeampaa määrittää; toinen temppeli vaikuttaisi kui-

tenkin olleen vielä olemassa kirjan syntyessä.44 Neljäs makkabilaiskirja on tämän 

joukon nuorin. Se toistaa Toisen makkabilaiskirjan kertomuksia, rakentaen niistä 

kreikkalaisen filosofian värittämän tulkinnan. Kirja lienee syntynyt vasta ensim-

mäisellä vuosisadalla jKr., mahdollisesti Antiokiassa.45  Ensimmäinen makkabi-

laiskirja on kirjoitettu hepreaksi, mutta se on säilynyt meille kreikankielisenä 

käännöksenä. Toinen, Kolmas ja Neljäs makkabilaiskirja on kirjoitettu alun perin-

kin kreikaksi.46 

Ensimmäisen makkabilaiskirjan tapahtumapaikkana on Aleksanteri Suuren 

valloitusten jälkeinen Juuda. Antiokhos IV Epifanes ryhtyy ajamaan Juudan radi-

kaalia hellenisoimista. Hän häpäisee temppelin, kieltää uhritoimituksen ja juuta-

laiset juhlapäivät, asettaa tilalle uhripakon vieraille jumalille ja pystyttää temppe-

liin ”turmion iljetyksen” (1 Makk 1:41-54). Ympärileikkaus kielletään ja temppe-

livuoren juurelle rakennetaan gymnasion, urheilukoulu, jonka hellenistiseen kas-

                                                 

43 Nickelsburg 2005, 102, 106, 191, 199. 
44 Pearce 2007, 773. 
45 Nickelsburg 2005, 256, 258. 
46 Nickelsburg 2005, 106, 110, 199, 258. 
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vatukseen kuuluvat liikuntaharjoitukset on tehtävä juutalaisten kauhuksi alasti 

(1 Makk 1:14-15, 4:12).47 

Tässä tilanteessa ajallista pelastusta kaivataan kipeästi. Pelastus tarkoittaisi 

nyt vapautumista väärästä, vierasmaalaisesta hallitsijasta, ja vapautta ja rauhaa 

oman, juutalaisen jumalanpalveluksen harjoittamiseen – siis poliittinen todellisuus 

ja kansan pelastuminen yhdistyvät, tai odotetaan ja ikävöidään poliittista pelastus-

ta. Yksittäiselle vapaustaistelijalle pelastus merkitsee nyt myös henkiinjäämistä 

taistelussa. Antiokhosta uskaltautuu uhmaamaan juutalainen Mattatia, jonka pojat 

nousevat vapautusliikkeen johtoon, erityisesti Juudas Makkabilainen, sekä hänen 

kuoltuaan Jonatan ja Simon. Ennen kuolemaansa Mattatia rohkaisee poikiaan vas-

tarintaan antamalla heille esimerkiksi joukon Jumalalle uskollisia isiä samankal-

taisena luettelona kuin Ben Siran esi-isien ylistys (Sir 44-50) tai Heprealaiskirjeen 

uskon esikuvat (Hepr 11).  

Poikani, taistelkaa kiivaasti lain puolesta, 
antakaa henkenne isiemme liiton tähden. 
Muistakaa niitä tekoja, 
joita isämme aikoinaan tekivät. 
Eikö Abraham osoittautunut uskolliseksi, 
kun hänet pantiin kokeeseen, 
ja eikö Jumala katsonut hänet vanhurskaaksi? 
Joosef noudatti ahdingossaan Jumalan lakia, 
ja hänestä tuli Egyptin valtias. (1 Makk 2:50-53) 

Rohkaisupuhe jatkuu kertomalla Pinehasista, Joosuasta, Kalebista ja muista san-

kareista. Erona Ben Siran luetteloon, jossa Jumalaa ylistetään historian Herrana, 

on kuitenkin, että Mattatian ohjelma on selkeästi poliittis-uskonnollinen.48 Matta-

tia ilmaisee ohjelmansa perustan seuraavasti: 

Nähkää siis: ne, jotka panevat toivonsa Herraan, 
pysyvät lujina ja voitokkaina. (1 Makk 2:61) 

Abraham, Joosef, Pinehas, Joosua ja muut isät osoittavat esikuvallista tietä sanka-

ruuteen. Oikean asian ajaminen johtaa myös sotilaalliseen menestykseen, joten 

taisteluun tulee käydä rohkein mielin. Herra pelastaa vihollisesta, kun ihminen 

ryhtyy tekoihin – sotilaalliseen vastarintaan – tärkeän päämäärän, juutalaisen lain 

ja jumalanpalveluksen puolustamisen vuoksi. 

                                                 

47 Nickelsburg 2005, 67, 91-94, 102. 
48 Hieke 2007, 63. 
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Vihollisen lähestyessä israelilaiset kokoontuvat paastoamaan ja etsimään 

neuvoa vaikeassa tilanteessaan. 

He paastosivat sen päivän, pukivat ylleen säkkikankaan, sirottivat tuhkaa päänsä päälle ja 
repäisivät vaatteensa. He avasivat lain kirjan ja etsivät neuvoa sieltä, niin kuin pakanat pyy-
tävät neuvoa jumaliltaan. (1 Makk 3:47-48) 

Paasto, säkkiin pukeutuminen, tuhkan sirottelu ja vaatteiden repäiseminen 

ovat tässä tekoja, joita tehdään pelastusta tavoiteltaessa. Nyt, kun Jerusalemissa 

kokoontuminen on käynyt mahdottomaksi, sopivaksi kokouspaikaksi löydetään 

entinen kulttipaikka Mispa – tässä esitetään siis tilapäisratkaisu Jerusalemin pyhä-

kön korvaamiseksi. Israelilaiset asettavat Jumalan eteen pappien pyhiä vaatteita, 

sadon ensi hedelmiä ja kymmenyksiä sekä nasiireina säädetyn ajan olleita miehiä 

– jotka edustavat lain noudattamista ja juutalaisuuden tunnusmerkkejä – ja huuta-

vat Jumalan puoleen: ”Mitä me kaikelle tälle teemme? Kuinka me voimme pitää 

puoliamme?” (1 Makk 3:49,50,53). Tämän jälkeen asetetaan sotajoukon johtajat. 

Ne, jotka ovat juuri rakentaneet talon, kihlanneet morsiamen tai istuttaneet viini-

tarhan, lähetetään kotiin, samoin pelokkaat (Dtn 20:5-9). 

Ensimmäisen makkabilaiskirjan kohtauksissa laille uskolliset juutalaiset 

monta kertaa menestyvät, välillä kokevat myös vastoinkäymisiä, mutta saavutta-

vat lopulta kuitenkin pelastuksen vihollisestaan voitokkaiden taisteluiden tulokse-

na. Perinnäisen uskon puolesta sotivia myös menehtyy miekkojen kalskeessa. 

Varsinaiset marttyyrikertomukset – opetus marttyyreistä, verestä ja pelastuksesta 

– pääsevät kuitenkin kukoistukseen Toisessa makkabilaiskirjassa, jonka passiivi-

sen vastarinnan kuvaukset kerrataan laajennettuina Neljännessä makkabilaiskir-

jassa. Marttyyrikertomukset on kirjoitettu oikeaksi esimerkiksi: ”Näin tuleekin 

toimia niiden, joissa on miestä asettua vastarintaan” (2 Makk 6:20). Pelastuksen 

tuottavat teot on tarkoitettu malliksi muille. 

Ensimmäiseksi esikuvaksi nostetaan vanha lainopettaja Eleasar, joka valit-

see osakseen mielummin kidutuspenkin kuin kielletyn sianlihan syömisen 

(2 Makk 6:18-31), vaikka muut juutalaisetkin yrittävät suostutella häntä syömään 

pakon edessä. Neljäs makkabilaiskirja sijoittaa Eleasarin suuhun toista enemmän 

sanoja, joilla perustellaan lain vakavuutta: ”Me noudatamme elämässämme juma-

lallista lakia ja olemme vakuuttuneita siitä, ettei mikään pakko ole vahvempi kuin 

kuuliaisuutemme omaa lakiamme kohtaan” (4 Makk 5:16). Lain rikkoja ei voi 

puolustautua rikottavan käskyn pienuudella. ”Älä siis luule, että saastaisen lihan 

syöminen on meille vähäinen synti. Lainrikkomus on aina yhtä raskas, syyllis-
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tyimmepä siihen pienessä tai suuressa asiassa, koska kummassakin tapauksessa 

laki tulee häväistyksi samalla tavoin” (4 Makk 5:19-21). Tämän jälkeen seuraa 

kertomus seitsemästä marttyyriveljeksestä ja heidän äidistään, jotka Antiokhos 

surmaa kiduttamalla vuoron perään. Toisen makkabilaiskirjan lyhyehkö kuvaus 

päättyy siihen, että kertoja toteaa selostaneensa ”riittämiin saastaisen uhrilihan 

syönnistä ja hirveistä kidutuksista” (2 Makk 7:42). Myöhempi, Neljännen makka-

bilaisikirjan versio, ei suinkaan tyydy näin lyhyisiin toteamuksiin, vaan kirjan 

tekijöillä on sinnikkyyttä selittää asioita huomattavasti laajemmin. Kertomus ku-

ninkaan julmuuksista laajenee Neljännessä makkabilaiskirjassa sellaisiin mittoihin, 

että kirjan lukemiselle olisi ehkä syytä määrätä jokin ikäraja – sen verran rankkoi-

hin yksityiskohtiin kidutuksen kuvaus menee venytyspyörineen, sijoiltaanväänti-

mineen, piinapenkkeineen, peukaloruuveineen, paistimineen ja ruoskineen 

(4 Makk luvut 8-12). Kertoja ei myöskään säästele sanojaan kuvatessaan tapahtu-

neen merkitystä. 

Pienenä yksityiskohtana mainittakoon eräs pelastusta koskeva ironinen sa-

naleikki tässä muuten niin vakavassa kertomuksessa. Kun kuusi seitsemästä vel-

jeksestä on tapettu, Antiokhos suostuttelee nuorinta veljestä hylkäämään isiensä 

tien lupaamalla tälle rikkautta ja korkeita virkoja, ikään kuin koko veljessarjan 

antaman uhrin onnistuminen tai epäonnistuminen olisi kiinni viimeisen pojan va-

linnasta (2 Makk 7:24). Hänen äitiään Antiokhos kehottaa neuvomaan poikaansa 

pelastumisen suhteen (ἐπὶ σωτηρίᾳ), tarkoittaen tietenkin, että poika voisi säästää 

valinnallaan henkensä. Äitipä ottaakin neuvon kirjaimellisesti, ymmärtäen pelas-

tuksella aivan muuta kuin tyranni. Hän kehottaa poikaa käymään rohkeasti kuo-

lemaan, sillä Jumalan armosta on tarjolla ikuinen pelastus (2 Makk 7:25-29). Eikä 

tässä kaikki: äidin sanoissa voi nähdä koko juutalaisen kansan pelastuksen alun.49  

Toisen ja Neljännen makkabilaiskirjan tärkein anti pelastuskysymysten osal-

ta on, että ne näkevät marttyyrien verellä olevan pelastavan vaikutuksen kansalle. 

Erityisen selvästi tämä tulee esille nuoremmasta, Neljännestä makkabilaiskirjasta. 

Eleasarin viimeiset sanat kuuluvat: ”Sinä tiedät, Jumala, että vaikka olisin voinut 

pelastaa itseni, kuolen lain tähden näihin piinaaviin liekkeihin. Ole armollinen 

kansallesi ja tyydy rankaisemaan sen puolesta meitä. Ota vereni vastaan kansasi 

                                                 

49 Nicklas 2007, 109. 
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puhdistusuhrina, ota minun henkeni kansasi lunnaiksi!” (4 Makk 6:27-29) Juudas 

Makkabilaisen joukkoja vieraat valloittajat eivät kyenneet vastustamaan, sillä ve-

renvuodatuksen jälkeen Herran viha oli kääntynyt armoksi (2 Makk 8:5). Seitse-

mästä veljeksestä todetaan:  

Nämä Jumalalle pyhittäytyneet ihmiset saivat siis ansaitsemansa kunniasijan, eivätkä aino-
astaan oman kunniansa tähden vaan myös siksi, että heidän ansiostaan viholliset eivät ky-
enneet pitämään kansaamme vallassaan vaan tyranni sai rangaistuksensa ja isänmaamme 
puhdistui. Voi sanoa, että heistä tuli kansamme syntien lunnaat. Näiden hurskaiden verellä 
ja heidän kuolemansa tuomalla sovituksella jumalallinen kaitselmus pelasti kovia kokeneen 
Israelin. (4 Makk 17:20-22)  

Tässä katkelmassa esiintyy useita kulttiin liittyviä sanoja: puhdistaa (καθαρίζω), 

lunnaat (ἀντίψυχον), ja sovituksen väline tai liitonarkin kansi (ἱλαστήριον). Mart-

tyyrien veri saa Jumalan leppymään kansaansa kohtaan. Myös Jesajan kirjan 53. 

luku on vaikuttanut tähän kielikuvaan voittoisasta kuolemasta.50 

Mutta eivät ainoastaan marttyyreinä kuolevat ihmiset saata pelastusta elävil-

le, vaan asia voi olla myös peräti päinvastoin: Toisessa makkabilaiskirjassa eloon-

jääneet rukoilevat kuolleiden puolesta. Juudas Makkabilaisen taistelujen melskeis-

sä hänen rivinsä harvenevat, ja kaatuneita kootessa havaitaan, että jokaisella heistä 

on vaatteidensa alla epäjumalille omistettuja taikakaluja. Koska laki kieltää ne, 

kaikki ymmärtävät, että sen takia juuri nämä miehet ovat kaatuneet (2 Makk 

12:39-40). Eloonjääneet sotilaat ylistävät ”Herraa, oikeamielistä tuomaria, joka 

tuo kaiken salatun julki”, ja rukoilevat hartaasti, ”että hän pyyhkisi miesten rik-

komuksen kokonaan pois” (2 Makk 12:41-42). Juudas kerää myös kaksituhatta 

hopeadrakmaa lähetettäväksi Jerusalemiin, jotta kuolleille voitaisiin toimittaa syn-

tiuhri (2 Makk 12:43). 

Jotkut ahdistetuista juutalaisista syöksyvät kuolemaan suorastaan vapaa-

ehtoisesti – ja tämä tulkitaan pelastuksen kannalta edullisesti! Jerusalemin van-

himpien neuvostoon kuuluva Rasis annetaan ilmi, koska hän on noudattanut juuta-

laisia sääntöjä mallikelpoisesti. 

Siihen aikaan, kun levottomuudet repivät maata, hän oli joutunut syytteeseen tinkimättö-
mästä juutalaisuudestaan ja silloin päättäväisesti asettanut ruumiinsa ja henkensä alttiiksi 
juutalaisuuden puolesta. (2 Makk 14:38) 

                                                 

50 Nickelsburg 2003, 67. 
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Kun viisisataapäinen sotilasosasto tulee ottamaan häntä kiinni, hän tappaa itsensä, 

ja tarvitaan vieläpä useita yrityskertoja ennen kuin se onnistuu (2 Makk 14:41-46). 

Myös seitsemän marttyyriveljeksen äiti surmaa itsensä heittäytymällä tuleen (4 

Makk 17:1). Äitiä ylistetään hänen urheudestaan, eikä hänen viimeinen tekonsa 

näytä vähääkään himmentävän marttyyrien aikaansaaman pelastuksen hohdok-

kuutta. 

Juutalaisena eläminen vainojen aikana on raskasta. Jo lain noudattamisessa 

on oma vaikeutensa, mutta hurskaiden marttyyrien esikuva tuntuisi velvoittavan 

myös koviin kärsimyksiin tilanteen niin vaatiessa. Pelastuksen edellyttämä toi-

minta vaatii raskaat veronsa. Mistä kummasta ihminen sitten ammentaa kaikki 

tarvittavat voimat näihin tekoihin? Toinen makkabilaiskirja tyytyy selittämään 

asian jumalanpelolla, esikuvallisella käytöksellä ja kunnioituksella lakia kohtaan, 

mutta nuorempi Neljäs makkabilaiskirja antaa kysymykseen aivan uuden vastauk-

sen: järjen avulla! 

Järjen (λογισμός) avulla ihminen saa yliotteen ailahtelevaisista tunteis-

ta. ”Järki on sitä, että mieli oikeanlaatuisen harkinnan johtamana valitsee viisaan 

elämän. Viisaus taas on tietoa jumalallisista ja inhimillisistä asioista ja niiden syis-

tä. Tätä tietoa antaa lakiin pohjautuva kasvatus; se opettaa meitä kunnioittamaan 

jumalallisia asioita ja käyttämään hyödyksemme maallisia” (4 Makk 1:15-17). 

Järki on siis lain kanssa sulassa sopusoinnussa, ja järki mahdollistaa oikeat teot. 

Järki ohjaa käytöstä niin, ettei ihminen syö kiellettyjä ruokia (4 Makk 2:34-35). 

Järjen avulla Joosef ”pani aistilliset halunsa kuriin” ja ”tukahdutti tunteiden roi-

hun” (Gen 39:6-12, 4 Makk 2:2-3). ”Saituriakin laki pitää vallassaan järjen avulla, 

niin että hän ei kokoa sadonkorjuun jälkeen pelloille jääneitä tähkiä eikä poimi 

viimeisiä rypäleitä viinitarhastaan” (Lev 19:9-10, 4 Makk 2:9). Järjen avulla Daa-

vid vuodatti uhriksi Jumalalle veden, jonka kolme sotasankaria haki hänelle filis-

tealaisten keskeltä Betlehemin kaivosta (2 Sam 23:13-17, 4 Makk 3:6-16). Järjen 

avulla myös seitsemän marttyyriveljestä pysyivät lujina (4 Makk 13:1-18). Nel-

jännen makkabilaiskirjan kirjoittaja tuntee erinomaisesti platonilaisen ja stoalaisen 

filosofian, mutta pysyy uskollisena juutalaiselle taustalleen: kreikkalaisen filosofi-
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an päähyveet – itsehillintä, rohkeus, oikeamielisyys, kohtuus – saadaan mahtu-

maan juutalaisten lain alle51. 

Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa keskeistä on Jerusalemin temppeli ja 

sen uhrikultti, joka tuottaa pelastuksen. Siksi myös temppelin puhtautta pidetään 

Makkabilaiskirjoissa tärkeänä. Antiokhoksen käskemät muutokset merkitsevät 

temppelin saastuttamista epäjumalanpalveluksella (1 Makk 1:46), ja tilanne pyri-

tään korjaamaan. Juudas Makkabilainen panee toimeen temppelin puhdistuksen, 

valiten ”tahrattomia, lakia noudattavia pappeja” (1 Makk 4:42).52 Harkinnan jäl-

keen nämä purkavat alttarin, ja siirtävät saastuneet kivet sivuun ”odottamaan pro-

feettaa, joka osaisi ratkaista asian” (1 Makk 4:46). Tilalle rakennetaan uusi alttari. 

Muutos tehdään, jottei ”israelilaisten tarvitsisi hävetä sitä, että pakanat olivat saas-

tuttaneet heidän alttarinsa” (1 Makk 4:45). Israelilaisilla on Jumalan antama laki 

oikeasta uhrikultista ja sen toimittamisesta, joka tuottaa sovituksen. Huolena on, 

että siitä poikkeaminen voisi saattaa koko temppelin vaikutuksen tyhjäksi, ja 

myös pelastuksen välittymisen keinot menetettäisiin. 

Erityinen Makkabilaiskirjoista esiin nouseva pelastuksen laji on temppelin 

itsensä pelastuminen vierailta valloittajilta. Kysymyksessä on tällöin enemmän 

kuin pelkästään kulttipaikan säästyminen: temppeli on kansan symboli ja temppe-

lin pelastus on kansan pelastuksen vertauskuva. Toisessa makkabilaiskirjassa Je-

rusalemin temppelin asema nousee niin keskeiseksi, että Robert Doran on luoki-

tellut koko kirjan ”temppelipropagandaksi”53. Collinsin mukaan kirja on esimerk-

ki liittonomismista.54  

Makkabilaissotia varhaisempaan aikaan sijoitetussa kertomuksessa kuningas 

Seleukos IV Filopator55 lähettää virkamiehensä Heliodoroksen ottamaan haltuun-

sa temppelin aarrekammioon kertyneet varat (2 Makk 3:4-7). Kun koko kaupunki 

säikähtää ja yhtyy rukoukseen temppelin varjelemiseksi, Herra pelastaa temppe-

linsä yliluonnollisella tavalla. Heliodoroksen pyrkiessä aarrekammiolle kaikki 

paikalle uskaltautuneet näkevät ilmestyksen. Haarniskoitu ratsumies ryntää kohti 

Heliodorosta, ja hevonen potkii häntä etukavioillaan. Ratsumiehen kanssa tulee 

                                                 

51 Anderson 1985, 537-538. 
52 Neusner 1973, 34. 
53 Zsengellér 2007, 183. 
54 Collins 1986, 77. 
55 Hallitsijana 187-175 eKr (vuosiluvut mainittu suomenkielisen käännöksen alaviitteessä). 
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kaksi nuorta, vahvaa miestä, jotka alkavat ruoskia Heliodorosta. Tämä jää henkiin 

ainoastaan siksi, että ylipappi (Onias III) toimittaa hänen puolestaan uhrin – hän 

näet pelkää, että pahoinpitely pantaisiin juutalaisten syyksi. Heliodoros on pako-

tettu luopumaan aikeistaan, eikä hänen kuninkaan luo palattuaan antamansa selon-

teko erityisemmin enää kannusta käymään temppelin kimppuun: ”Jos sinulla on 

joku vihamies tai tiedät jonkun vehkeilevän hallintoasi vastaan, lähetä sinne hänet. 

Saat hänet takaisin ruoskittuna, jos hän ylipäätään säilyy hengissä, sillä sen paikan 

yllä on todella jokin jumalallinen voima” (2 Makk 3:14-38). 

Kolmannessa makkabilaiskirjassa on samantapainen kertomus, tällä kertaa 

vielä varhaisempaan aikaan sijoitettuna ja vielä värikkäämmin kuvattuna. Jerusa-

lemin asukkaat ryntäilevät hädissään ja ylipappi pitää pitkän rukouksen temppelin 

puolesta, kun Ptolemaios IV Filopator56 yrittää tunkeutua temppelin kaikkein-

pyhimpään (3 Makk 1:1-11). Hän pysyy jääräpäisesti aikeessaan, koska hänen 

pääsyään mihinkään muuhunkaan temppeliin ei kukaan ole estänyt (3 Makk 1:12-

13). Hänkin saa rangaistuksensa: Jumala riepottelee häntä kuin tuuli kaislaa, kun-

nes hän lysähtää hervottomana maahan (3 Makk 2:22). 

Toinen makkabilaiskirja antaa kattavan selityksen sille, miksi jotkut hallitsi-

jat saavat häpäistä temppeliä mutta toiset eivät. 

Antiokhos oli ylpeä itsestään. Hän ei ymmärtänyt, että Valtias oli hetkellisesti vihastunut 
kaupungin asukkaisiin heidän syntiensä tähden ja siksi jättänyt temppelin oman onnensa 
nojaan. Jos kaupungissa ei aiemmin olisi syyllistytty niin moniin synteihin, Antiokhoksen 
olisi käynyt samalla tavoin kuin Heliodoroksen, jonka kuningas Seleukos lähetti tarkasta-
maan aarrekammion: hänetkin olisi pysäytetty ruoskaniskuin heti kun hän julkeasti astui si-
sään. Mutta Herra ei ollut valinnut kansaansa temppeliä varten, vaan temppelin kansaansa 
varten. Siksi temppelikin sai osansa kansan koettelemuksista ja myöhemmin yhtä lailla Ju-
malan hyvistä teoista: vaikka Kaikkivaltias vihassaan hylkäsi sen, se pääsi taas loistoonsa ja 
kunniaansa, kun Korkein Valtias leppyi (2 Makk 5:17-20).  

Jószef Zsengellérin mukaan temppelin kanssa samaistetaan deuteronomistinen 

ajatuskaava ja kansaa koskeva analogia. Jumalan kirkkaus jätti temppelin synnin 

seurauksena, mutta palasi sovinnonteon jälkeen. Kirjassa esitetään kuitenkin vielä 

uusi ajatus: paikka itsessään ei ole niin merkittävä kuin kansa.57 Ei temppelin pe-

lastuminen ole kaikki kaikessa, vaan tärkeämpää on temppelin symboloiman kan-

                                                 

56 Egyptin kuninkaana 221-204 eKr (käännöksen alaviite). 
57 Zsengellér 2007, 185. 
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san pelastuminen. Kansan on ymmärrettävä pelastuksensa, ja mitä tekoja se vaatii; 

temppeli ja sen tapahtumat ja kohtalot vain tekevät kansan tilanteen näkyväksi. 

Tämä tekee ymmärrettäväksi myös sen, että samassa kirjassa hyväksytään 

juhlapäivän vietto luolassa (2 Makk 6:11). Temppeli ei ole niin tärkeä, etteivätkö 

uskonnolliset kokoukset olisi mahdollisia myös ilman temppeliä.58 Juutalaisia on 

kokoontunut salaa luoliin viettääkseen sapattia Antiokhoksen joukkojen mellasta-

essa Jerusalemissa. Heidät annetaan ilmi ja tapetaan (2 Makk 6:11). Samoin au-

tiomaahan paenneet tapetaan sapattina (1 Makk 2:29-38). He eivät puolustaudu 

varoessaan ”loukkaamasta päivän pyhyyttä ja kunniaa” (2 Makk 6:11). Juudas 

Makkabilaisen joukko lopettaa vihollisen takaa-ajon sapatin ajaksi (2 Makk 8:25-

26). Myös vihollinen tietää, että sapatti on otollisin päivä lähteä hyökkäykseen (2 

Makk 15:1-5). Sapattia pidetään siis loukkaamattomana, jopa sen uhalla, että vi-

hollista vastaan jäädään puolustuskyvyttömäksi. Etsittäessä juutalaisen pelastuk-

seen vaikuttavia tekoja, herää kysymys, onko sapatin vietto tällainen teko. Näyt-

täisi siltä, että siitä voidaan tarpeen vaatiessa hieman tinkiä. Mattatia näet ratkai-

see ongelman päättämällä: 

Jos joku hyökkää meitä vastaan, me taistelemme, vaikka olisi sapatinpäivä. (1 Makk 2:41) 

Kuten jo edeltä on käynyt ilmi, rukouksella on Makkabilaiskirjoissa merkit-

tävä asema, ja näin on myös pelastuksen kannalta. Rukouksella on ensinnäkin 

vaikutusta sotamenestykseen ja vihollisen kynsistä pelastumiseen. Juudas Makka-

bilainen rukoilee, että vihollisen 60 000 mieheltä pettäisi rohkeus ja hän kykenisi 

voittamaan vastustajan 10 000 miehellään. Juudas myös voittaa taistelun. Makka-

bilaisen joukot rukoilevat niin ikään tiukassa paikassa, että Herra ”lähettäisi hyvän 

enkelin pelastamaan Israelin” (2 Makk 11:6)59, tai että ”Jumala armahtaisi heitä ja 

olisi heidän vihollistensa vihollinen ja heidän vastustajiensa vastustaja, niin kuin 

laissa sanotaan” (2 Makk 10:26). Onhan suuri maailman valtias ”Joosuan aikana 

ilman muurinmurtajia ja piirityskoneita murskannut Jerikon” (2 Makk 12:15). 

Rukoukseen liittyy myös valitusta, paastoa ja maahan heittäytymistä (2 Makk 

13:12), jotka voidaan näin ollen laskea mukaan pelastukseen vaikuttaviin käytän-

                                                 

58 Zsengellér 2007, 185. 
59 Ensimmäisen ja Toisen makkabilaiskirjan sotarukousten erona on, että jälkimmäiseen liittyy 
yliluonnollisia elementtejä kuten enkeleitä ja ihmeitä. Johnsonin mukaan tähän on syynä, että 
Toisen makkabilaiskirjan kirjoittajana on ollut fariseus. Johnson 1948, 9. 
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nön tekoihin. Saatuaan vihdoin Jerusalemin vallatuksi ja temppelin puhdistetuksi 

Makkabilaisen miehet anovat, ”ettei Herra enää koskaan saattaisi heitä samanlai-

siin onnettomuuksiin vaan kurittaisi heitä kohtuullisesti, jos he jälleen tekisivät 

syntiä, eikä jättäisi heitä raakojen ja rienaavien pakanoiden armoille” 

(2 Makk 10:4).60 Myös Jerusalemissa pappien ja kansan kiihkeä rukous pelastaa 

temppelin valloittajan häijyiltä aikeilta. Ihmiset myös sirottelevat tuhkaa hiuksiin-

sa, huokailevat ja valittavat (3 Makk 1:18). Kolmas makkabilaiskirja saavuttaa 

huippukohtansa, kun kovaäänisen rukouksen jälkeen taivaasta laskeutuu kaksi 

pelottavaa, kirkkauden ympäröimää enkeliä. Nämä kääntävät ympäri norsut, jotka 

on ajettu tallaamaan kilpa-ajoradalle koottuja juutalaisvankeja (3 Makk 6:17-21). 

Rukous saa siis tilanteen muuttumaan ja kääntymään pelastumiseksi monessa 

kohdin ja useissa erilaisissa vaikeuksissa ja ahdingoissa. Varhaisjuutalaista käsi-

tystä Jumalasta voidaankin luonnehtia "pelastavana kätenä", jota pyydettiin avuksi 

tuomaan pelastus tiukassa paikassa, vedoten Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Jos-

kus käsitys sai tiukan nationalistisiakin piirteitä.61 

Toisesta makkabilaiskirjasta lähtien mukaan tulee ajatus kuoleman-

jälkeisestä elämästä. Jo Eleasar, valitessaan kidutuspenkin, pyytää, että hä-

net ”viivyttelemättä lähetettäisiin tuonelaan” sianlihan syömisen sijasta (2 Makk 

6:23). Vaikka ensi näkemältä paikka vaikuttaa Sheolilta, hänen ajatuksiinsa sisäl-

tyy enemmänkin odotusta ja toivoa, joka tulee vielä selvemmin esiin muissa mart-

tyyrikertomuksissa. Marttyyriveljekset valitsevat kuoleman vedoten Jumalan oi-

keuteen lain kohdan mukaan: ”Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa 

palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki 

tyynni on lopussa” (Dtn 32:36, 2 Makk 7:6). Kuolevien veljesten repliikit henki-

vät varmuutta tulevasta ikuisesta elämästä. Jumalallinen oikeus tulee toteutumaan 

kuoleman jälkeen.62  

Sinä pahuuden kätyri! Tämän elämän sinä meiltä riistät, mutta koko maailman kuningas he-
rättää meidät uuteen, ikuiseen elämään, koska me kuolemme hänen lakiensa tähden. 
(2 Makk 7:9) 

                                                 

60 Johnson 1948, 8-9. 
61 Johnson 1948, 12. 
62 Puech 1993, 86-87. 
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Kuolemanjälkeisen pelastuksen odotus, kidutuksen kestämisen ja lain pitämisen 

jälkeen, tulee selvästi esiin veljesten puheenvuoroissa. 

Makkabilaiskirjojen opetukset pelastuksesta ovat kootusti seuraavat. Sota-

tilanteessa pelastus merkitsee ensinnäkin ajallista pelastusta vieraista hallitsijoista, 

henkiinjäämistä taisteluissa sekä vapautta juutalaisten tapojen ja temppelikultin 

harjoittamiseen. Jumala antaa pelastuksen, kun taistelu käydään rohkeasti ja oi-

keiden tarkoitusperien, kuten lain pitämisen, tähden. Toiseksi, marttyyreinä kuol-

leiden ihmisten veri aikaansaa sovituksen koko kansalle, ja marttyyriuden vaiku-

tukset ulottuvat kuoleman tuolle puolen. Tässä yhteydessä tahallistakaan itsensä 

tappamista ei pidetä tuomittavana. Myöhemmissä kirjoissa tulkitaan aiempia ja 

selitys saa selkeämmin uhrikulttiin rinnastuvia piirteitä. Tämän- ja tuonpuoleinen 

pelastus rinnastuvat erityisellä tavalla Toisen makkabilaiskirjan ironisessa sana-

leikissä, jossa kiduttava tyranni tarkoittaa sanalla ”pelastus” (σωτηρία) ajallista, 

marttyyrien äiti taas ikuista pelastusta. 

Rukouksella niin elävien kuin kuolleidenkin puolesta nähdään olevan pelas-

tava vaikutus. Rukouksen yhteydessä tehtäviä tekoja, jotka liittyvät pelastuksen 

tavoitteluun, ovat paasto, säkkiin pukeutuminen, tuhkan sirottelu ja vaatteiden 

repäiseminen. Pelastus koskee myös temppeliä itseään, joka rinnastuu kansaan: 

kansa on merkittävämpi kuin temppeli itsessään, ja kansan synti tai katumus nä-

kyvät temppelin kohtalossa – häväistyksessä ja toisaalta myös pelastumisessa. 

Tarvittaessa Jumala pelastaa temppelin yliluonnollisella tavalla, mikä on vertaus-

kuva kansan pelastumisesta. Neljäs makkabilaiskirja on jo omaksunut siinä mää-

rin kreikkalaista filosofiaa, että se selittää oikeiden, pelastavien tekojen olevan 

mahdollista tehdä järjen avulla – mutta kuitenkin tavalla, joka on alisteinen juuta-

laiselle laille. Ei-juutalaisten pelastumisesta Makkabilaiskirjoissa ei juuri jakseta 

kantaa huolta oman kansan ahdingon keskellä, vaan heidän osakseen jää lähinnä 

toimiminen julmien valloittajien roolissa. 

Historian tallentamisesta (tai myöhemmissä Makkabilaiskirjossa ehkä pa-

remminkin historian tulkinnasta) siirryn nyt toiseen genreen, apokalyptiseen kir-

jallisuuteen. Samalla lopetan apokryfien ja aloitan pseudepigrafien käsittelyn, 

vaikka varhaisessa juutalaisuudessa tätä kaanoniin perustuvaa jakoa ei vielä ole-

kaan tehty. Historian vaikeat tilanteet ja apokalypsit eivät suinkaan ole toinen toi-

silleen vieraita. Apokalyptiikka puhkeaa ”toivottomina” aikoina kukoistukseen, 

selittäen enemmän kuin mitä ympärillä näyttäisi olevan. Seuraavat kuusi kirjaa 

sisältävät kaikki ainakin vähän apokalyptisiä piirteitä, selvimmin seuraavana vuo-
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roon tuleva Henokin kirja, ja apokalypseistä viimeisenä käsiteltävä Toinen Baru-

kin kirja. Väliin jää testamenttikirjallisuutta, joka muodostaa Vanhan testamentin 

pseudepigrafien joukossa oman alaosastonsa, sekä kaksi runomuotoista kirjaa, 

Sibyllan oraakkelit ja Salomon psalmit. 

3.3 Henokin kirja – Ihmisen Poika, pelastajahahmo 

Henok (Eenok, Hanok) on Vanhan testamentin henkilö, josta sekä juutalainen että 

kristillinen kirjallisuus on ollut hyvin kiinnostunut. Tätä miestä ylistetään viisau-

den ja vanhurskauden perikuvaksi.63 Genesiksessä todetaan Henokista lyhyesti, 

että hän oli ”Adamista seitsemäs”, eli Jumalan tahdon mukaisesti, ja sitten Jumala 

otti hänet luokseen (Gen 5:22-24). Tämä kohta on antanut aiheen värikkäille ker-

tomuksille: kun Jumala otti hänet luokseen, hän sai nähdä monenlaisia maailman-

kaikkeuden salaisuuksia ja tulevia tapahtumia.64 Taivaallisten näkyjen voidaan 

hyvinkin odottaa antavan näkijälleen jonkinlaista kätkettyä tietoa pelastuksesta, 

joten mielenkiinnon kohteena on, mitä pelastukseen liittyvää Henokin näyissä, tai 

laajemmin varhaisjuutalaisessa apokalyptisessä kirjallisuudessa, tuodaan esille. 

Uuden testamentin tutkijoita Henokin kirja (eli ensimmäinen kolmesta He-

nokin kirjasta) on kiinnostanut, sillä Juudaksen kirje lainaa sitä suoraan, mainiten 

Henokin myös nimeltä (Juud 14-15 = Hen 1:9). Lainaus sisältyy kirjan alkuosaan 

eli Valvojaenkelien kirjaan. Henokin kirja on hyvä käsitellä jaettuna viiteen osaan, 

koska osien syntyajankohdissa ja sisällössä on eroja. Valvojaenkelien kirjan (Hen 

1-36) vanhimmat osat sekä Taivaallisten valojen kirja (Hen 72-82) lienevät olleet 

olemassa jossain muodossa jo kolmannella vuosisadalla eKr. 65 ja edustavat näin 

käsittelemieni kirjojen vanhinta päätä. Seuraavaksi tulevat Henokin kirjan loppu-

osan Viikkoapokalypsi (Hen 93:1-10, 91:11-17), joka ajoitetaan selvästi ennen 

makkabilaisaikaa, ja Unien kirja (Hen 83-90), n. 165-161 eKr.66 Vertausten kirja 

                                                 

63 Russell 1987, 24. 
64 Isaac 1983, 5. 
65 Lester Grabbe veisi Valvojaenkelien kirjan muotoutumista vielä aiemmaksikin eli persialaisajan 
loppupuolelle (Grabbe 2003, 33), mutta Collinsin mukaan kirja on hellenistiseltä ajalta, vaikka se 
ammentaisikin vanhemmista traditioista. Collins 1998, 44. 
66 Isaac 1983, 7. 
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(luvut 37-71) – kirjoista ainoa, josta ei ole löydetty jälkiä Qumranista – lienee 

sekin syntynyt ennen vuotta 70 jKr.67 

Katsotaan siis kutakin viidestä osasta erikseen. Alkuosassa eli Valvojaenke-

lien kirjassa (Hen 1-36) johdantoa seuraa kertomus enkelien lankeemuksesta. Ge-

nesiksen muutamaa jaetta (Gen 6:1-4) laajennetaan huomattavasti. Valvojaenkelit, 

taivaan pojat, yhtyvät ihmisten tyttäriin, mistä syntyy jättiläisiä. Paitsi että nämä 

jättiläiset syövät ihmisten vaivannäön ja ihmisiäkin, enkelit paljastavat ihmisille 

salaisuuksia, joita heidän ei pitäisi tietää. Enkelit opettavat lääkekasveja, metallien 

tuntemista ja työstämistä, kosmetiikkaa, ennustamista ja noituutta, astrologiaa, 

kirjoitustaitoa ja muita salaisuuksia, jotka koituvat ihmisille synniksi (Hen luvut 

6-8, 65, 69). Enkeleitä luetellaan nimeltä koko joukko, esimerkiksi seitsemän ark-

kienkelin tehtävät ja nimet tulevat tutuiksi (Hen luku 20), ja jäljempänä (kirjan 

myöhemmässä osassa) mainittu Gadriel oli se joka eksytti Eevan (Hen 69:6). Tai-

vaallisten voimien lankeemus ja taistelu selitetään näin synnin alkuperäksi – synti 

ei siis selity vain syntiinlankeemuksella. Valvojaenkelit kyllä otetaan kiinni ja 

tuomitaan, mutta niiden tottelemattomuuden jäljiltä maan päälle jää lauma henkiä 

viettelemään ihmisiä: ”Hengestä ja lihasta syntyneet jättiläiset ovat väkeviä hen-

kiä maan päällä. Pahoja henkiä on lähtenyt heidän ruumiistansa. – Ja he nousevat 

miesten ja naisten lapsia vastaan, koska heistä ne ovat lähtöisin.” (Hen 15:8-9, 

12). ”Heidän monimuotoiset henkensä saastuttavat ihmisiä, ja eksyttävät heitä 

uhraamaan pahoille hengille” (Hen 19:1). Kertomuksesta valvojaenkeleistä en 

löytänyt suoria toimintaohjeita pelastukseen liittyviin tekoihin, mutta tekstillä on 

silti paljonkin merkitystä pelastusteeman kannalta. Enkeleiden lankeemus ja sen 

kautta esitetty henkimaailma luovat ”näyttämön”, jolla sitten ihmisen teot teh-

dään. ”Näyttämöllä” vaikuttavat voimat ja taustatekijät esitellään ensimmäistä 

kertaa Henokin kirjassa, ja niiden vaikutus ihmisen tekoihin tarkentuu myöhem-

mässä varhaisjuutalaisessa kirjallisuudessa. 

Kirjan toinen pääosa, Vertausten kirja, käsittää luvut 37-71. ”Vertaukset” 

ovat kolme näkyä, joita varten Henok viedään maan päältä taivaaseen.68 Henok 

näkee lisää ihmeellisiä asioita, kuten vanhurskasten asuinsijoja, arkkienkeitä ja 

                                                 

67 Milikin huomattavasti myöhempi ajoitus (kolmas vuosisata jKr.) on yleisesti hylätty. Collins 
1998, 177-178. 
68 Russell 1987, 28. 
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tähtitieteellisiä salaisuuksia. Ihmisten teot punnitaan vaa'alla (Hen 41:1)69. Kirjan 

erityinen merkitys on kuitenkin, että siinä esitellään Ihmisen Poika. Ensin luvussa 

45 puhutaan Jumalan ”Valitusta”, jonka esittely (Hen. 45:1-6) muistuttaa Jesajan 

kirjan Herran palvelijan esittelyä (Jes. 42:1-9).70 ”Sinä päivänä Valittuni on istuva 

kunnian istuimella ja tuomitseva heidän tekonsa, ja heidän lepopaikkansa ovat 

lukemattomat. – Silloin saatan Valittuni asumuksen heidän keskellensä. – Ja muu-

tan maankin, ja teen sen siunaukseksi. Annan sen asunnoksi valituilleni, mutta 

syntiset ja pahantekijät eivät siihen astu” (Hen 45:3-5). Vanhurskaiden rukous ja 

vanhurskaiden vuodatettu veri nousevat Henkien Herran eteen. Pyhät sekä tai-

vaassa että maan päällä rukoilevat ja ylistävät Häntä, eivätkä hellitä, ennen kuin 

tuomio tapahtuu (Hen 47:1-2). 

Luvusta 46 alkaen esiintyy nimitys Ihmisen Poika. Hänet kuvataan voitta-

jaksi, joka ”on kukistava kuninkaat heidän valtaistuimiltaan ja vallastansa, koska 

he eivät veisuin ylistä Häntä eivätkä nöyrästi tunnusta, mistä ovat valtansa saa-

neet” (Hen 46:5). Ihmisen Poika on vanhempi kuin luomakunta: ”Ennen auringon 

ja merkkien luomista, ennen kuin taivaan tähdet tulivat, mainittiin hänen nimensä 

henkien Herran edessä. Hän on oleva vanhurskasten sauva, johon he nojautuvat, 

etteivät lankeaisi, hän on kansojen valkeus ja sydämessään ahdistettujen toivo” 

(Hen 48:3-5). Hänestä todetaan myös: ”Henkien Herran viisaus ilmoittaa hänet 

pyhille ja vanhurskaille” (Hen 48:7), mikä viittaisi siihen, ettei Jumalan Viisautta 

ja Ihmisen Poikaa täysin samaisteta.71 Ihmisen Poika on pelastajahahmo: vanhurs-

kaat ”vihasivat ja halveksivat tätä vääryyden maailmaa, ja vihasivat kaikkia sen 

tekoja ja tapoja”; niinpä he pelastuvat Henkien Herran nimessä (Hen 48:7). Maan 

kuninkaat sitä vastoin hukkuvat, koska he ”ovat kieltäneet Henkien Herran ja Hä-

nen Voideltunsa” (Hen 48:10). 

Pelastuksesta Vertausten kirjassa sanotaan: ”Kirkkaus ja kunnia tulevat py-

hiin tuhon päivänä, jolloin tapahtuu se paha, joka on varattu syntisiä vastaan. 

Vanhurskaat osoittautuvat voittajiksi Henkien Herran nimessä, ja Hän ohjaa hei-

                                                 

69 Vastaavia paikkoja muissa kirjoituksissa Sanders 1983, 889, alaviite f. 
70 Kvanvig 2007, 196. 
71 Boccaccini näkee Henokin kirjan Viisaus-hahmon jatkokehityksen seuraavasti: Kristinusko 
korvasi Viisauden pre-eksistentillä ja jumalallisella Kristuksella, kun taas rabbiininen juutalaisuus 
korvasi Viisauden Tooralla, joka on taivaallisen viisauden maanpäällinen ilmentymä. Boccaccini 
2007, 287. 
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dät näkemään sen, että he katuisivat ja jättäisivät kättensä työt. Mitään kunniaa he 

eivät saa Henkien Herran nimen kautta, mutta he pelastuvat Hänen nimensä kaut-

ta” (Hen 50:1-3). Vanhurkaiden ja syntisten lisäksi mainitaan siis kolmas ryhmä, 

joka pelastuu katumuksen kautta.72 Jumalan pelastava toiminta ilmenee myös en-

kelien välittämänä paranemisena. Arkkienkeli Rafael ”vallitsee kaikkia ihmisten 

tauteja ja vammoja” (Hen 40:9).73 Luvussa 60, joka aloittaa kadonneen ”Nooan 

kirjan” katkelmana pidetyn osuuden, enkeli Mikael sanoo: ”Tähän päivään asti 

kesti Hänen laupeutensa aika, ja Hän oli laupias ja pitkämielinen kaikille maan 

päällä asuville” (Hen 60:5). Tulossa on kuitenkin tuomion päivä. Sanat, jotka lau-

sutaan Nooalle, viittaavat kuitenkin ilmeisesti tässä yhteydessä vielä edessä ole-

vaan vedenpaisumukseen, eivät viimeiseen tuomioon.74  

Kolmas kirjan osa on Taivaallisten valojen kirja, luvut 72-82. Se sisältää 

taivaankappaleisiin liittyviä näkyjä. Taivaankappaleet ovat hyvässä järjestyksessä, 

liikkuen tarkasti oikeista ”porteistaan”. Kirjassa selostetaan 364-päiväinen aurin-

kokalenteri. Tämä sekä Riemuvuosien kirjan vastaavat kohdat enteilevät tulevia 

kiistoja ”virallisen” juutalaisuuden kuukalenterin, ja Qumranin yhteisön käyttä-

män aurinkokalenterin välillä. Myös ei-juutalaiset vaikuttavat olevan hakoteillä 

kalentereidensa suhteen.75 Juuri muuta tästä osasta Henokin kirjaa ei tekojen suh-

teen saa irti. Vieraat kansat ovat julmien vihollisten roolissa samoin kuin Henokin 

kirjan neljännessäkin osassa, Unien kirjassa eli eläinnäyissä, joka sisältää luvut 

83-90. Henok näkee tässä kaksi metaforista uninäkyä maailmanhistoriasta. En-

simmäinen koskee vedenpaisumusta, josta Henokin tulee rukoilla, ettei se hävit-

täisi aivan kaikkea. Toisessa käydään läpi maailmanhistoria luomisesta makkabi-

laiskapinaan ja messiaanisen valtakunnan tuloon saakka. Israelilaiset kuvataan 

lampaina, vastustajat petoeläiminä.76  

Viidettä osaa, lukuja 91-107, kutsutaan Henokin kirjeeksi. Siinä annetaan 

kehotuksia vanhurskaille ja nuhteita syntisille, sekä nähdään myös ilmestystä. 

Luvut sisältävät historiallisia tapahtumia selittävän viikkoapokalypsin 

                                                 

72 Nickelsburg 2005, 251. 
73 Nickelsburg 2003, 72. 
74 Black 1985, 225. 
75 Russell 1987, 39. 
76 Russell 1987, 31. 
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(Hen 93:1-10, 91:11-17).77 Joitakin merkille pantavia neuvoja tekoihin annetaan: 

Henok lausuu elämänohjeita ”kaikkia lapsiaan varten, jotka tulevat asumaan maan 

päällä ja kaikkia tulevia sukupolvia varten, jotka tarkkaavat vanhurskautta ja rau-

haa” (Hen 92:1). Hän kehottaa ”lapsiaan” olemaan suoraselkäisiä, yhtään epäröi-

mättä. Heidän tulee varoa päättämättömyyttä tai ”kaksisydämisyyttä”, ”kaksinaa-

maisuutta”78, sekä sellaisten ihmisten seuraa (Hen 91:4). Vanhurskaus ohjaa hy-

ville teille, pois kaikesta pahuudesta. Syntisiä varoitetaan monin sanoin. 

Henokin kirjan erityisanti on kertomus enkelien lankeemuksesta, joka luo 

pohjaa pahan olemuksen selittämiselle ja taustoittaa sitä kautta ihmisten tekemiä 

tekoja. Myöhemmät kirjoitukset lainaavat tätä ajatusta ja täydentävät selitystä 

henkien vaikutusympäristöstä, jossa ihminen joutuu toimimaan. Nuorempi osa 

kirjaa, Vertausten kirja, kuvaa ihmisten tekojen punnitsemista, kertoo ikuisesta 

tuomiosta ja esittelee Messiaan, jonka kautta pelastus tapahtuu. Kirja kuvailee 

myös laajasti taivaallisia ja tähtitieteellisiä lainalaisuuksia, mutta näissä taivaalli-

sissa matkaosuuksissa laskeudutaan mielestäni tavallisen ihmisen tasolle sen ver-

ran harvoin, ettei käytännön tekoihin liittyviä ohjeita juurikaan löydy. 

3.4 Kahdentoista patriarkan testamentit – pelastus, puhtaus 
ja eläminen oikein 

Testamenttikirjallisuus muodostaa Vanhan testamentin pseudepigrafien joukossa 

oman ryhmänsä. Testamenttien esikuvana on Genesiksen luku 49, jossa Jaakob 

siunaa vuoron perään kunkin poikansa ja kuolee. Kahdentoista patriarkan testa-

mentit jatkavat tästä eteenpäin sukupolvea myöhemmin, eli puhujina ovat nyt 

vuorotellen Jaakobin kaksitoista poikaa. Kaikki testamentit alkavat maininnalla, 

kenen testamentista on kyse ja minkä ikäisenä hän kuoli, ehkä myös, montako 

vuotta oli kulunut Joosefin kuolemasta. Sitten kerrotaan, että jättääkseen jäähyväi-

set hän kokosi taloonsa poikansa, mahdollisesti myös pojanpoikansa ja veljensä, 

ja kehotti heitä tarkkaamaan, mitä tärkeää hänellä on sanottavanaan.79  

Kahdentoista patriarkan testamentit ovat syntyneet hellenistisen juutalaisuu-

den piirissä, lukuunottamatta kristillisiä lisäyksiä80, jotka ovat sukua johanneslai-

                                                 

77 Nickelsburg 2005, 110. 
78 Isaac 1983, 72.  
79 Hollander & de Jonge 1985, 29. 
80 Sivuutan nämä lisäykset tarkastelussani. 
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selle ajattelulle. Septuagintan lainaaminen rajaa testamenttien kirjoitusajankohdan 

kolmannen vuosisadan eKr. puolivälin jälkeiseen aikaan, mutta tämä rajaus ei ole 

täysin pitävä. H. C. Kee arvelee kirjoitusajaksi makkabilaiskautta, sillä noin 150 

eKr. on alkanut Qumranin yhteisön kukoistuskausi, ja testamenttien kahtalaiset 

messiasajatukset – kuningas ja pappi – sopivat yhteen Qumranin tekstien Messias-

ta koskevien kohtien kanssa81. Testamentit lienee kirjoitettu kreikaksi. Qumranista 

on löytynyt fragmentteja myös arameankielisestä Leevin testamentista, jonka 

tekstimuoto on kuitenkin melko kaukana kreikankielisestä versiosta.82 Edellä lu-

vussa 2.1 tekemässäni sanojen frekvenssitarkastelussa Kahdentoista patriarkan 

testamenteista löytyi seitsemän kertaa sana σωτήρ ”pelastaja”, mutta tarkastettua-

ni, mitä näissä kohdissa sanotaan ja mikä asema niillä on tekstissä, jouduin totea-

maan, että esiintymistä viisi on kristillisiä lisäyksiä, eivätkä kaksi jäljelle jäävää 

painota mitenkään erityisesti pelastajahahmoa.83 Toisin kuin frekvenssitaulukko 

antoi odottaa, Kahdentoista patriarkan testamentit eivät näin ollen tuo esille mi-

tään erityistä pelastajahahmoa, vaan juutalaisiksi luettavissa kohdissakin on ky-

seessä ainoastaan "pelastaja"-sanan käyttö synonyyminä Jumalalle. 

Jokaisella veljeksellä on oma testamenttinsa – oma puheenvuoronsa ja omat 

kehoituksensa, mutta veljekset eivät silti ole keskenään samalla viivalla. Veljesten 

keskinäisessä arvojärjestyksessä nousevat muiden yläpuolelle Leevi ja Juuda, jot-

ka edustavat periytyvää pappeutta ja kuninkuutta, ja jotka liitetään myös erityisel-

lä tavalla pelastukseen. Kaikki testamentit kehottavat yksi toisensa jälkeen ole-

maan näille kahdelle tottelevaisia: ”Leevin ja Juudan Herra korotti Jaakobin poi-

kien joukossa. Herra valitsi heidät: Leeville hän antoi pappeuden ja Juudalle ku-

ninkuuden” (Is test 5:7). ”Juudan heimosta ja Leevin heimosta teille nousee Her-

ran pelastus” (Dan test 5:10).84 Juudan testamentti tarkentaa vielä hengellisen ja 

maallisen vallan suhdetta: 85 

                                                 

81 Kee 1983, 777-778. Qumranin yhteisön kukoistuskauden ajoitus on osa Roland de Vaux'n tul-
kintaa, joka oli aiemmin vallitseva teoria Qumranin yhteisön historiasta. Teoria on nykyäänkin 
elinvoimainen, mutta ajoitusta pidetään epävarmempana kuin OTP:n ilmestyessä vuonna 1983. 
Davies & Brooke & Callaway 2002, 188-189. 
82 Kee 1983, 776-777. 
83 Leev test 10:2, 14:2, Dan test 6:7, 6:9 ja Benj test 3:8 ovat joko OTP:n tai Charlesin tekstilaitok-
sen apparaatin mukaan kristillisiä interpolaatioita. Muut kaksi esiintymää ovat Gad test 8:1, joka 
painottaa Leevin ja Juudan erityisasemaa, sekä Joos test 1:6, joka käyttää Jumalasta sanaa ”pelas-
taja”. Erillistä pelastajahahmoa testamenteista ei siis löydy. 
84 Kee 1983, 775. 
85 Kee 1983, 779. 
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Minulle Jumala on antanut kuninkuuden ja hänelle pappeuden. Hän on alistanut kuninkuu-
den pappeudelle. – Niin kuin taivas on maata korkeammalla, niin on Jumalan pappeus 
maanpäällistä valtakuntaa ylempi, ellei se synnin takia lankea pois Herrasta ja tule maalli-
sen valtakunnan vallitsemaksi. (Juud test 21:2-4) 

Leevi itse näkee testamentissaan (Leev test luku 3) näyn ensimmäisestä, toisesta 

ja kolmannesta taivaasta (joissakin tekstiversioissa tämä laajenee seitsemäksi tai-

vaaksi86). Näin enkeli osoittaa hänelle hänen paikkansa pappina, sillä samalla ta-

voin hän tulee ”seisomaan lähellä Herraa” ja ”olemaan Hänen pappinaan” (Leev 

test 2:10). Myös veljesten isoisä, Iisak, opastaa erikseen näitä kahta pojanpoikaan-

sa – opettaen heille jo peräti pappeuteen kuuluvia lakeja uhreista ja kymmenyksis-

tä (Leev test 9:7) – mutta sävy on myös tulevia sukupolvia nuhteleva ja papillista 

käyttäytymistä oikaiseva: 

Olkaa varuillanne haureuden hengen vuoksi, sillä se vaikuttaa jatkuvasti ja saastuttaa pyhä-
kön (τὰ ἅγια) siemenesi kautta. – Ennen kuin käyt sisälle pyhäkköön, peseydy. Kun uhraat, 
peseydy. Ja vielä kun uhraaminen on päättynyt, peseydy. (Leev test 9:9,11)  

Leaneyn mukaan nämä nuhteen kohteena olevat leeviläiset ovat pappeuden saas-

tuttaneita hasmonealaisia87 Temppelin tuottama pelastus koko kansalle on vaaras-

sa epäpuhtauden vuoksi, ja puhdistumisen, oikean pappeuden sekä puhtaan uhri-

kultin merkitys korostuu entisestään. 

Patriarkat käyvät läpi omia menneitä hairahduksiaan, varoitukseksi nuo-

remmille. Niinpä Ruuben katuu monin sanoin makaamistaan isänsä sivuvaimon 

Bilhan kanssa (Gen 35:22, Ruub test 1:6-10, 3:10-15). Juuda taas on ollut vähällä 

menettää kuninkuutensa siveettömyytensä vuoksi (Juud test 15:2-3). Sebulonkin – 

jonka synneistä Genesis on varsin vaitelias – kertoo itkeneensä paljon sitä, ettei 

hän eikä kukaan muukaan kertonut Joosefin kohtaloa Iisakille (Seb test 1:5). Mal-

likelpoisesti elänyt Isaskar rohkenee kuitenkin mainita, ettei ole tehnyt ”kuole-

mansyntiä” (ἁμαρτία εἰς θάνατον, Is test 7:1-7). Hollanderin ja de Jongen kom-

                                                 

86 Kee 1983, 788, alaviite 2d. 
87 Leaney 1966, 216. 
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mentaari selittää tämän ”vakavaksi synniksi, jota ei voida antaa anteeksi”88. Isas-

kar luettelee tässä joukon syntejä, joita hän ei ole tehnyt. 

Hairahduksista on seurannut ansaittuja rangaistuksia, jotka ovat aiheuttaneet 

patriarkoille vaikeuksia ja panneet heidät välillä lujille. Mutta Jumala on armolli-

nen, Hän pelastaa vielä näistäkin hankaluuksista. Hän lyö Ruubenia tämän rikko-

muksen jälkeen vakavalla sairaudella, mutta Ruuben paranee Jaakobin rukoiltua 

hänen puolestaan (Ruub test 1:7, 4:4). Simeonin käsi puoleksi kuivettuu hänen 

vihoiteltuaan kateudesta veljeään Joosefia kohtaan, mutta paranee rukouksen seu-

rauksena. Paitsi kätensä paranemista, Simeon pyytää pääsevänsä saastumisesta, 

kaunasta ja mielettömyydestä jatkossa (Sim test 2:13). Rukous näyttäytyy muual-

lakin tekona, josta seuraa usein pelastuminen. Rohkein rukoilija on Joosef itse, 

joka rukoiltuaan pelastuu huumaavilla aineilla myrkytetystä ruuasta89, niin että 

hän uskaltaa ryhtyä syömään eikä ruoka vaikuta häneen (Joos test 6:7).90  

Testamentit neuvovat sekä pelastukseen tarpeellisia tekoja, että tarkasti väl-

tettäviä tekoja. Miten sitten teot on mahdollista tehdä tai jättää tekemättä – mikä 

saa ihmisen toimimaan oikein tai väärin? Vastaus löytyy ihmistä ympäröivästä 

henkijoukosta. Ruubenin testamentti luettelee seitsemän henkeä, jotka vievät ih-

mistä harhaan (Ruub test 2:1), ja toisaalta seitsemän ihmiselle luomisessa annettua 

henkeä, joiden kautta kaikki ihmisen teot tehdään (Ruub test 2:3). Henokin kirjan 

antamaa kuvaa valvojaenkelien lankeemuksesta täsmennetään ihmisen kannalta. 

Rikos tehtiin himon (ἐπιθυμία) täyttäessä mielen, eivätkä ihmisten tyttäret olleet 

tässä suinkaan pelkkiä passiivisia ja viattomia kaunottaria, vaan pikemminkin 

enkeleiden viettelijöitä (Ruub test 5:6). Hollanderin ja de Jongen kommentaarin 

mukaan testamentit eivät kuitenkaan lisää mitään olennaista uskomusjärjestel-

mään enkeleistä ja demoneista, sillä huomion kohteena eivät niinkään ole henget, 

                                                 

88 Hollander & de Jonge 1985, 250. Toisaalta Nickelsburg ei tartu lainkaan tähän sanamuotoon, 
pitäen ”kuolemansyntien”  välttämistä ainoastaan Isaskarin hyveiden esittelynä (Nickelsburg 2005, 
311). Charlesin kreikankielinen tekstilaitos antaa kaksi varianttia, joista toisesta (α) puuttuvat sanat 
εἰς θάνατον. Charles olettaa kaksi resensiota, α ja β, ja perustaa kriittisen tekstinsä pääasiassa 
α-resensioon, mutta näkee β -tradition säilyttäneen tekstin välillä paremmin. M. de Jonge puoles-
taan tukeutuu ensisijaisesti β-resensioon. (Kee 1983, 775-776) Mielestäni ainakaan suoralta kädel-
tä ei voida ratkaista, kumpi lukutapa on tässä kohdassa alkuperäisempi, eli mainitaanko tekstissä 
ilmaus ”kuolemansynti” vai ei. 
89 βρῶμα ἐν γοητείᾳ πεφυρμένον, ”ruoka johon on sekoitettu noituutta”. Merkinnee lemmen-
juomaa tai sen tapaista noitakeinoa, jolla naiset yrittivät vietellä miehiä. Hollander & de Jonge 
1985, 382. 
90 Johnson 1948, 17, 28. 
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vaan moraaliset neuvot91. Ihmisen ratkaistavana on ennemminkin, mille puolelle 

hän asettuu: ihmiset tulevat joka tapauksessa vielä ”hallitsemaan pahoja henkiä” 

(Sim test 6:6). Kaikessa on kaksi vaihtoehtoa: ”omaisuudessa ahneus, hilpeydessä 

juopumus, naurussa murhe, avioliitossa irstaus” (Ass test 5:1). 

Erityisen tarpeen on päästä eroon vihasta. Viha kehotetaan voittamaan rak-

kaudella: 

Ajakaa viha pois sydämestänne. Rakastakaa toisianne teoissa, puheissa ja mielen ajatuksis-
sa. – Rakastakaa toinen toistanne sydämestänne, ja jos joku tekee syntiä sinua vastaan, pu-
hu hänelle rauhallisesti. Aja ulos vihan myrkky92, älköönkä petollisuus hallitko sydäntäsi. 
(Gad test 6:1,3) 

Erona Qumranin teksteihin Kahdentoista patriarkan testamentit pitävät mahdolli-

sena katumusta ja myös syntisiä kohtaan tunnetun vihan karkotusta. Patriarkat 

kertovat tästä useita omia esimerkkejään, ja antavat monia neuvoja.93 

Kahdentoista patriarkan testamentit korostavat rakkautta ja hyvän tekemistä.  

Jos teette hyvää, saastaiset hengetkin pakenevat luotanne ja villieläimetkin pelkäävät teitä. 
Sillä jos joku pitää hyviä tekoja arvossa, ja hänen mielensä on valaistu, pimeys pakenee hä-
nestä. Sillä vaikka joku loukkaisi hurskasta miestä, hän katuu, sillä hurskas armahtaa her-
jaajaa ja pysyy vaiti. (Benj test 5:2-4)  

Tässä paha voitetaan hyvillä teoilla, muualla testamenteissa pikemminkin synnin 

jumalallisella tuomiolla tai Beliarin karkotuksella94. Hyvän tekemisessä Joosefin 

esimerkki saa suorastaan järjettömät mittasuhteet. Matkallaan kohti Egyptiä ja 

pitkää orjuutta (Joos test luvut 11-15) hän valehtelee useaan otteeseen olevansa 

syntyään orja eikä suinkaan pelätyn ja kunnioitetun kanaanilaismiehen, Jaakobin, 

poika – vain säästääkseen veljiään vaikeuksilta! 

Sanoman painopiste on myös siirtynyt valitusta kansasta yleisinhimillisten 

periaatteiden suuntaan95. Eskatologisessa ennustuksessa pelastus ulottuu Israelin 

ulkopuolelle saakka:  

                                                 

91 Hollander & de Jonge 1985, 48. 
92 Tässäkin kohtaa Charlesin tekstieditiossa on kaksi varianttia. Sanat ἐξορίσας τὸν ἰὸν τοῦ μίσους 
puuttuvat α-tekstistä. Ero ei kuitenkaan muuta tekstin sanomaa, koska rauhan tekemiseen kuiten-
kin kehotetaan kummassakin tekstimuodossa, ja vihasta varoitetaan muissakin kohdissa. 
93 Boccaccini 1998, 143. 
94 Kee 1983, 826, alaviite 5a. 
95 Boccaccini 1998, 143. 



 40 

Juudan kautta nousee pelastus Israelille. – Hänen valtikkansa kautta Jumala ilmestyy ja 
asuu ihmisten keskuudessa maan päällä, pelastaakseen Israelin heimon ja kootakseen hurs-
kaat kansoista. (Naft test 8:2-3) 

Katse on kääntynyt tiukasta lain kirjaimen noudattamisesta kohti universaalimpien 

moraaliperiaatteiden määrittelyä. 

Kahdentoista patriarkan testamenteista nousevat näin ollen esille seuraavat 

pelastukseen liittyvät asiat. Ihmisen toiminta liitetään seitsemään hyvään ja seit-

semään pahaan henkeen, joiden vaikutuspiirissä kaikki ihmiset ovat. Hengellisen 

maailman selittäminen ei silti poista ihmiseltä vastuusta teoistaan, vaan valinta jää 

joka tapauksessa viime kädessä ihmiselle, jonka on mahdollista voittaa paha hy-

vällä. Ei-juutalaiset linkittyvät pelastukseen universaalin henkimaailman kautta, 

joka on sama juutalaisille ja ei-juutalaisille, ja tuo näin ollen yhtäläisiä vaatimuk-

sia kaikille. Päähenkilöiden syntien ja niihin johtaneiden syiden ruotimiseen käy-

tetään paljon voimia, mistä voisi ajatella, että tietyt synnit, ja toisaalta katumus, 

ovat erityisen merkittäviä. Tarkkuus puhtauden suhteen koskee sekä yksilöä että 

juutalaisten pelastuksen välikappaletta, temppeliä. Keinoksi oikeiden tekojen to-

teuttamiseen esitetään, että ihminen pääsee eroon vihasta voittamalla sen rakkau-

della. Rakkauden osoittaminen tosin on joissakin esimerkeissä yliampuvaa, koska 

niissä edellytetään väärien tekojen pelossa luonnottoman aulista periksi antamista 

vainoajille ja kiduttajille. 

3.5 Abrahamin testamentti – pelastavien tekojen punnitus 

Edellisessä luvussa tarkastellut Kahdentoista patriarkan testamentit ovat edustavin 

esimerkki toisen temppelin ajan testamenttikirjallisuudesta.96 Seuraavaksi käsitel-

tävä Abrahamin testamentti on erilainen: se lukeutuu kyllä testamentteihin, mutta 

sisältää varsin vähän testamenttien ominaispiirteitä. Enkeli Mikael kyllä kehottaa 

Abrahamia toimittamaan asiansa lähdön lähestyessä, mutta varsinaista testament-

tia ei tehdä, eikä jälkipolville jätetä viimeisiä neuvoja ja kehotuksia.97 

Abrahamin testamentti on ensimmäinen ”kolmen patriarkan testamenteista”, 

joista muut kaksi ovat Iisakin ja Jaakobin testamentit. Abrahamin testamentti on 

näistä vanhin ja on herättänyt kiinnostusta eniten, sillä muiden kahden patriarkan 

                                                 

96 Kee 1983, 780. 
97 Sanders 1983, 879. 
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testamentit ovat sen johdannaisia ja toistavat sen ajatuksia. Sanders pitää kumpaa-

kin Abrahamin testamentin kahdesta resensiosta ”selvästi juutalaisina” ja määrit-

tää syntyajankohdan vuoden 100 jKr. seutuville egyptiläiseksi oletetun alkuperän 

perusteella – tutkijat eivät kuitenkaan ole ajoituksesta täysin yksimielisiä.98 Teks-

tistä on lyhempi ja pitempi muoto, jotka OTP antaa kummatkin. Käytän pitempää, 

A-resensiota, mutta työni kannalta keskeiset johtopäätökset olisi mahdollista teh-

dä toisenkin version pohjalta. Abrahamin testamentin erityisanti työssäni on, että 

se edustaa tietyllä tavalla varhaisen juutalaisuuden ”pienintä yhteistä nimittäjää”: 

sen opetus on varhaisen juutalaisuuden maailmassa yleispätevämpää kuin useissa 

muissa käsittelemissäni kirjoituksissa, jotka painottavat enemmän juutalaisten 

ryhmittymien korostuksia ja sisältävät myös opinkäsitysten ristiriitaisuuksia99. 

Pelastuksen osalta tarkastelun kohteena ovat nyt kuolemanjälkeinen pelastus 

ja siihen vaikuttavat teot. Kertomus alkaa Abrahamin kuoleman lähestymisestä ja 

siihen liittyvästä Jumalalta saadusta erityiskohtelusta. Patriarkan luokse ei suin-

kaan lähetetä tavalliseen tapaan oikopäätä Kuolemaa, vaan suostuttelijaksi tulee 

ensin arkkienkeli Mikael (Abr test 1:6, 8:10). Abraham kieltäytyy kuitenkin läh-

temästä enkelin mukaan (Abr test 7:12), ja pysyy itsepintaisesti päätöksessään, 

kunnes Jumala suostuu täyttämään hänen asettamansa ehdon: 

Vielä tässä ruumiissa ollessani haluan nähdä koko asutun maailman ja kaiken tehdyn, jonka 
muodostit yhdellä sanalla, Herra. (Abr test 9:6) 

Jumala suostuu tähän ja Abraham pääsee matkaan. Mutta nähdessään syn-

nintekijöitä Abraham langettaa heille heti rangaistuksia: murhamiesten kimppuun 

usutetaan hänen pyynnöstään karhuja, avionrikkoja joutuu maan nielemäksi, ja 

murtovarkaat kuluttaa tuli taivaasta (Abr test 10:4-11). Matka on keskeytettävä, 

ettei lisää tuhoa aiheutuisi,  

sillä Abraham ei ole tehnyt syntiä eikä hänellä ole armoa syntisiä kohtaan. (Abr test 
10:13)100  

                                                 

98 Sanders 1983, 874-875. Juutalaista alkuperää koskien vrt. Davilan varovaisempi arvio (luku 2.2). 
99 Sanders 1983, 876. 
100 Näin sanoo kertomuksessa ääni taivaasta. Abraham on kriittisempi, pitäen itseään ”syntisenä ja 
arvottomana palvelijana” (Abr test 9:3) – asenne, joka on luonteenomainen vanhurskaina pidetyille 
ihmisille juutalaisissa teksteissä. Sanders 1983, 886, alaviite 9a ja 887, alaviite f. 
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Jumala tahtoisi nimittäin toimia toisin: ”...viivytän syntisen kuolemaa niin kauan, 

että hän kääntyy ja saa elää” (Abr test 10:14). Niinpä Abrahamin matkareitti saa-

kin kääntyä katselemaan taivaallisia tuomioita, ihmisten palkitsemista ja rankai-

semista. 

Taivaaseen johtaa kaksi tietä, kapea ja leveä. Teiden päässä on kaksi porttia, 

ahdas ja avara. Porttien luona istuu ensiksi luotu Adam murehtimassa sitä, että 

leveää tietä tulee paljon ihmisiä ja kapeaa vähän. ”Sillä niitä on paljon, jotka tu-

houtuvat, mutta harvoja, jotka pelastuvat” (Abr test 11:12), teksti toteaa muistut-

taen Jeesuksen sanoja (Mt 7:13-14). Allisonin kommentaari pitää kuitenkin epä-

varmana, tarkoitetaanko Abrahamin testamentissa egyptiläisen mytologian tapais-

ta tuhoutumista vai ikuista rangaistusta101. 

Tuomion kuvaus jatkuu. Enkelit kirjaavat ihmisten hurskaat teot ja synnit 

(Abr test 12:12). Arkkienkeli Dokiel pitää kädessään vaakaa, jolla sielut punnitaan 

(Abr test 12:13, 13:10). Toinen arkkienkeli, Puruel, pitää kädessään tulta, jolla 

koetellaan ihmisen teot. Jos ne palavat, tuomion enkeli vie testattavan katkeraan 

rangaistuksen paikkaan. Jos teot eivät syty tuleen, vanhurskauden enkeli ottaa 

mukaansa tutkittavan, jolle on luvassa vanhurskaiden osa (Abr test 13:11-13). 

Vastaan tulee myös tapaus, jossa arvioitavan sielun kohdalla vaaka päätyy 

tasapainoon. Tarvittava pelastava teko on rukous: kun Abraham ja arkkienkeli 

Mikael päättävät rukoilla tämän sielun puolesta, sielu pääseekin paratiisiin. Tästä 

rohkaistuneena Abraham rukoilee myös niiden puolesta, jotka kuolivat Abraha-

min ”maailmanympärimatkalla” (Abr test 14:1-12). Jumala antaa Abrahamille 

hänen syntinsä anteeksi. Suuren hyvyytensä ja Abrahamin rukouksen tähden Ju-

mala ”kutsuu takaisin” (ἀνακαλέω) kuolleet, antaen heille elämän (Abr test 

14:14).102 Jumala selittää ajatuksiaan Abrahamille:  

Sillä oikeaan aikaan maksoin heille tuomiolla. Niille, jotka minä tuhoan heidän eläessään 
maan päällä, en kosta kuolemassa. (Abr test 14:15)  

                                                 

101 Allison 2003, 251. 
102 Allison 2003, 305. 
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Tämä heijastaa yleisempääkin käsitystä, että niiden, jotka ovat kärsineet tai kuol-

leet ennenaikaisesti, katsotaan jo saaneen rangaistuksensa synneistään maan pääl-

lä.103 Tässä on siis nähtävissä kärsimys mahdolliseksi tieksi kohti pelastusta. 

Tuomion toimittaminen on Abrahamin testamentissa varsin monimutkaista, 

sillä teksti puhuu peräti kolmesta eri tuomiosta. Ensimmäisen toimittaa ihminen – 

Abel, Adamin poika. Sen jälkeen, päivien lopussa, tulee Israelin heimojen mää-

räämä tuomio. Lopulta jokainen joutuu käymään läpi Jumalan tuomion. Simcha 

Paull Raphaelin mukaan asetelma on näin monimutkainen, koska siinä kootaan 

yhteen kaksi erillistä varhaisen juutalaisuuden ajatuspolkua kuolemanjälkeisestä 

tuomiosta.104 Varhaisemmissa Vanhan testamentin apokryfeissä ja pseudepigra-

feissa näkymä viimeisestä tuomiosta sidotaan koko kansan pelastukseen. Van-

hurskas ihminen tuomitaan muiden mukana, koko kansan kanssa. Myöhemmät 

kirjoitukset painottavat enenevässä määrin yksilöä. Tässä vaiheessa mukaan tulee 

myös tarkka kirjanpito yhden ihmisen tekemisistä.105 Abrahamin testamentti pyr-

kii yhdistämään kollektiivisen ja yksilöllisen tuomion, saaden kuitenkin erikoisel-

la asetelmallaan aikaan jännitteen, jota muu varhaisjuutalainen kirjallisuus ei ky-

kene purkamaan.106 

Kertomus Abrahamin viimeisistä vaiheista jatkuu. Kaiken koetun jälkeenkin 

Abraham osoittautuu vastahakoiseksi lähtemään tästä elämästä. Abraham ja Kuo-

lema käyvät pitkän keskustelun (Abr test luvut 16-20). Abraham on kiinnostunut 

tutustumaan Kuoleman erilaisiin julmiin hahmoihin, joilla se kohtaa eri ihmiset – 

sivuvaikutuksena Abrahamin seitsemäntuhatta palvelijaa saa surmansa Kuoleman 

läsnäolon hirmuisuudesta. Nämäkin tosin heräävät henkiin rukouksen jälkeen. 

Abrahamille kuolema olisi muuten näyttäytynyt hyvin lempeänä, johtuen Abra-

hamin vanhurskaista teoista, vieraanvaraisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan (Abr 

test 17:7) – mainitut asiat ovat siis tekoja, jotka ovat tuottaneet Abrahamille pelas-

tuksen pahasta kuolemasta. Kuoleman on lopulta hieman huijattava Abrahamia 

                                                 

103 Käsitys on rabbiinisessa juutalaisuudessa hyvin tunnettu. Sanders 1983, 891, alaviite d. Vrt. 
myös Hen 22:10: ”Näin on tehty syntisten takia, kun he kuolevat ja heidät haudataan maahan, eikä 
heitä ole tuomittu heidän eläessänsä.” Allison 2003, 306. 
104 Raphael 1996, 109. 
105 Raphael 1996, 106. 
106 Raphael 1996, 109. 
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saadakseen tämän jättäytymään valtaansa ja siirtymään paratiisiin (Abr test 20:8-9, 

14). 

Abrahamin testamentin soteriologia on huomattavan universalistinen. 

Sanders kiteyttää sen seuraavasti. Ensinnäkin, juutalaista ja ei-juutalaista ei 

erotella, eikä tekstissä puhuta juutalaisista yhtä kohtaa (Abr test 13:16) 

lukuunottamatta lainkaan. Abraham tarkastelee ”asutun maailman” (οἰκουμένη, 

Abr test 10:1) syntejä. Toiseksi, mainitut synnit eivät ole mitenkään sidoksissa 

juutalaisuuteen – rikkomusten joukossa ei ole esimerkiksi ympärileikkauksen 

häpeämistä, sapatin rikkomista tai ruokamääräysten laiminlyöntiä. Kolmanneksi, 

kaikki ihmiset tuomitaan saman mittapuun mukaan, eikä Abrahamin 

esirukoustakaan rajata hänen jälkeläisiään koskevaksi. Myös tuomittavana ovat 

Adamin – eikä pelkästään Abrahamin tai Jaakobin – jälkeläiset. Neljänneksi, 

sovituksen välineinä mainitaan ainoastaan katumus ja ennenaikainen kuolema, 

joita niitäkään ei rajata koskemaan vain juutalaisia.107 

Näin teoksen näkemykset pelastuksesta ulottuvat kaikkiin ihmisiin. Univer-

salistisella linjalla jatkaa myös seuraava käsiteltävä kirjoitus. Tyylilaji muuttuu 

kuitenkin testamenteista runoteokseksi, ja teoksen tyyppi liittyy pikemminkin 

pakanalliseen kuin juutalaiseen ympäristöön. 

3.6 Sibyllan oraakkelit – muiden kansojen uhrit ja pelastus 

Sibyllat olivat kreikkalais-roomalaisessa maailmassa hyvin tunnettu ilmiö. Sibylla 

oli ekstaattinen profeetta, joka kuvattiin aina vanhana naishahmona.108 Sibylloja 

oli koko joukko eri puolilla antiikin maailmaa, ja myöhäisantiikin sekavaksi pääs-

syttä tilannetta pyrittiin järjestämään laatimalla heistä luetteloita. Näistä vaikutus-

valtaisin oli roomalaisen Varron lista, joka luettelee kymmenen sibyllaa. Keski-

ajalla luku lisääntyi kahteentoista. Oraakkelien runomitta oli poikkeuksetta kreik-

kalainen heksametri. Kaikki oraakkelit olivat luonnollisestikin uskonnollisia: ih-

meet, merkit ja poliittiset kriisit yhdistettiin jumalien tahtoon ja usein oikeanlai-

seen jumalanpalvelukseen.109 Pakanallisista oraakkeleista on säilynyt ainoastaan 

fragmentteja.110 

                                                 

107 Sanders 1983, 877. 
108 Bartlett 1985, 35. 
109 Collins 1983, 317-318. 
110 Collins 1998, 117. 
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”Sibyllan oraakkelit” -niminen kokoelma juutalaisia ja kristillisiä kirjoituk-

sia on koottu toisen ja neljännen vuosisadan välillä jKr. Sibylla sanoo olleensa 

Nooan miniä (Sib or 3:827). Oraakkelit vaikuttavat olleen varsin suosittuja, ja 

kirkkoisiltä löytyykin satoja lainauksia oraakkeleista. Kokoelma on järjestetty 

viideksitoista kirjaksi, joista tosin viimeistä ei tunneta (jotkut käsikirjoitukset esit-

televät kirjan 15 katkelmana muutaman jakeen kirjasta 8), ja kaksi toistaa aiempaa 

tekstiä.111 

Kokoelman kaksi ensimmäistä kirjaa esiintyy käsikirjoituksissa yhdessä, ja 

ne koostuvat juutalaisesta oraakkelista ja kristillisestä redaktiosta. Historia jaetaan 

kymmeneen sukupolveen. Välissä on katkelma Kristuksen elämästä, ja lopussa 

eskatologinen jakso. Kolmas kirja sisältää koko kokoelman vanhimman juutalai-

sen kerrostuman. Neljännessä kirjassa on makedonialaisvastaista poliittista profe-

tiaa. Viidennen kirjan oraakkeli edustaa Egyptin juutalaisuutta, ja on suunnattu 

useita juutalaisten kohtaamia kansoja vastaan. Kuudes, kristillinen kirja, on lyhyt 

hymni Kristukselle. Seitsemäs kirja on huonosti säilynyt kokoelma väljästi yhteen 

kuuluvia kristillisiä oraakkeleita. Aiheina ovat mm. eskatologia, Kristuksen kaste 

ja ikuinen tuomio. Kahdeksannen kirjan alkuosa on poliittista profetiaa erityisesti 

Roomaa vastaan, loppuosa kristologisesti painottunutta runoa. Yhdeksäs ja kym-

menes kirja toistavat aiempien kirjojen tekstejä, joten ne on jätetty pois Charles-

worthin kokoelmasta. Loput neljä kirjaa (11-14) muodostavat aikansa käsitysten 

mukaisen historiallisen katsauksen, jossa on eskatologinen päätös. Esimerkiksi 

yhdennentoista kirjan teemat ovat: vedenpaisumus – Baabelin torni – Egyptin, 

Persian, Meedian, Etiopian, Assyrian ja Makedonian valtakunnat – Romulus ja 

Remus – Troijan sota – Vergilius – Aleksanteri Suuri seuraajineen – Kleopatra – 

Caesar – Egyptin rangaistus. Otan seuraavana tarkemmin käsiteltäväksi kolman-

nen kirjan – kokoelmaan kuuluvista kirjoista ainoan, joka on saanut osakseen 

merkittävässä määrin tutkijoiden huomiota.112 

Sibyllan oraakkelien kolmas kirja on syntynyt Egyptissä. Kirjan runko 

muodostuu jakeista 97-349 ja 489-829. Collins määrittää tämän osan syntyajan-

kohdan toisen vuosisadan eKr. puolivälin paikkeille.113 Alkaen Baabelin tornista, 

                                                 

111 Bartlett 1985, 35-36, 42. 
112 Collins 1983, 317-472. 
113 Collins 1998, 118-119. 
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Kronoksesta ja titaaneista teksti etenee aikansa kansojen varoituksiin ja eskatolo-

giseen tulevaisuuteen saakka. Luonteenomaista kirjalle on vääränlaisen toiminnan 

liittäminen tuhoon, oikeanlaisen taas pelastukseen. Pelastuksen kannalta vältettä-

viä tekoja mainitaan useita, ja ne lausutaan julki kussakin tapauksessa erikseen 

nimetyille kansoille. Roomalaisille tuhon suurimmat syyt ovat homoseksuaalisuus 

ja ahneus (Sib or 3:185-186, 189). Eksiili oli rangaistusta epäjumalanpalvelukses-

ta (Sib or 3:275-285). Myös kreikkalaiset ovat vaarassa, koska he antavat ”turhia 

lahjoja kuolleille ja uhraavat epäjumalille” (Sib or 3:547-548). 114 Kontrastina ja 

esikuvana muille kansoille ovat oikeita tekoja tekevät juutalaiset: 

Mutta on oleva myös jumalisten miesten pyhä kansa, 
jotka osallistuvat Korkeimman suunnitelmiin ja ajatuksiin, 
jotka kunnioittavat suuren Jumalan temppeliä 
juomauhrein, polttouhrein ja pyhin, suurin teurasuhrein. 

Korkeimman lain vanhurskaudesta osallisina 
he asuttavat kaupunkeja ja hedelmällisiä peltomaita vauraina. 
Heidät on Kuolematon korottanut profeetoiksi, 
he tuovat iloa kaikille kuolevaisille. (Sib or 3:573-576, 580-583) 

Sanoma kreikkalaisille ei rajoitu pelkästään epäjumalanpalveluksesta nuhteluun. 

Heillekin tarjotaan tilaisuus pelastua, jos he lähettävät uhrilahjoja Jerusalemin 

temppeliin115: 

Myös Kreikka, antamalla härkiä ja mylviviä sonneja 
suuren Jumalan temppeliin uhrattaviksi, 
vältät sodan melskeen ja pelon 
sekä ruton, ja pelastut jälleen orjuuden ikeeltä. (Sib or 3:564-567) 

Jerusalemin temppelissä uhraamisen siis luvataan pelastavan kreikkalaiset maata 

ja kansaa kohtaavista katastrofeista. Sibylla profetoi myös kaikkien kansojen yh-

tyvän tähän joukkoon: 

Kaikista maista suitsuketta ja lahjoja 
tuodaan suuren Jumalan taloon. Ei ole toista 
taloa ihmisten keskuudessa, tulevienkaan polvien kysellessä, 
kuin se, jonka Jumala antoi uskollisille miehille kunnioitettavaksi. (Sib or 3:772-775) 

Kolmannen kirjan sisällöstä merkittävä osa on epäjumalanpalveluksen ja seksuaa-

listen väärinkäytösten arvostelua, sekä Jerusalemin temppelin korostamista ainoa-

                                                 

114 Collins 1983, 357. 
115 Collins 1983, 357. 
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na oikeana palvontapaikkana. Sanoma on peittelemättömästi suunnattu pakanoille, 

mutta myös juutalaisille kuulijoille.116 Pelastavaksi teoksi kreikkalaisille ja muil-

lekin kansoille nimetään uhrien lähettäminen Jerusalemin temppeliin, ja toisaalta 

mainitaan vältettäviä ja tuomittavia tekoja. Sen sijaan apokalypseissä ylei-

nen ”pystysuora ulottuvuus” puuttuu kolmannesta kirjasta: kirjoittaja ei osoita 

kiinnostusta enkeleihin, demoneihin eikä taivaallisen maailman kosmologiaan. 

Myöskään kuolleiden tuomiosta ei puhuta, vaan liikutaan maallisella, poliittisella 

tasolla. Myöhempiin oraakkeleihin mukaan ilmestyy myös ajatus kuolleiden tuo-

miosta, mutta tämä ei ole muuallakaan Sibyllan oraakkeleissa kantavana ajatukse-

na.117 

3.7 Salomon psalmit – nöyrtyminen ja pelastus 

Seuraavan kirjan kohdalla pysytellään edelleen runoudessa, mutta tyylilaji on nyt 

selkeästi juutalainen. Kyseessä ovat Salomon psalmit – juutalaista alkuperää oleva, 

mutta myös kristittyjen parissa arvostettu runoteos. Ei ole selvää, miksi nämä ru-

not on pantu Salomon nimiin, mutta daavidilaista Messiasta koskeva Salomon 

psalmi 17 tarjoaa ainakin löyhän yhtymäkohdan. Salomon psalmit on kirjoitettu 

roomalaisten valloitettua Jerusalemin tai osittain ennen sitä.118 Nickelsburg antaa 

aikaväliksi ”ainakin 63 eKr.” – 30 eKr.119, Atkinson 67–63 eKr.120 Teos on säily-

nyt kreikkalaisena ja syyrialaisena käännöksenä, joita pidetään hepreankielisestä 

alkuteoksesta tehtyinä.121 Salomon psalmit ovat mukana Rahlfsin Septuagintas-

sa.122 

Salomon psalmit voidaan jakaa karkeasti kahteen joukkoon, kansaa ja yksi-

lön hurskautta käsitteleviin psalmeihin. Raamatun psalmeja selvemmin kokoel-

massa tulee esiin opetuksellinen tavoite: tekijä ei ainoastaan kiitä Jumalaa pelas-

tuksesta hädästä, vaan selittää myös, kuinka ahdinko palvelee oikeamielisten kuri-

tusta ja syntisten rangaistusta. Syntisiä on sekä omassa kansassa että sen ulkopuo-

                                                 

116 Collins 1983, 357. 
117 Collins 1998, 125-126. 
118 Nickelsburg 2005, 238, 247. 
119 Nickelsburg 2005, 247. 
120 Atkinson 2004, 211. 
121 Atkinson 2004, 3-5. 
122 Suomenkielinen käännös, jota olen lainannut, on tehty syyriasta. Käännöksen jaenumerointi 
poikkeaa hiukan Rahlfsin LXX:stä. Käytän jatkossa LXX:n jaenumerointia, johon yhtyvät myös 
OTP, Atkinson, Nickelsburg ja Winninge. 
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lella. Jumala on joka tapauksessa oikeamielinen tuomari. Teoksen syntypaikkana 

on pidetty Jerusalemia. Salomon psalmit on usein yhdistetty fariseuksiin, onpa 

niistä julkaistu 1800-luvun lopulla kommentaarikin otsikolla ”Fariseusten psal-

mit”123. Salomon psalmin 17 maininta ”niistä, jotka rakastavat pyhien kokouksia” 

(οἱ ἀγαπῶντες συναγωγὰς ὁσίων, Sal ps 17:16) voisi hyvinkin viitata fariseuk-

siin.124 Tiedot ensimmäisen esikristillisen vuosisadan juutalaisista ryhmistä eivät 

kuitenkaan ole kovinkaan kattavia, joten turvallisinta on olla liittämättä kirjaa 

mihinkään nimettyyn ryhmään.125 

”Vieraat kansat126 ovat nousseet sinun alttariasi vastaan, ylpeinä he ovat tal-

lanneet sitä sandaaleillaan” (Sal ps 2:2), lähtee Salomon psalmi 2 kuvaamaan läpi 

käytyä sotilaallista kriisiä. Psalmin kirjoittaja etsii vastausta siihen, miksi Jumala 

on hylännyt temppelinsä, eikä pelastusta ole kuulunut, kun apua olisi tarvittu, ja 

miksi vanhurskaat ovat joutuneet kärsimään yhdessä pahojen mukana. Temppelin 

osalta vastuussa ovat papit: ”Sillä Jerusalemin lapset ovat saastuttaneet Herran 

pyhän huoneen, he ovat häpäisseet Jumalan uhrit pahuudellaan. Tämän tähden hän 

sanoi: 'Viekää heidät kauas, pois minun luotani.' Eikä hän antanut kirkkautensa 

kauneuden jäädä heidän osakseen.” (Sal ps 2:3-5).127 Syyllisyys on kuitenkin kol-

lektiivisesti koko kansan harteilla. Turha muita kansoja on syyttää, itse israelilai-

set ovat salaisia syntejä tehneet (Sal ps 1:7) ja pyhäkkönsä saastuttaneet.128 Jerusa-

                                                 

123 H.S. Ryle ja M. R. James (1891) olivat varmoja, että koko psalmikokoelma on fariseuksen 
kynästä lähtenyt reaktio siihen, kuinka Pompeius pani viralta hasmonealaisen ylipapin v. 63 eKr. 
Päätelmä on siis ajalta ennen Kuolleenmeren kääröjen löytymistä, mutta aina näihin päiviin asti 
tutkimus on pitänyt ajoitusta oikeana, eikä ole myöskään  hylännyt teoriaa teoksen synnystä aina-
kaan kokonaan. Atkinson 2004, 5-6. – Mikael Winninge perustelee väitöskirjassaan Salomon 
psalmien olevan farisealaista alkuperää, ja jatkaa tästä lähtökohdasta Salomon psalmien ja Paava-
lin vertailuun. Winninge 1995, 180. 
124 Nickelsburg 2005, 238, 247. Samoin Winninge, jonka mukaan mukaan tämä kohta saattaa olla 
kirjallisten lähteiden ensimmäinen maininta Palestiinan synagogista. Winninge 1995, 105. 
125 Tähän näkemykseen päätyvät sekä Atkinson 2004, 211, 220 että Nickelsburg 2005, 247. 
126 ἔθνη viittaa tässä kohdassa roomalaisiin (Winninge 1995, 128). Atkinsonin mukaan kyseessä 
on juuri Pompeiuksen johtaman roomalaisarmeijan toimeenpanema Jerusalemin valloitus vuonna 
63 eKr, koska tekstin perusteella muut mahdolliset valloittajat voidaan rajata pois. Vain harvat 
ulkomaiset johtajat hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, ja Jerusalemin piirittäjiksi on viisi 
vaihtoehtoa: Nebukadnessar, Antiokhos IV Epifanes, Pompeius, Sosius ja Titus. Koska kirjoittaja 
ei mainitse temppelin tuhoutuneen, vaan ainoastaan joutuneen pakanoiden saastuttamaksi, 
Nebukadnessar ja Titus voidaan rajata pois. Kirjoittaja kertoo myös hyökkääjän kuolleen 
odottamatta Egyptissä. Jäljelle jäävistä kolmesta vaihtoehdosta Pompeius on ainoa, joka murhattiin 
Egyptissä. Atkinson 2004, 21-22. 
127 Neusner 1973, 35. 
128 Atkinson 2004, 15. 
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lemin asukkaat, eri yhteiskuntaluokkiakin edustavat uskottomat juutalaiset, luoki-

tellaan syntisiksi.129 

Salomon psalmit erottelevat kaksi ryhmää, ”vanhurskaat” (δίκαιοι) eli ”py-

hät” (ὅσιοι), sekä toisaalta ”syntiset” (ἁμαρτωλοί) eli ”lainrikkojat” (παράνομοι). 

Vanhurskaiksi lukeutuva ryhmä nuhtelee vallinnutta temppelikultin hoitoa. Tilalle, 

uhria ja sen tuomaa pelastusta korvaamaan, nousevat paasto ja rukous. ”Vanhurs-

kaiden horjumattomuus tulee Jumalalta, heidän pelastajaltaan130. Vanhurskaiden 

asuinsijoilla ei ole syntiä synnin päällä, sillä Herra vierailee vanhurskaan talossa 

joka hetki poistaakseen hänen epäonnistumisensa synnin. Paastolla ja nöyrtymi-

sellä hänen sielunsa pelastuu siitä, mitä hän on syntiä tehnyt” (Sal ps 3:6-8). Useat 

Salomon psalmit korostavat rukousta ja tuovat esiin näkemyksen, että kärsimys 

sovittaa synnin.131 Itsensä alentaminen paaston kautta nousee sovitusuhrin vasti-

neeksi.132 Jumalan palvonnan merkitystä pelastukselle korostaa Salomon psalmi 

6: ”Autuas se ihminen, joka on valmistanut sydämensä kutsumaan133 Herran ni-

meä. Kun hän muistaa Herran nimeä, hän pelastuu. Hänen tiensä tulevat suoraan 

Herran edestä.” (Sal ps 6:1-2) 

Mikael Winninge etsii väitöskirjassaan selitystä sille, keitä Salomon psalmi-

en vanhurskaat ja syntiset ovat. Hän havainnollistaa asiaa kolmella vaihtoehdol-

la:134 

 

1) Vanhurskaat 
= 

Israel 

Syntiset 
= 

pakanat 

2) Vanhurskaat 
= 

a) uskolliset juutalaiset 
b) proselyytit 

Syntiset 
= 

a) pakanat 
b) luopiojuutalaiset 

3) Vanhurskaat 
= 

a) uskolliset juutalaiset 
b) proselyytit 

Syntiset 
= 

a) luopiojuutalaiset !! 
b) pakanat 

                                                 

129 Winninge 1995, 34. 
130 Kreikaksi σωτήρ, joka nousi esille frekvenssianalyysissä. Kuten tämä kohta, muutkin Salomon 
psalmien σωτήρ-sanan esiintymispaikat (Sal ps 8:33, 16:4, 17:3)  käyttävät sanaa ”pelastaja” sy-
nonyyminä sanalle ”Jumala”, joten ne eivät vielä yksinään anna lisävalaistusta pelastajahahmosta. 
131 Atkinson 2004, 2-3. 
132 Nickelsburg 2003, 68. 
133 Näin viitankantajamunkki Pietarin (Veli-Petri Seppälän) käännös. Tarkkaan ottaen ἐπικαλέω = 
"huutaa avuksi". 
134 Winninge 1995, 185, 187, 194. 
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Winningen mukaan kaikki kolme vaihtoehtoa ovat nähtävissä Salomon psalmeissa, 

eri asetelmat eri kohdissa. Ensimmäinen on perusvaihtoehto, liittoteologia, joka 

on näkyvissä useimmin. Kahdessa jälkimmäisessä vaihtoehdossa syntiä tehneet ja 

katumattomat juutalaiset ovat pudonneet liiton ulkopuolelle, käännynnäiset sitä 

vastoin luetaan juutalaisten joukkoon. Salomon psalmien uniikki erityispiirre on 

kolmas vaihtoehto, jossa juutalaiset syntiset lasketaan pahemmiksi kuin pa-

kanasyntiset.135 Qumranin yhteisön teksteille tyypillistä jyrkkää jakoa sisä- ja ul-

kopuolisiin ei kuitenkaan Salomon psalmeissa tehdä.136 

Vanhurskaat ovat pelastuneet täydelliseltä tuholta puhtautensa vuoksi. ”Sillä 

Vanhurskas säälii omia pyhiään, hän pyyhkii heidän erheensä pois kurituksellaan” 

(Sal ps 13:10). ”Herra pelastaa heidät petollisilta ja pahoilta miehiltä” (Sal ps 

4:23). ”Herran käsivarsi on pelastanut minut viiltävästä miekasta, nälästä, kuole-

masta syntisten tavoin” (Sal ps 13:2).137 Kuolemakin asettuu itse asiassa vanhurs-

kaiden puolelle: ”Jos sinä lähetät kuolemaa, sinä asetat sen meitä varten, sillä sinä 

olet armollinen, etkä kiivastu meidän tuhoksemme” (Sal ps 7:4). Salomon psal-

meista löytyy myös usko ylösnousemukseen ja ikuiseen elämään (Sal ps 3:12)138. 

Salomon psalmi 17 sisältää yksityiskohtaisimman kristinuskoa edeltävän 

kuvauksen Messiaasta.  

Katso, Herra, korota heille heidän kuninkaansa, Daavidin poika, sillä hetkellä, jonka sinä 
näet, oi Jumala; hallitkoon hän palvelijaasi Israelia! Vahvista hänet voimalla niin, että hän 
nöyryyttää pahat johtajat ja puhdistaa Jerusalemin pakanakansoista, jotka tallaavat sen kuo-
liaaksi. Anna hänen tuhota pahantekijät sinun perintösi luota, musertaa heidän ylpeytensä 
kuin savenvalajan ruukun, murskata heidän voimansa rautaisella sauvalla, tuhota pahaa te-
kevät kansakunnat suunsa sanalla – hänen nuhteestaan kansakunnat pakenevat hänen kas-
vojensa edestä – ja ojentaa syntisiä heidän sydämensä sanojen tähden. (Sal ps 17:21-25) 

Tämä ”Daavidin pojasta” (υἱὸς ∆αυίδ, Sal ps 17:21) tai ”Herran Messiaasta”139 

(χριστὸς κυρίου, Sal ps 17:32) kertova teksti sai osakseen runsaasti sekä vastasyn-

tyneen kristinuskon että juutalaisten ryhmien huomiota. Messias on Daavidin poi-

                                                 

135 Winninge 1995, 195. 
136 Nickelsburg 2005, 246-247. 
137 Atkinson 2004, 2. 
138 ἀναστήσονται (Sal ps 3:12) tarkoittaa nimenomaan ylösnousemusta (eikä esimerkiksi nouse-
mista ylös synnistä) Winningen ja useiden muiden kommentaattoreiden mielestä. Winninge 1995, 
41. 
139 OTP oikaisee tämän ”Herra Messias”. Suomenkielisessä käännöksessä ”Messias, Herra”. 
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ka – vastakohtana vallitsevalle väärälle, ei-daavidilaiselle monarkialle. Tämän 

Messias tulee ”repimään alas” (Sal ps 17:6-7), ja samoin puhdistamaan Jerusale-

min vieraista kansoista. Messias on selkeästi ihminen, mutta hänellä on puoliksi 

jumalallisia ominaisuuksia.140 

Hän lyö maan suunsa sanalla, iankaikkisesti. Hän siunaa Herran kansan viisaudella ja ilolla. 
Hän on puhdas synnistä, hän johtaa suurta kansaa. Hän nuhtelee johtajia ja tekee lopun syn-
tisistä sanansa voimalla. (Sal ps 17:35-36) 

Synnistä puhdas Messias on johtajahahmo, joka kokoaa Israelin kansan yhteen 

(Sal ps 17:26) ja hallitsee ikuisesti sen kuninkaana (Sal ps 17:30,32). Kyseessä ei 

ole kuitenkaan varsinainen apokalyptinen eskatologia, koska tekstissä ei esiinny 

taivaallisen tai mytologisen maailman kuvausta.141 

Mitä sitten sanotaan ei-juutalaisten pelastuksesta? Vierailla kansoilla on Sa-

lomon psalmeissa keskeinen mutta varsin epämieluisa rooli. Ei-juutalaiset näh-

dään Salomon psalmeissa ylpeinä temppelin häpäisijöinä, joita Jumala on käyttä-

nyt oman kansansa rankaisemiseen. Tosin syntiset maanmiehet ovat suorastaan 

pakanoitakin pahempi tapaus. Parempaa tulevaisuutta toivotaan – ”älä jätä meitä 

kansojen haltuun” (Sal ps 7:3) – ja sen toteutumiseen uskotaan, sillä ”eiväthän 

kansakunnat voi tulla meitä vahvemmiksi, sillä sinä olet meidän vahvuutemme” 

(Sal ps 7:6-7). Israelille toivotetaan Herran armotekoja ja pelastusta (Sal ps 11:9, 

12:6). Toisaalta, vaikka Messias karkottaakin pahat pakanat, niin Jerusalemin tul-

tua puhdistetuksi kansakunnat lahjoineen tulevat sinne maan ääristä saakka kat-

somaan Herran kirkkautta (Sal ps 17:22, 30-31)142. 

Salomon psalmeissa pelastusteemasta tulevat siis esille seuraavat asiat. Po-

liittinen ahdinko on Jumalan sallimaa kuritusta; oikeamielinen Messias tuo pelas-

tuksen häätämällä vierasmaalaiset ja väärät hallitsijat, sekä puhdistamalla Jerusa-

lemin synnistä. Temppelipalvelus on saastunut, mutta rukouksella, paastolla ja 

kärsimyksellä on pelastava vaikutus. Vanhurskaiden puhtaus pelastuksen edelly-

tyksenä nousee entistäkin tärkeämmäksi, varsinkin kun luopiojuutalaisista on tul-

lut ei-juutalaisiakin pahempia. Vaikka vanhurskaat ovat joutuneet roomalaisval-

                                                 

140 Atkinson 2004, 129, 134. 
141 Winninge 1995, 107. 
142 Nickelsburg 2005, 243. 
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loituksessa samaan ahdinkoon pahojen kanssa, vanhurskaan on silti mahdollista 

nähdä kaikessa tapahtuneessa Jumalan kasvatus. 

Monet juutalaiset tekstit niin Vanhan testamentin kaanonissa kuin sen ulko-

puolellakin ovat syntyneet Israelin kansan ahdingon siivittäminä. Makkabilaiskir-

joissa kummittelee pakkohellenisointi, Salomon psalmien taustalla roomalaisval-

loitus. Väliinkin jää varsin levotonta aikaa. Morton Smith saa koottua luettelon 

muotoon jo pelkästään Aleksanteri Suuren ja Pompeiuksen valloitusten väliltä 

(323-63 eKr.) niin monta Palestiinaa kohdannutta sotaretkeä, että hän arvioi kaha-

koiden kokonaismääräksi kyseisellä ajanjaksolla noin kaksisataa.143 Rauhatto-

muus jatkuu myöhempänäkin aikana, jota seuraava kirja syntyaikansa puolesta 

edustaa. Siirrymme nyt toisen temppelin raunoille, joilla muistellaan myös en-

simmäisen temppelin hävitystä. 

3.8 Toinen Barukin kirja – pelastus ja Jumalan tuomiot 

Toinen Barukin kirja on kirjoitettu Jerusalemin hävityksen (70 jKr) jälkeen ja 

edustaa näin ollen tämän työn aikaskaalassa ehkä myöhäisintä ajattelua. Voidaan 

kuitenkin ajatella ajatustapojen syntyneen jo aiemmin ja kiteytyneen lopulliseen 

muotoonsa tuhon tapahduttua. Kirjasta säilynyt syyriankielinen versio, johon 

OTP:n tekstin pohjautuu, on käännös kreikankielisestä tekstistä, jollaisesta on 

myös säilynyt fragmentteja. Kirjan alkuperäisenä kielenä vaikuttaa olleen hep-

rea.144 Kertomuksen päähenkilönä on profeetta Jeremian kirjuri Baruk, Nerian 

poika (Jer 32:12), josta on kirjassa tehty melkeinpä isäntäänsäkin suurempi pro-

feetta, Jeremian jäädessä apurooliin (2 Bar 2:1, 5:5, 9:1, 10:2)145. Tapahtumat si-

joittuvat Juudan kuninkaan Jekonjan aikaan, jolloin valtakunnan kukistuminen ja 

pakkosiirtolaisuus kolkuttelivat ovella. Kirja on yhdistelmä rukousta ja sitä seu-

raavaa ilmestystä selityksineen, itkuvirttä, opetuspuhetta ja kirjettä kansalle. Toi-

sella Barukin kirjalla on useita yhtymäkohtia toisen pseudepigrafin, Neljännen 

Esran kirjan, kanssa.146 

                                                 

143 Smith 1989, 111-112. 
144 Klijn 1983, 615-616. 
145 Nickelsburg 2005, 277. 
146 Klijn 1983, 615, 619-620. 
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Kertomus alkaa apokalypsillä Jerusalemin tuhosta. Kaupunki hävitetään, 

mutta sitä ennen enkelit pelastavat ja kätkevät maan sisään temppelin pyhät esi-

neet. Sekä Baruk että Jeremia itkevät ja paastoavat, ja Baruk virittää pitkän vali-

tusvirren (2 Bar luku 10). Hävityksen keskellä pysähdytään pohtimaan kysymyk-

siä laista ja vanhurskaudesta. Barukin mielestä kaupungin kohtalo on kohtuutto-

man ankara: Siion olisi pitänyt säästää siellä eläneinen vanhurskaiden ihmisten 

tekojen tähden. 

Katso, he ovat olleet uutteria, eikä sinulla silti ole ollut armoa Siionia kohtaan heidän vuok-
seen. Ja jos olikin muita, jotka tekivät pahaa, Siionin olisi pitänyt saada anteeksi niiden ih-
misten tekojen tähden, jotka tekivät hyviä tekoja, eikä tulla kukistetuksi niiden ihmisten te-
kojen tähden, jotka eivät toimineet vanhurskaasti. (2 Bar 14:6-7) 

Asetelma on käsittämätön: oikeat ja vanhurskaat teot eivät siis olekaan pelastaneet 

kaupunkia täydeltä tuholta? Baruk valittaa, että ihmisen on todellakin vaikeaa 

käsittää Jumalan tuomiota (2 Bar 14:7). Jumalalla on kuitenkin Barukin päätel-

miin oma vastauksensa: 

On totta, ettei ihminen olisikaan ymmärtänyt minun tuomiotani, jos hän ei olisi saanut lakia 
ja jos häntä ei olisi opetettu ymmärtämään. Mutta nyt, koska hän rikkoi ja hänellä oli ym-
märrys, häntä rangaistaan , koska hänellä oli ymmärrys. (2 Bar 15:5) 

 Laki ja sen ymmärtäminen ovat ratkaiseva tekijä teoissa, niiden toteuttamisessa ja 

pelastuksen saamisessa. Lain saanutta ihmistä rangaistaan, koska hän oli tehnyt 

rikkomuksensa ymmärryksessä. Jumalan laki on elämä, ja Jumalan viisaus oikea 

tie (2 Bar 38:2). Jos maan asukkaat eivät tule tuntemaan lakia, se johtuu heidän 

omasta ylpeydestään (2 Bar 48:40). Jumalan antama tuleva pelastus on ”tullut 

lähelle, eikä ole yhtä kaukana kuin ennen” (2 Bar 23:7). Jos oikeiden tekojen to-

teutus ei tunnu helpolta, niin sellaiseksi sitä ei ole aiottukaan; Barukin mainitse-

mille vanhurskaille tämän maailman on tarkoitus olla kamppailua ja vaivannäköä, 

josta palkintona on kunnian kruunu (2 Bar 15:5-8). 

Koska lain tärkeyttä on näin tähdennetty, Baruk käyttää runsaasti aikaa neu-

voakseen poikaansa ja koko kansaa noudattamaan lakia. Lakiin liittyy myös lu-

pauksia ja kehoituksia.  

Kun kestät ja pysyt lujana hänen pelossaan etkä unohda Hänen lakiansa, aika kääntyy jäl-
leen sinulle paremmaksi. (2 Bar 44:7) 

Pelastus ulottuu Barukin kirjan mukaan aina kuolemanjälkeiseen elämään asti. 

Jumala tuntee ja pitää yllä niitä, jotka elävät nyt, niitä jotka ovat menneet ja niitä 
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jotka eivät ole vielä tulleet, vieläpä samoin niitä, jotka tekevät syntiä ja niitä, jotka 

ovat osoittautuneet vanhurskaiksi, koska hän on Elävä, Kuolematon ja Tutkimaton 

(2 Bar 21:9-10). On olemassa kuolleiden kohtalo – ”jos on olemassa vain tämä 

elämä, joka itse kullakin on täällä, mikään ei voisi olla tätä katkerampaa” (2 Bar 

21:13), toteaa Baruk käyttäen samaa perustelua kuin Paavali Ensimmäisessä ko-

rinttilaiskirjeessään (1 Kor 15:19). Kuoleman lähestyminenkään ei huolestuta 

vanhurskasta. 

Sillä vanhurskailla on oikeutetusti hyvä toivo lopun suhteen, ja he lähtevät tästä asumukses-
taan ilman pelkoa, koska he omistavat sinun luonasi hyvien töiden varaston, säilytettynä 
aarrekammioissa. (2 Bar 14:12) 

Toisaalta myös synnintekijöiden synnit on kirjoitettu muistiin kirjoihin (2 Bar 

24:1). Niille, jotka ”lakini osoitti vanhurskaiksi, joilla oli elämässään älykkyyttä, 

ja jotka istuttivat viisauden juuren sydämeensä”, on luvassa aikanaan loistava pal-

kinto. 

He tulevat näkemään maailman, joka on nyt heille näkymätön, ja he tulevat näkemään ajan, 
joka on nyt heiltä kätketty. Eikä aika enää vanhenna heitä. He elävät sen maailman korke-
uksissa, ja he ovat kuin enkeleitä ja samanveroisia tähtien kanssa. (2 Bar. 51:10) 

Vanhurskaat muuttuvat enkelien kirkkauden kaltaisuuteen, ja he saavat omistaa 

kuolemattoman maailman. Lain halveksujien muoto muuttuu kauhistuttavaksi ja 

he joutuvat kidutettaviksi (2 Bar luku 51). Tuomion tapahtuessa ei ole enää tilaa 

katumukselle, rukoukselle, esirukoukselle eikä hurskaiden avulle (2 Bar 85:12)147. 

Viimeistään tämä nostaa pelastukseen tarvittavien tekojen tärkeyden ym-

märrettäväksi, ja jos teot tulevat lain noudattamisesta, lakia tulisi myös pitää uut-

terasti esillä. Barukilla on huoli lain noudattamisesta, mutta kansalla on kertomuk-

sessa yhtäläinen huoli sen opettamisesta: ”Missä tutkimme jälleen lakia, kuka 

selventää meille eron elämän ja kuoleman välillä?” (2 Bar 46:3) ”Israelin paime-

net ovat menehtyneet, valoa antaneet lamput on sammutettu, ja lähteet joista 

joimme, ovat pidättäneet virtansa” (2 Bar 78:14). Baruk vastaa:  

Paimenet ja lamput ja lähteet tulevat laista, ja kun me menemme pois, laki jää jäljelle. Jos 
siis katsotte lakia ja tarkkaatte viisautta, lamppu ei puutu, paimen ei väisty eikä lähde kuivu. 
(2 Bar 77:15-16)  

                                                 

147 Johnson 1948, 25. 
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Israelilta ei tule puuttumaan ”viisasta miestä eikä Jaakobin heimolta lain poikaa” 

(2 Bar 46:4). Viisauden opettajia tulee kyllä aina olemaan. Kaikesta huolehtiva 

Baruk suostuu kuitenkin kirjoittamaan maanpakoon joutuneille veljilleen opetus-

kirjeen, joka käsittää kirjan loppuosan (luvut 78-87). 

Baruk on luonteeltaan kyltymättömän utelias. Hän ei tunnu koskaan saavan 

tietää tarpeeksi, vaan Barukin kyseleminen ja Jumalan vastaaminen jatkuvat miltei 

loputtomiin. Baruk näkee monia tulevia tapahtumia, ja kyselee kiinnostuneena 

lisää, kun jotakin jää ymmärtämättä. Tärkeä tulevaisuuden näky, joka hänelle sel-

vitetään, on ennustus Voidellusta. Eletään lopun aikoja. Ihmiset valtaa pelko ja 

tulevat suuret vitsaukset, joita luetellaan kaksitoista. Israelin maata kuitenkin suo-

jellaan. Kun ihmisten kaikki toivo on jo mennyt, Voideltu paljastetaan. Myös hir-

viöt Behemot ja Leviatan nousevat esiin, ja niistä tulee ravintoa jäljellä oleville. 

Maa kantaa kymmentuhatkertaisen sadon ja taivaasta sataa jälleen mannaa. Kun 

Voidellun aika täyttyy, ja Hän tulee uudelleen kirkkaudessaan – Voideltu on pre-

eksistentti – kaikki, jotka nukkuvat toivossa Häneen, nousevat ylös (2 Bar luvut 

25-30). Voideltu kuvataan sotaisana hahmona. Hän teloittaa maan viimeisen, jul-

man hallitsijan, ja antaa toisten kansojen pelastua ja toisten tuhoutua (2 Bar 39:7-

40:2, 72:2). 

Baruk on nyt sanonut sanottavansa juutalaisille, mutta kuinka on ei-

juutalaisten tekojen ja pelastuksen laita? Näyttää siltä, että heille ei Barukilta juuri 

myötätuntoa heru. ”Kansat” ovat hylänneet Jumalan hyvyyden. Ne ovat vastusta-

neet Jumalaa, niistä on tullut ”oma Adaminsa” (2 Bar 54:19).148 Jumalan kova 

rangaistus omalle kansalleen on ollut kuritusta. Niitä ”rankaistiin kerran, jotta 

                                                 

148 Klijn 1983, 619. 
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niille annettaisiin anteeksi” (2 Bar 13:10). Sen jälkeen kyllä tulee muidenkin kan-

sojen vuoro.149 

Toisen Barukin kirjan keskeisin sanoma kiteytyy kahteen teemaan, jotka 

ovat temppeli ja Toora. Opetukset pelastuksesta ja teoista rajoittuvat lähinnä näi-

den piiriin. Kirjan syntymisen edellä hävitty juutalaissota rinnastuu kertomuksessa 

500-luvun eKr. tappioihin. Menetykset nostattavat epäilyksen Jumalan oikeuden-

mukaisuudesta ja myös pelastuksen tulosta. Kirja antaa vastauksen: kärsimys on 

kuritusta, muita kansoja tullaan rankaisemaan myös, eikä se mitä nyt näkyy ole 

vielä lopullista.150 Ei-juutalaisia koskevien yksityiskohtaisten päätelmien tekoon 

teksti ei anna vielä eväitä. Mitä tekoihin tulee, ne ovat talletettuna taivaassa sekä 

hyvien töiden että synnintekijöiden syntien osalta. Tuomion toteutuessa katumuk-

selle tai esirukoukselle ei ole enää tilaa. Myös Baruk näyttää pitävän Jumalan 

tuomioita oikeina kaiken hänelle näytetyn jälkeen. Hän kirjoittaa pakkosiirtolaisil-

le tekojen merkityksestä: ”Se mitä olette kärsineet on pienempää kuin mitä olette 

tehneet” (2 Bar 78:5). Ymmärrys siitä, miksi maanpakoon jouduttiin, on tärkeäm-

pää kuin kohtalon sureminen. Sama valinta lain määräämien tekojen noudattami-

sesta on vieläkin edessä: ”Muistakaa, että Mooses kutsui kerran taivaan ja maan 

todistamaan teitä vastaan ja sanoi: Jos rikotte lain, teidät hajotetaan. Ja jos pidätte 

sen, teidät juurrutetaan” (2 Bar. 84:2). 

Näin pseudepigrafien käsittely on saatu loppuun. Jäljellä on enää yksi kirja, 

ja tämä kirja on koko joukosta kaikkein yksikäsitteisimmin yhdistettävissä tiet-

tyyn juutalaiseen ryhmään tai lahkoon. Kyseessä on Qumranin yhteisön Yhdys-

kuntasääntö, joka sisältää pelastuksesta osittain toisten kirjojen kanssa saman-

                                                 

149 Tässä on nähtävissä muuallakin työssäni vastaan tullut ongelma: useat kirjoitukset vain tuomit-
sevat vieraat kansat sanomatta oikeastaan mitään, mikä vastaisi esittämääni kysymykseen ei-
juutalaisten pelastuksesta vähänkään yksityiskohtaisemmalla tasolla. Michael E. Fuller ilmaisee 
saman ongelman mainiolla tavalla kirjassaan, joka koskee Israelin kokoamista ja kansojen kohta-
loa. Ylimalkainen viholliskansojen tappion maininta herättää ainoastaan joukon lisäkysymyksiä: 
1) Kuinka pakanakansojen kukistuminen tapahtuu (esim. juutalaisten sotatoimin, jumalallisella 
väliintulolla, Messiaan ilmestyessä)? 2) Kuka oikeastaan on vihollinen (kaikki kansat, lähiseutujen 
pakanat, jokin tietty pakanajoukko)? 3) Kuinka kansojen voittaminen liittyy aluekysymyksiin 
(maan uudelleenvalloitus, suvereenisuus, maan ja taivaan suhde)? 4) Miten pakanoiden voittami-
nen ja pakanoiden pelastuminen liittyvät yhteen? 5) Mikä on toisten kansojen häviön merkitys 
Israelin tilan korjautumiselle ja laajemmin eskatologiselle kehitykselle? – Fuller esittää nämä ky-
symykset osoittaakseen, että ajatus ”Israel voittaa vihollisensa” ei ole oikeastaan vastaus vielä 
mihinkään. Fuller 2006, 111-112. 
150 Nickelsburg 2005, 282. 
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suuntaisia näkemyksiä, mutta osittain ajatuksia, jotka rajautuvat tiukasti oman 

yhteisön sisäpuolelle. 

3.9 Qumranin Yhdyskuntasääntö – pelastus sääntöjä 
noudattamalla 

Yhdyskuntasääntö (1QS) oli ensimmäisiä käsikirjoituksia, joita Qumranista löy-

dettiin vuonna 1947. Suurin osa kirjoituksesta käsittelee yhdyskunnan sisäistä 

järjestystä ja elämää, mutta mukana on myös opetusta kahdesta hengestä sekä 

psalmimateriaalia. Käsikirjoitus ajoitetaan paleografisesti vuosien 100 ja 75 eKr. 

välille.151 Luolan 1 tekstin lisäksi Yhdyskuntasäännöstä on löytynyt fragmentteja 

myös luolista 4 ja 5, ja näistä erityisesti luolan 4 fragmentit ovat tärkeitä vertailu-

kohteita käsikirjoitukselle 1QS.152 

Yhdyskuntasääntö on kirjallisesti epäyhtenäinen teksti, joka sisältää eri-

ikäisiä katkelmia.153 Yksityiskohtaisimman teorian Yhdyskuntasäännön tekstihis-

toriasta on esittänyt Sarianna Metso.154 Hänen mukaansa säännöstä parhaiten säi-

lynyt käsikirjoitus 1QS ei edusta tekstin varhaisinta versiota, vaan alun perin sään-

töön eivät ole kuuluneet 1QS:n palstat I-IV, eikä myöskään säännön päättävä 

psalmi. Yhdyskuntasäännön vanhin muoto ei ole säilynyt, mutta osa luolasta 4 

löytyneistä käsikirjoituksista välittää tekstin välivaiheita, jotka yhdistyvät 1QS:n 

edustamassa tekstissä. Metson kanssa eri linjoilla on Philip Alexander, jonka mu-

kaan 1QS olisi varhaisin tekstiversio. Metson tutkimustulokset vaikuttavat työssä-

ni kuitenkin joihinkin Yhdyskuntasäännön välittämien pelastusajatusten tulkin-

taan.155 

Yhdyskuntasääntö alkaa johdannolla, jota seuraa ohjeita jäseneksi liittymi-

sestä, ja siihen liittyvästä seremoniasta. Jäsenyyttä koskevassa tekstijaksossa ker-

rotaan jäsenten puhdistuksesta: ”Jumalan totuuden neuvoston hengellä miehen tiet 

sovitetaan, kaikki hänen syntinsä, niin että hän näkee elämän valon. Pyhällä hen-

gellä, joka yhdyskunnalla on Hänen totuudessaan, hänet puhdistetaan kaikista 

synneistään. Oikeamielisyyden ja nöyryyden hengellä hänen syntinsä sovitetaan. 

                                                 

151 Metso 1997, 17. 
152 Davies & Brooke & Callaway 2002, 83. 
153 Metso 1997, 18. 
154 Lyhyessä muodossa kaaviona teoria on esitetty Metso 1996, 178. 
155 Davies & Brooke & Callaway 2002, 84. 
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Kun hänen sielunsa nöyrtyy Jumalan käskyihin, hänen ruumiinsa puhdistetaan. 

Hänet vihmotaan vihmontavedellä ja pyhitetään puhdistusvedellä” (1QS III, 6-9). 

Yhteisö ajatteli moraalisen epäonnistumisen aiheuttavan myös rituaalista epäpuh-

tautta. Puhdistautuminen edellytti sekä sisäistä puhdistusta ”Jumalan totuuden 

neuvoston hengellä” (ברוח עצת אצת אל) puhdistettavan suostuttua veljeskunnan 

kuriin, että erityisiä rituaalisia peseytymisiä.156 

Sekä ihmisen teot että kohtalo määräytyvät kahden vastakkaisen hengen – 

totuuden hengen eli Valon ruhtinaan, ja eksytyksen hengen eli pimeyden enkelin, 

Belialin157 – osuuksista ihmisessä. 

Näiden (kahden hengen) mukaan kaikkien ihmislasten historia määräytyy, ja kuulumisen 
näiden kahden hengen alaisuuteen ihmiset perivät sukupolvesta sukupolveen. Niiden teillä 
he vaeltavat, ja kaikki heidän tekonsa tapahtuvat niiden osuuksissa sen mukaan, millainen 
kunkin perintöosa on, suuri vai pieni, kaikkina aikakausina. Sillä Jumala on asettanut ne 
olemaan rinnakkain viimeisen aikaan asti. – Eksytyksen tiet ovat totuudelle kauhistus, ja to-
tuuden tiet ovat eksytykselle kauhistus. Niiden lakien kesken vallitsee kiivas kamppailu, 
sillä ne eivät kulje yhdessä. (1QS IV, 15-18)  

Ihmisen luonnossa vaikuttavat siis kummatkin henget – eri ihmisissä eri paino-

arvoilla. Erityisesti näin selitetään niiden vaikeudet, jotka kuuluvat totuuden hen-

gelle. Pahojen sen sijaan tiedetään jo ennalta tuhoutuvan, mikä ajatus vastaa myös 

Uuden testamentin monia kohtia (1 Tess 2:16, 2 Tess 2:8-12, Matt 3:12, 25:41, 

Luuk 19:27, Ilm 19:15-21).158 

Ajatus kosmisesta dualismista on yksi niistä opillisista piirteistä, jotka erot-

tavat Kuolleenmeren kääröt muusta toisen temppelin ajan juutalaisesta ajattelusta. 

Kaksi muuta erottavaa piirrettä ovat yksilön predestinaatio, sekä jo mainittu pahan 

ja epäpuhtauden välinen yhteys.159 Pohdittaessa kahden hengen opin merkitystä 

on kuitenkin otettava huomioon Metson teoria Yhdyskuntasäännön tekstihistorias-

ta, sillä opin sisältävät kohdat eivät ole teorian mukaan kuuluneet tekstiin sen var-

haisvaiheissa. On mahdollista, että yhteisön sisäinen elämä, johon ovat kuuluneet 

jäsenistön omat rikkomukset, on vaatinut ohjeiston täydentämistä, ja että lisättyjä 

kohtia ei tällöin olisi ajateltu sovellettaviksi muihin kuin yhteisön omiin jäseniin. 

                                                 

156 Leaney 1966, 139. 
157 Metso 1997, 25, alaviite 11. 
158 Leaney 1966, 154-156. 
159 Boccaccini 1998, 59. 
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Jyrkkä dualismi esiintyy kuitenkin joka tapauksessa myös useissa muissa yhteisön 

käyttämissä kirjoituksissa.160 

Oikean tien kulkijoille on luvassa siunauksia. Nämä esitetään luettelona, jo-

ka muistuttaa Vanhan testamentin viisauskirjallisuuden ajatuksia: yhdyskunnan 

säännön mukainen elämä tuo siunauksen.161 

Niiden kaikkien palkka, jotka sillä tiellä vaeltavat, on parantuminen, syvä rauha, pitkä ikä, 
hedelmälliset jälkeläiset, kaikenlainen ikuinen siunaus, ainainen ilo ikuisessa elämässä, 
kunnian kruunu ja loiston viitta iankaikkisessa valossa. (1QS IV, 6-8) 

Valituille on määrätty kuolevaisesta luonnostaan huolimatta pyhien osa enkelien 

kanssa.162 Nickelsburgin mukaan valkeuden tien kulkijoiden palkka on osaksi 

tämänpuoleinen, osaksi ikuinen. Pimeyden tietä käyvien palkka esitetään sitä vas-

toin vain kuoleman jälkeen tulevana: ”... monet vitsaukset turmion enkelien käsis-

sä, iankaikkinen kadotus kostavan Jumalan vihanpurkauksen kautta, ainainen 

kauhu ja ikuinen häpeä” (1QS IV, 12).163 Eksytyksen olemassaololle on asetettu 

rajattu aika, minkä jälkeen se tuhotaan ikuisiksi ajoiksi. Sen jälkeen kaikki eksy-

tyksen henki puhdistetaan ihmisten sisimmästä (1QS IV,18-21). 

Yhteisön toiminnalla on syvällekäyviä vaikutuksia koko Israeliin: 

Kun näin tapahtuu Israelissa, yhdyskunnan neuvosto on lujasti perustettu totuudessa. Se on 
ikuinen istutus (מטעה עולם), Israelin pyhä huone ja Aaronin kaikkein pyhin neuvosto (סוד 

 ,He ovat totuuden todistajia tuomioissa ja Jumalan tahdosta valittuja .(קודש קודשים לאהרון
jotta he toisivat maalle sovituksen (לכפר בעד הארץ) ja maksaisivat syyllisille heidän ran-
gaistuksensa. (1QS VIII, 4-7)  

Koska Jerusalemin temppeli on joutunut vääriin käsiin, sitä on pidettävä saastu-

neena.164 Yhteisö ottaa aiemmin temppelille pyhäkkönä kuuluneen paikan. Sama 

asema yhdistetään myöhemmin Uudessa testamentissa Kristuksen ruumiiseen, 

seurakuntaan (1 Kor 3:16). On tosin luultavaa, että Yhdyskuntasäännössä kuvattu 

temppelin korvaaminen on tarkoitettu vain tilapäiseksi ratkaisuksi165. Aaronin 

pojat – nimitys tarkoittaa Yhdyskuntasäännössä samaa kuin Sadokin pojat – ovat 

erityisasemassa yhteisössä ja sen hallinnossa (esim. 1QS V, 1-3; IX, 7-8). Yhtei-

                                                 

160 Metso 2007, 27. 
161 Leaney 1966, 152. 
162 Puech 1993, 425. 
163 Nickelsburg 2005, 139. 
164 Leaney 1966, 177, 214-216. 
165 Davies & Brooke & Callaway 2002, 203. 
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sön Israelille tuottama sovitus on mahdollinen ”ilman polttouhrien lihaa ja yhteys-

uhrien rasvaa. Oikea huulten ylistysuhri on kuin vanhurskauden miellyttävä tuok-

su, ja nuhteeton vaellus on kuin mieluisa vapaaehtoinen uhri” (1QS IX, 4-5). 

Yhdyskuntasäännössä on säädöksiä erityisestä viisauden opettajasta (משכיל). 

Maininnat herättävät spekulaation siitä, onko kyseessä ollut jokin karismaattinen 

hahmo vai kenties periytyvä virka166. Mikäli palstalta VIII alkava tekstin osuus 

ymmärretään yhdyskunnan perustamismanifestiksi, kyseessä lienee henkilö, jolla 

on ollut yhteisön perustamisvaiheessa keskeinen rooli. Joka tapauksessa opettajan 

kuuluu kulkea ”kaikkien ihmisten kanssa, ottaen huomioon kulloisenkin ajan sää-

döksen ja kunkin ihmisen painavuuden” (1QS IX, 12), toisin sanoen arvioiden 

kutakin jäsentä moraalisesti ja hengellisesti. Viisauden opettajan tulee opet-

taa ”kaikki sen viisaus, mikä aikojen kuluessa on löydetty” (1QS IX, 13).167 

Yhdyskuntasäännön päättävässä hymnissä ylistetään Jumalaa hänen armos-

taan ja pelastuksestaan. Psalmikohtien (Ps 13:5, 116:8) kieltä mukaillen kiitetään 

Jumalan hyväsydämisyyttä ja anteeksiantavaa rakkautta, vaikka Israel onkin ollut 

uskoton: ”Mutta minä, jos minä horjun, Jumalan armo on ikuinen pelastukseni. – 

Jos joudun ahdinkoon, Hän pelastaa minun sieluni haudasta ja ohjaa jalkani oike-

alle tielle. Laupeudessaan hän on vetänyt minut luokseen, ja Hänen armostaan 

tulee minun oikeuteni. Vanhurskaassa totuudessaan Hän minut tuomitsee, ja suu-

ressa hyvyydessään Hän sovittaa kaikki minun syntini. Vanhurskaudessaan Hän 

puhdistaa minut ihmisten epäpuhtaudesta ja ihmislasten synnistä, ylistämään Ju-

malaa Hänen vanhurskaudestaan ja Korkeinta Hänen kunniastaan. (1QS XI, 12-

15).168 

Yhdyskuntasäännössä määrätään siis ensinnäkin tarvittavia tekoja kultillisen 

puhtauden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteisöön liittyvä puhdistetaan 

hengellä ja erityisillä pesuilla. Toisaalta joukko yhteisön puhtautta häiritseviä te-

koja julistetaan rangaistaviksi. Yhdyskuntasäännön opillisesti keskeistä antia on, 

että tekoihin vaikuttavaa henkimaailmaa määritellään, ja näkemys siitä täsmenee. 

Ihmisen teot tapahtuvat ympäristössä, jota leimaa tiukka dualismi: kahdella vas-

takkaisella hengellä, jotka maailmassa vaikuttavat, on osuutensa myös ihmisen 

                                                 

166 Useimpien tutkijoiden mielestä kyseessä on joka tapauksessa erityinen tehtävä yhteisössä. Met-
so 1996, 164. 
167 Leaney 1966, 229-230. 
168 Leaney 1966, 256-257. 
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luonnossa – tämä henkioppi tosin puuttunee Yhdyskuntasäännön vanhimmista 

muodoista. Mutta tekojen ja pelastuksen yhteyden kannalta on merkittävintä, että 

varsinaiseksi pelastuksen väyläksi esitetään Yhdyskuntasäännön mukainen elämä, 

joka aikaansaa parantumisen, rauhan ja muita sekä tämänpuoleisia että ikuisia 

pelastavia vaikutuksia. Teot ovat siis juutalaisen lain mukaisia, lisättyinä vielä 

yhdyskunnan omilla määräyksillä. Yhteisön toiminta tuottaa sovituksen koko Is-

raelille ja korvaa näin ollen, ainakin väliaikaisesti, Jerusalemin temppelin. Näin 

pelastus ulottuu koko kansaa koskevaksi yhteisön tekojen ansiosta. Muihinkin 

kansoihin ulottuisi periaatteessa oppi kahdesta hengestä, mutta yhteisö on ilmei-

sesti ajatellut soveltaa oppia lähinnä omaan jäsenistöönsä, jolloin ei varsinaisesti 

puhuta ulkopuolisista maanmiehistä, ja vielä vähemmän ei-juutalaisista. Oman 

kansan ja kultin saastuminen on suurempi huolenaihe kuin se mitä muut kansat 

tekevät. Yhdyskuntasääntö antaa myös sen mielikuvan, ettei ihanteiden mukainen 

elämä yhteisön keskuudessa ole aina onnistunut. Rangaistusmääräyksiä tuskin 

olisi säädetty, ellei ei-toivottuja, ihanteiden vastaisia tekoja olisi ilmennyt. 

Kirjoitusten tarkastelu on nyt saatu läpi. Ennen johtopäätöksiin siirtymistä 

otan vielä esille kolme teemaa, jotka olen koonnut kirjallisuuden pohjalta. Seuraa-

vana tarkastelen tekstien ja varhaisen juutalaisuuden eri ryhmien välisiä yhteyksiä. 

Kokoan yhteen myös apokalyptiikan piirteitä ja Messiaaseen liittyviä ajatuksia. 
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4   Varhaisjuutalaisista suuntauksista, 
kirjallisuuslajeista ja ajattelutavoista nousevia 
näkökulmia tekojen ja pelastuksen suhteeseen 

4.1 Juutalaisia ryhmittymiä 

Juutalaiset eivät olleet suuri kansa, mutta heidän hengellinen elämänsä ja ajatte-

lunsa hellenistisenä aikana oli rikasta. Merkkinä siitä on monipuolinen joukko 

kirjoituksia, joista valikoitu osa on käyty edellä läpi. Kirjoitusten takaa löytyy 

useissa tapauksissa erilaisia ajattelutapoja ja ryhmittymiä, joiden tarkastelulla on 

merkitystä myös pelastukseen liittyvien kysymysten kannalta, sillä monessa ta-

pauksessa eri ryhmien pelastuskäsitykset eroavat toisistaan. Käsittelen seuraavaksi 

mahdollisuuksia näiden ryhmien hahmotukseen, ja pohdin, kuinka niihin voidaan 

yhdistää tarkastelemiani kirjoituksia. 

Ensiksikin on pantava merkille ryhmä nimeltä hasidit (συναγωγὴ 

Aσιδαίων, ”hurskasten kokous”, 1 Makk 2:42), joka liittyy mukaan Mattatian 

joukkoihin makkabilaissotien alussa. Kyseessä lienee hurskautta korostanut liike, 

jonka piirissä apokalyptiikka (johon palaan jäljempänä) on kehittynyt, ja jonka 

parissa Danielin kirja sekä vanhimmat Henokin kirjan osat ovat syntyneet makka-

bilaiskriisin aikoihin.169 Myös Henokin kirjan eläinnäkyjen ja viikkoapokalypsin 

lampaat tarkoittanevat hasideja. Ryhmään vaikuttaa kuuluneen myös kirjureita.170 

Hasidiliikkeestä voidaan etsiä juuria kahdelle vaikutusvaltaiselle ryhmälle, fari-

seuksille ja essealaisille. Fariseusten varhaisvaiheista tosin tiedetään valitettavan 

vähän.171 

Martin Hengel tulkitsee Qumranin lahkon lähteneen liikkeelle hasidiliikkeen 

jakaantumisesta. Kun makkabilainen Jonatan sai haltuunsa ylipapin viran, Yhdys-

kuntasäännössä mainittu viisauden opettaja perusti vastavetona oman lahkon, joka 

sanoutui irti Jerusalemin temppelikultista. Uudelle yhteisölle luotiin tiukka sääntö. 

                                                 

169 Hengel 1996, 175-176. 
170 Näin voidaan päätellä kohdasta 1 Makk 7:12-13, jossa kirjurit (Apokryfikirjojen käännökses-
sä ”lainopettajat”) ja hasidit mainitaan samassa yhteydessä peräkkäin: ”Alkimoksen ja Bakkhidek-
sen luo tuli nyt joukko lainopettajia (συναγωγὴ γραμματέων), jotka halusivat selvittää, miten tässä 
tilanteessa tuli menetellä. Nämä hasidit (οἱ Ασιδαῖοι) olivat israelilaisista ensimmäisinä pyrkimässä 
rauhaan heidän kanssaan.” Collins 1999, 45-46. 
171 Hengel 1996, 176, 253. 
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Se katsoi olevansa pelastuvien eskatologinen yhteisö ja Israelin pyhä jäännös. 

Pelastus tapahtui katumuksen sekä yhteisöön hyväksymisen kautta, lakia täydelli-

sesti noudattamalla ja yhteydessä taivaalliseen maailmaan.172 

Gabriele Boccaccini näkee asian osittain eri tavoin. Hän esittää kirjassaan 

tarkemman, mutta väistämättä myös spekulatiivisemman teorian Qumraniin liitty-

vien ja sieltä puuttuvien tekstien yhdistämisestä erilaisiin juutalaisiin ryhmiin. 

Toisen temppelin ajan juutalaisuudessa on nähtävissä toisistaan erkaantunut ”sa-

dokilainen” ja ”henokilainen” ryhmittymä. Qumranin yhteisö on puolestaan heno-

kilaisen ryhmän parissa syntynyt, mutta siitä erkaantunut, radikaali liike. Essealai-

set samaistuvat henokilaisiin, tai ainakin heidän kirjallisuusmakunsa on saman-

tyylinen. Myöhemmin kristityt ottivat henokilaisen perinnön käyttöönsä.173 

Sadokilaiset tarkoittavat Sadokin jälkeläisiksi lukeutuvaa papistoa, joka oli 

Jerusalemissa vallassa makkabilaisaikaan saakka. Sadokilainen ajattelutapa perus-

tui Jerusalem-keskeiseen maailmanjärjestykseen, jota olivat osaltaan perustamassa 

Esra ja Nehemia. Järjestys toimi kuten Pappiskirjan narratiivissa, jossa Jumala luo 

kaaokseen järjestyksen. Sadokilainen papisto toimi tämän järjestyksen uskollisena 

ylläpitäjänä.174 

Henokilainen näkemys kehittyi tätä vastaan. Paha olikin peräisin enkelien 

lankeemuksesta, joiden jäljiltä maailmassa vaikutti jatkuvasti pahojen voimien 

joukko. Ihmisen kyky vastustaa saastaisuutta oli pysyvästi heikentynyt. Avuttomia 

olivat myös Jerusalemin papit, jotka olivat epäpuhtaudesta yhtä lailla osallisia.175 

Selittäessään pahan alkuperän enkelien lankeemuksesta aiheutuvaksi Henokin 

kirja ei siis tee jyrkkää eroa valittujen ja pahojen ihmisten välille. Pahuus ja saas-

taisuus sitovat pauloihinsa niin juutalaiset kuin pakanatkin. Pelastuskaan ei ole ei-

juutalaisille vieras, minkä Boccaccini päättelee siitä, ettei juutalaisen ja ei-

juutalaisen välillä mainita olevan rajaa, vaan juutalaisia ainoastaan ylistetään kan-

soista jaloimmaksi. Valittuja ovat ne ihmiset – olkootpa juutalaisia tai pakanoita – 

jotka jostakin salaperäisestä syystä välttyvät pahan voimien riepottelulta, ja sel-

viytyvät maailman lopulliseen puhdistamiseen saakka. Vastakkainen näkemys 

löytyy makkabilaissotien jälkeen kirjoitetusta Riemuvuosien kirjasta. Se lainaa 

                                                 

172 Hengel 1996, 251. 
173 Boccaccini 1998, 78, 159, 162. 
174 Boccaccini 1998,  68, 71. 
175 Boccaccini 1998, 72-83. 
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Henokin ajatuksia pahan alkuperästä, mutta rajoittaa pelastuksen valittuun kan-

saan, juutalaisiin. Pahat henget ovat heitä estämässä ja häiritsemässä. Siispä juuta-

laisten on suojauduttava noudattamalla äärimmäisen tarkasti kaikkia puhtaussää-

döksiä ja rituaalisia lakeja.176  

Sen lisäksi, mitä tekstejä Qumranista on löydetty, on kiinnostava tieto, mitä 

sieltä puuttuu. Hasmonealaisia tukevia tekstejä, Ensimmäistä makkabilaiskirjaa ja 

Juditin kirjaa, ei löydy. Muita puuttuvia kirjoja, joiden hylkäämisen Boccaccini 

katsoo johtuneen skismasta Qumranin yhteisön ja myöhemmän henokilaisuuden 

välillä, ovat Henokin kirje (lukuunottamatta joidenkin osien fragmentteja, jotka 

Boccaccini määrittelee ”proto-Henokin kirjeeksi”), Kahdentoista patriarkan tes-

tamentit sekä Henokin Vertausten kirja.177 Perusteena on ajattelutavan ero. Heno-

kin kirjeessä varoitetaan kyllä pysymään erossa pahoista, mutta asia esitetään yh-

teydessä, joka viittaa pakanoihin – ja saattaisi tuoda pakanatkin pelastuksen piiriin. 

Kahdentoista patriarkan testamenteista löytyy myös erilainen käsitys hengistä. 

Hyvien ja pahojen henkien lukumäärä kunkin ihmisen kohdalla on sama, mikä 

myös siirtää vastuuta ihmiselle päin. Tulkinta on siirtynyt psykologisempaan 

suuntaan: paha ei ole saastaisuutta, vaan pahaa tuottaa eettinen epäpuhtaus, joka 

tulee ihmissydämestä lähtevistä haluista (ἐπιθυμία). Mutta tästä osoitetaan myös 

ulospääsy: jos sydän täyttyy jakamattomalla rakkaudella Jumalaa ja lähimmäistä 

kohtaan, petollisille haluille ei jää enää sijaa. Koska tämä koskee samalla tavalla 

kaikkia ihmisiä, myös raja juutalaisen ja pakanan välillä tulee häilyvämmäksi.178 

Henokin Vertausten kirjan ero Qumranin ajatteluun on, että yksilön predes-

tinaatio hylätään. ”Sillä ei enkeli eikä mikään voima (OTP: 'ei enkeli eikä Saatana') 

voi estää, sillä Hän määrää tuomarin kaikille niille, ja Hän tuomitsee edessänsä ne 

kaikki” (Hen 41:9). Pelastus ei riipu edeltämäärätystä kutsumuksesta, vaan erilai-

sesta moraalisesta käytöksestä. Vertausten teksti antaa myös ymmärtää, ettei 

asenne ole eristyvä, vaan pikemminkin juutalaisten erimielisyyksiä pehmentävä. 

Niinpä tekstin synty-ympäristö saattaisi olla henokilainen juutalaisuus, joka ei 

                                                 

176 Boccaccini 1998, 86-87, 93-96, 166-167. 
177 Boccaccini 1998, 129, 132, 161. Qumranin löytöihin sisältyy kyllä arameankielisen Leevin 
testamentin fragmentteja,  ja joukko muita fragmentteja, jotka linkittyvät mahdollisesti Kahden-
toista patriarkan testamentteihin, mutta Boccaccini katsoo Qumranin yhteisön hylänneen testamen-
tit kokonaisuutena. Boccaccini 1998, 140. 
178 Boccaccini 1998, 138, 141-143. 
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kuitenkaan edusta Qumrania. Kyseessä olisi essealaisuuden pääuoma, joka olisi 

vaikuttanut aina kristilliselle ajalle saakka.179 

Riippumatta siitä, kuinka lähelle oikeaa Boccaccini osuu, myös Collinsin 

näkemys on, ettei eri teksteistä hahmottuvia ”valittujen hurskaiden” ryhmiä pidä 

yhdistää samaan liikkeeseen. Varhaisella toisella vuosisadalla eKr. lienee vaikut-

tanut useita, todennäköisesti aika pieniä ja järjestymättömiä ryhmiä. Pienimmil-

lään tällainen ”yhteisö” on voinut muodostua opettajasta ja muutamasta oppilaasta. 

On myös mahdollista, että useita ryhmiä olisi liittynyt yhteen Qumranin yhteisön 

perustamisvaiheessa.180 Nämä esimerkit tuovat esille, että juutalaisuudessa ennen 

toisen temppelin tuhoutumista on havaittavissa useita erilaisia suuntauksia, ja 

myös niiden käsitykset pelastuksesta ovat eronneet toisistaan. Siksi tämän ajan 

juutalaisuutta ei voida pitää sillä tavoin yhden standardin mukaisena kuin myö-

hempi, rabbiininen lain tulkinta, tai edellä esitetty Sandersin liittonomismin malli, 

antaa ymmärtää.181 

Lopputulos kaikesta oli kuitenkin, että vain yksi juutalaisuuden muoto – 

rabbiininen juutalaisuus – säilyi hengissä. Tämä pohjautui farisealaisuuteen. Noin 

vuonna 90 jKr. Jamniassa kokoontui rabbiininen viisaiden joukko, joka onnistui 

määrittelemään ja järjestämään hermostuneen ja vaikeuksissa olevan juutalaisuu-

den tulevaisuutta varten. Selviytynyt juutalaisuuden muoto keskittyi synagogaan 

liturgisine rukouksineen, ja syventyi entistä tarkemmin kirjoituksiin. Tässä vai-

heessa tosin kirjoitusten valikoimaa oli supistettu. Juutalaiset eivät enää käyttäneet 

Vanhan testamentin apokryfejä ja pseudepigrafeja. Aiempi, monimuotoisempi 

juutalaisuus säilyi enää kristittyjen kopioimina dokumentteina sekä monilta osil-

taan kristilliseen ajattelutapaan absorboituneena.182 

4.2 Apokalyptinen kirjallisuus 

Osa tarkastelemistani kirjoituksista lukeutuu apokalyptiseen kirjallisuuteen, joten 

myös pelastuskysymyksen käsittelyn yhteydessä on paikallaan tuoda esille muu-

tamia seikkoja varhaisjuutalaisesta apokalyptiikasta. Apokalyptiikka on nimittäin 

ilmiö, joka on vaikuttanut vahvasti niin juutalaisuuteen kuin kristinuskoonkin, ja 

                                                 

179 Boccaccini 1998, 147, 188. 
180 Collins 1999, 55-56. 
181 Hengel 1996, 252. 
182 Sandmel 1969, 58-59, 63. 
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myös pelastuskysymysten osalta voidaan pohtia, mitä apokalyptiikalla on sanotta-

vana – eli löytyisikö apokalyptiikasta esimerkiksi jotain kirjallisuudenlajille tyy-

pillistä yhteistä piirrettä, joka linkittäisi ihmisen teot ja pelastuksen. Pelastus näet 

tulee joka tapauksessa apokalyptiikan yhteydessä vahvasti esille, ja se voidaan 

kytkeä jo apokalyptiikan määritelmään, kuten John Collins tekee muotoilemas-

saan määrittelyssä:183 

Apokalypsi on ilmestyskirjallisuuden laji, jolla on kerronnallinen kehys ja jossa tuonpuolei-
sen olennon ilmestys välitetään inhimilliselle vastaanottajalle. Ilmestys paljastaa tuonpuo-
leista todellisuutta, jolla on sekä ajallinen ulottuvuus, koska se lupaa eskatologisen pelas-
tuksen, että paikallinen, koska se käsittää toisen, yliluonnollisen maailman. 

Tässä työssä tarkastelluista kirjoista määritelmän täyttävät Collinsin mukaan mo-

net osat Henokin kirjasta, Toisesta Barukin kirjasta, Leevin testamentin luvut 2-5, 

ja joillakin varauksilla Abrahamin testamentti (joka voidaan helposti lukea kuulu-

vaksi myös muihin kirjallisuuslajeihn).184 Sibyllan oraakkeleissa vahvasti helle-

nistinen tausta yhdistyy apokalyptisen kirjallisuuden alalajiin, historialliseen apo-

kalypsiin.185 Myös Salomon psalmit liittyvät apokalyptiseen kirjallisuuteen, mutta 

vain etäisesti.186 Collins luokittelee apokalypsit edelleen 1) matkoihin tuonpuolei-

seen maailmaan (tämän työn kirjoista Leevin testamentin luvut 2-5 sekä Henokin 

Valvojaenkelien, Vertausten ja Taivaallisten valojen kirjat) ja 2) ”historiallisiin” 

apokalypseihin (Toinen Barukin kirja sekä Henokin Viikkoapokalypsi ja Eläin-

näyt).187 

Meille säilynyt apokalyptinen teos ei ole sama asia kuin mahdollinen apoka-

lyptinen liike. Kirjallisen tuotteen takana voi kyllä olla sosiaalinen tai poliittinen 

liike, tai myös yksittäinen henkilö. Voi olla niinkin, että kirja on synnyttänyt liik-

keen.188 Vaikeassa historiallisessa tilanteessa toiminut liike on hyvinkin voinut 

kaivata ja etsiä pelastusta niin tämänpuoleisista tukalista oloistaan kuin tuonpuo-

leiseenkin elämään tähdäten. Juutalaisen apokalyptiikan synnyttäneistä liikkeistä 

on kuitenkin hyvin vähän sosiologista tietoa. On erittäin todennäköistä, että heno-

kilaisen kirjallisuuden takana on vaikuttanut jokin liike, mutta Collinsin näkemys 

                                                 

183 Määritelmä annetaan esim. Collins 1998, 5. Suomennos Nissinen 1999, 270. 
184 Collins 1998, 5. 
185 Collins 1998, 116. 
186 Collins 1998, 143. 
187 Collins 1998, 6-7. 
188 Nissinen 1999, 271. 



67 

on, että ainoastaan Kuolleenmeren kääröistä ja varhaisesta kristinuskosta on riittä-

västi informaatiota sosiologisen taustakuvauksen rakennustarpeiksi.189 Apokalyp-

tiikalla on ollut vaikutusta myös diasporassa, mistä merkkejä ovat Sibyllan oraak-

kelit ja slaavilainen Henokin kirja.190 Apokalyptiikkaa ei voida myöskään pitää 

jonkin liikkeen ”yksinoikeutena”, vaan pikemminkin juutalaisuuden läpäisseenä 

yleisempänä ilmiönä. Paul Hansonin mukaan mikään juutalaisryhmä ei menettä-

nyt kokonaan kosketusta apokalyptiikkaan, mutta toisaalta kaikki ryhmät olivat 

kiinni myös arkitodellisuudessa.191 

Voitaneen olettaa, että meille säilyneiden apokalypsien välittämät maail-

mankuvan peruspiirteet kuvaavat apokalyptiikkaa yleisestikin.192 Kaikissa apoka-

lypseissa on kuvattuna tuonpuoleinen maailma, jossa toimivat yliluonnolliset 

olennot. Ilmestys saadaan pääasiassa näyssä tai matkustamalla toisessa maailmas-

sa, mahdollisesti myös keskustelemalla tai taivaallista kirjaa lukemalla. Yleisesti 

oppaana ja nähdyn tulkkina on enkeli. Näkyä vastaanottava ihminen on kaikissa 

juutalaisissa apokalypseissä kunnianarvoisa henkilö kaukaa menneisyydestä.193 

Ongelmat ja kysymykset, joita apokalypsit käsittelevät, ovat erilaisia – pelastusta 

kaivataan kussakin tilanteessa erilaisista vaikeuksista. Toinen Barukin kirja on 

toipumista historiallisesta traumasta. Abrahamin testamentti lohduttaa väistämät-

tömän kuoleman edessä. Yhteinen tekijä on, että vaikeudet saatetaan osaksi suu-

rempaa kehikkoa, jonka muodostaa ilmestys tuonpuoleisesta maailmasta tai eska-

tologisesta tuomiosta.194 Tästähän oli kyse esimerkiksi Toisessa Barukin kirjassa: 

tapahtuvalle tuholle annetaan selitys, joka samalla liittyy myöhempään, historialli-

seen kirjoitusajankohtaan, sisältäen siis selityksiä, jotka kirjoittaja jo tiesi.  

Mitä sitten voidaan sanoa tekojen osuudesta pelastukseen apokalyptiikassa 

yleensä? Vaikuttaa siltä, että yleisellä tasolla ei kovin paljoa. Esteenä ei ole niin-

kään se, etteikö pelastuksen tarve olisi monesti ilmeinen: esimerkiksi vierasmaa-

lainen hallitsija pitäisi syrjäyttää vainoamasta hurskaita, tai väärät papit turmele-

masta temppeliä. Tarkastelua onkin mahdollista tehdä yksi kirja kerrallaan, kuten 

                                                 

189 Collins 1998, 281. 
190 Hengel 1996, 254. Slaavilainen Henokin kirja tarkoittaa samaa kuin Toinen Henokin kirja. 
191 Hanson 1975, 20. 
192 Nissinen 1999, 271. 
193 Collins 1998, 5-6. 
194 Collins 1998, 280. 
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edellä on toimittu. Hankaluutena on pikemminkin, että apokalypsit kokonaisuute-

na katsoen kyllä tarjoavat kuvaamassaan vaikeassa tilanteessa laajan ”maailman-

selityksen”, mutta selkeät toimintaohjeet ovat toissijaisia. Sävy on usein pikem-

minkin lohduttava. Nykyiset vallanpitäjät ja rakenteet ovat tilapäisiä ja häilyväisiä, 

kun taas apokalyptiikka paljastaa taustalla vaikuttavat lopullisemmat ja suurem-

mat asetelmat. Kontrastina makkabilaisille, jotka tarttuvat siekailematta aseisiin 

Antiokhos Epifanesta vastaan, apokalyptikot samaistuvat pikemminkin Danielin 

kirjan viisaisiin, joiden aktiviteetiksi jää opettaa väkijoukot ymmärtämään näyt ja 

jäädä odottamaan arkkienkeli Mikaelin voittavan. Kuten Collins asian ilmai-

see, ”näkyjen näkijät olivat harvoin vallankumouksen tekijöitä.” Suoraa toimintaa 

tai ohjeistusta siihen ei ole luvassa.195 

Itse toteaisin vastaavasti: apokalypsi on pikemminkin tilannekatsaus kuin 

toimintaohje. Vallitsevat asianlaidat selitetään ja asetetaan paikoilleen eskatologi-

seen viitekehykseen, mutta käytännön neuvot ovat harvassa. Henokin kirjassa 

enkelien lankeemuksen kautta kyllä selitetään tekoihin vaikuttava tausta-asetelma 

ja ennustetaan, että teot tullaan vielä punnitsemaan, mutta kun kirjaa luetaan ky-

syen, mitä olisi tehtävä käytännössä jotta pelastus tulisi näkyväksi, vastaus jää 

saamatta. Messiaastakaan ei oikein ole apua kouriintuntuvissa kiireellisissä on-

gelmissa, joihin pelastusta kaivattaisiin tässä ja nyt, koska Messias ei ole vielä 

fyysisesti paikan päällä panemassa asioita järjestykseen. Koska olen määrittänyt 

pelastuksen piiriin kuuluviksi monia tämän elämän asioita, ja koska toisaalta apo-

kalyptiikan painotukset pelastuksen suhteen ovat eskatologisessa tulevaisuudessa, 

seuraus on väkisinkin, etteivät pelastukseen johtavat teot ja apokalyptikoiden näyt 

tarjoa kovinkaan suurta kosketuspintaa toisiinsa.  

Asettamani tutkimuskysymyksen tavalla luettuna apokalyptiikka kokonai-

suutena ei tuo peliin uusia pelastukseen vaikuttavia tekoja, joita ei jo olisi tiedossa 

ilman apokalyptiikkaakin. Ihmisen teot punnitaan vaa’alla (Hen), mutta se, mistä 

teoista on kyse, on neuvottu muualla. Leevin testamentti selittää pyhäkön saastu-

neen pappien epäpuhtauden vuoksi – siis siksi, etteivät sitä hoida oikeat papit – 

mutta tässäkin tapauksessa se, ketkä olisi papeiksi asetettava, on luettava muista 

(ja myös arvovaltaisemmista) kirjoituksista, kuten esimerkiksi Pentateukista tai 

Hesekielin kirjasta. Apokalypsi ei siis tuo muutosta niihin vanhempiin määräyk-

                                                 

195 Collins 1998, 111, 283. 
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siin, joiden noudattamisesta pyhäkön puhtaus tai epäpuhtaus riippuu. Niin ikään 

Toisen Barukin kirjan moitteet Jerusalemin vääristä teoista ennen pakkosiirtolai-

suutta voidaan lukea deuteronomistisesta historiasta, vieläpä paljon yksityiskoh-

taisemmin. Kokonaisuutena apokalyptiikka jollain tapaa kyllä kehottaa oikeisiin 

tekoihin, mutta mistä teoista seuraakaan pelastus – tällä tavoin asetettuun kysy-

mykseen on helpompi etsiä vastausta muualta kuin apokalyptiikasta. 

4.3 Messiashahmo 

Edellä on jo tullut esille, että pelastus voidaan yhdistää erityiseen messiashah-

moon. Koska Messiaan ja pelastuksen voidaan odottaa liittyvän vahvastikin toi-

siinsa, on tarpeen kysyä, löytyisikö Messiasta koskevien tekstien kautta jotain 

erityistä myös tekojen ja pelastuksen suhteesta. Messiaan eräs lähtökohta on Da-

nielin kirjan 7. luvussa lyhyesti mainittu Ihmisen Poika, joka on näöltään ihmisen 

kaltainen, ja jolle annetaan valta ja kuninkuus. Danielin kirjan Messias-vertaus-

kuva tai -metafora kehittyy Henokin kirjan Vertauksissa henkilöhahmoksi, jonka 

toimintaa aletaan kuvata. Danielin kirjan teksti hyödynnetään lähes sanasta sanaan, 

mutta sen tulkinta laajenee.196 Muita tässä työssä vastaan tulleita kirjoja, joissa 

puhutaan Messiaasta, ovat Salomon psalmit ja Toinen Barukin kirja. 

Danielin kirjan Ihmisen Poika on yksi neljästä traditiosta, jotka Henokin 

Vertausten kirja yhdistää. Toinen traditio, ajatus ”nimen antamisesta” Valitulle, 

viittaa Jesajan lukuun 49, ja nimitykset ”Valittu” ja ”Vanhurskas” ovat niin ikään 

peräisin Jesajan kirjasta, Jes 42:1 ja 53:11. Valittu istuu Jumalan kirkkauden val-

taistuimelle, ja voittaa kansan viholliset ja vastustajat, kuninkaat ja maan mahtavat 

(Jes 62-63). Maanpäällinen valittujen joukko ja taivaallinen Valittu liittyvät yh-

teen: he saavat yhdessä periä uudistetun maan, heidän kohtalonsa liittyvät yhteen, 

ja Valittu on valittujen pelastuksen tae197. Kolmas, daavidilaiseen kuninkaaseen 

liittyvä traditio on psalmista 2, ja neljäs koskee Raamatun jumalallista Viisautta, 

joka oli olemassa ennen luomista.198 

Sabino Chialà erottaa ”Ihmisen Poika”-nimityksen kehityksessä kaksi tul-

kinnan vaihetta tai tasoa, jotka kummatkin ovat nähtävissä Henokin kirjassa. En-

                                                 

196 Chialà 2007, 158. 
197 Kvanvig 2007, 188. 
198 Nickelsburg 2003, 104-105. 
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simmäisessä vaiheessa Danielin symboliselle hahmolle annetaan funktio: kyseessä 

on eskatologinen tuomari. Toisessa vaiheessa hahmo yhdistetään historialliseen 

hahmoon, tiettyyn ihmiseen. Kehen – vaihtoehto vaikuttaa olevan vielä etsinnän 

kohteena. Uudessa testamentissa hahmo on Jeesus, Abrahamin testamentissa Abel, 

joka on asetettu ihmisten tuomariksi (Abr test 13:2). Henokin Vertausten kirja 

esittää oman tulkintansa: kyseessä onkin Henok itse (Hen luku 71).199 

Salomon psalmissa 17 kuvataan Messiasta, joka on daavidilainen, sotiva 

hahmo. Tämä teksti päätyi kristittyjen käyttöön, mutta säilyi mahdollisesti myös 

muiden juutalaisten lahkojen luettavana. Messiasta sanotaan ”Daavidin pojaksi” 

ja ”Herran Messiaaksi”. Myös joukko Qumranin tekstejä puhuu sotaisasta daavi-

dilaisesta Messiaasta.200 Salomon psalmien kirjoittaja on tyytymätön ”laittomaan” 

hasmonealaisten ja roomalaisten hallintoon. Hän uskoo ainoastaan jumalallisen 

intervention pelastavan Jerusalemin kriisistä ja palauttavan oikeat vallanpitäjät. 

Tämä tapahtuu daavidilaisen Messiaan tullessa.201 

Fuller erottaa Salomon psalmien Messiaassa toivon Israelin tilan saattami-

sesta ennalleen, sen jouduttua kärsimään sekä väärästä johtajuudesta että pakanal-

lisista valloittajista. Messiaan myötä tulevaan ennalleen palauttamiseen kuuluu (1) 

syntisten ja pakanoiden hävittäminen, (2) heimojen uudelleen kokoaminen yhteen, 

(3) kansojen alistaminen kuuliaisiksi ja (4) Jerusalemin ja sen temppelin puhdistus 

ja korottaminen asemaansa. Kansan ja maan päämääränä on pyhyyden tila. Vihol-

liset on hävitetty, temppelissä ylistetään Jumalaa ja Messias saattaa Jumalan aset-

taman hallinnon yli koko maanpiirin.202 

Näin Messiaasta löydetään jo tästä kirjoitusten joukosta jonkin verran 

erisuuntaisia näkemyksiä. Sotaisa Daavidin poika on konkreettinen hahmo, jonka 

odotetaan ratkaisevan väärien vallanpitäjien ongelman. Tämä lienee ollut yleinen 

odotus ensimmäisellä vuosisadalla eKr.203 Ajatus Messiaasta ei kannusta ryhty-

mään oma-aloitteiseen aktiiviseen vastarintaan (vrt. esim. makkabilaiskirjat), kos-

ka ainoastaan jumalallisen väliintulon Messiaan kautta uskotaan tarjoavan paran-

nuskeinoja ongelmiin.  

                                                 

199 Chialà 2007, 176-177. 
200 Atkinson 2004, 144. Atkinson luettelee 17 Qumranin kirjoitusta, joissa Messias mainitaan. 
201 Atkinson 2004, 176. 
202 Fuller 2006, 163-165. 
203 Atkinson 2004, 179. 
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Messiasta koskevat jaksot teksteissä eivät erityisemmin käsittele ihmisten 

tekoja. Ihmisten osaksi tekojen tasolla jää Messiaan odottaminen. Henokin kirjan 

Messias tosin "on istuva kunnian istuimella ja tuomitseva heidän tekonsa" (Hen 

45:3), mutta vastaan tulee sama ongelma kuin apokalyptiikankin kohdalla: tekoja 

ei eritellä niin, että tekojen ja pelastuksen yhteyksiä tulisi selkeästi näkyville. Sa-

moin Toinen Barukin kirja kyllä antaa eskatologisia kuvauksia Voidellusta, mutta 

tekojen osalta tämäkin kirja tyytyy viittaamaan ihmisille jo annettuun lakiin, joka 

tunnetaan ja jota tulee tarkasti noudattaa. Sitä paitsi ihmiset ymmärtävät lakia jo 

nyt, ja jos eivät ymmärrä, niin opettajienkaan puute ei tule olemaan ymmärtämi-

sen ja noudattamisen esteenä. Teot on siis jo ajat sitten opetettu – menkää ja luke-

kaa laista! 

Messiaan kuvaukset keskittyvät Messiaan olemukseen, toimintaan ja eskato-

logiseen tuomioon. Myös Salomon psalmien Messias tuomitsee kansat ja pahojen 

jumalattomuudet. Vaikka ohjeita konkreettisiin tekoihin ei tahdo löytyä, niin teko-

jen osalta Messiaan tuloon liittyy ainakin se rohkaisu, että hyvien ja oikeiden te-

kojen tekeminen helpottuu sen jälkeen kovasti: "Hänen päivinään heidän joukos-

saan ei ole pahantekijää" (Sal ps 17:32).   
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5  Johtopäätökset 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mikä on ihmisen tekemien tekojen vaiku-

tus varhaisen juutalaisuuden käsityksissä pelastuksesta, sekä myös, mitä sanotaan 

ei-juutalaisten pelastumisesta. Tätä varten edellisissä luvuissa on käyty läpi jouk-

ko Vanhan testamentin apokryfejä ja pseudepigrafeja sekä yksi Qumranin teksti, 

joista on etsitty ihmisen tekoihin tai ei-juutalaisiin liittyviä ajatuksia pelastuksesta. 

Tarkastelua on jatkettu käymällä kirjallisuuden pohjalta erikseen kolme aiheeseen 

liittyvää teemaa läpi. Järjestän esille tulleet asiat nyt kokonaisuuksiksi ja teen tar-

vittavat tulkinnat.  

Ihmisen tekojen vaikutuspiirissä on huomattu olevan seuraavia pelastukseen 

liittyviä tai vaikuttavia osa-alueita:  

- Jerusalemin temppelikulttiin osallistuminen 

- temppelin pelastavaa vaikutusta korvaavat tai täydentävät toimet 

- kärsimyksen aikaansaama sovitus  

- pelastuksen ymmärtäminen sota-aikana 

- lain tai muiden säädöksien noudattaminen 

- luottamuksen kohdistaminen messiashahmoon 

- kuolemaan ja kuolemanjälkeiseen kohtaloon vaikuttavat teot 

- rukous.  

Esille on noussut myös 

- selitystä pahan olemuksesta  

- selitystä siihen, miten ihminen kykenee tekemään oikeita tekoja  

- mahdollisuuksia yhdistää tiettyjä käsityksiä erilaisiin varhaisjuutalaisiin 

ryhmiin.  

Täsmennän nyt näitä havaintoja ja kokoan yhteen päätelmät, joita varhaisen juuta-

laisuuden pelastuskäsityksistä on tullut esille tarkastellun aineiston pohjalta. 

5.1 Varhaisen juutalaisuuden käsitykset tekojen ja 
pelastuksen yhteydestä 

Varhaisen juutalaisuuden maailmankuvan keskuksessa, myös pelastukseen 

liittyen, on Jerusalemin temppeli. Sovituksen tuottavat temppelissä toimitetut uhrit, 

joita varten matkustetaan temppeliin lähiseuduilta ja tehdään pyhiinvaelluksia 

kauempaakin. Kymmenykset tulee toimittaa Jerusalemin temppelille ja oman kan-

san köyhille (Tob). Temppelin kunnioittaminen ja uhrien antaminen tekee ihmisen 
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osalliseksi vanhurskaudesta. Ajatus yhdestä juutalaisuuden pyhästä keskuspaikas-

ta, temppelistä, johon kaikki kokoontuvat, ei katoa mihinkään tarkasteltavan ajan-

jakson kuluessa – ja temppelin arvostuskaan tuskin kärsisi, jos temppeli toimisi 

kaikkien mielestä niin kuin sen kuuluisi. Kaikkien mielestä näin ei kuitenkaan ole, 

vaan joidenkin ryhmien parissa kasvaa ajan mittaan käsityksiä, jotka pakottavat 

luopumaan temppelistä ja etsimään tilalle korvaavia ratkaisuja. Toisille ryhmille 

taas temppelistä luopuminen tulee olemaan käytännön syistä pakko. Ajatus temp-

pelistä ei sinänsä menetä arvoaan, esimerkiksi Juudan testamentissa löydetään 

onnettomia tapahtumia selittävä, temppelin toimijoita koskeva teologinen selitys: 

Jumalan pappeus on kyllä maallista valtakuntaa ylempi, mutta langetessaan syn-

nin takia pois Herrasta se joutuu maallisen valtakunnan vallitsemaksi. 

Toisessa ja Kolmannessa makkabilaiskirjassa ajatus pelastuksesta linkittää 

ihmiset ja temppelin yhteen erityisellä tavalla. Pelastus ulotetaan koskemaan paitsi 

ihmisiä, myös temppeliä, jolle Herra antaa yliluonnollisen varjeluksen, pelastaen 

sen vihollisen invaasiosta. Temppelin kohtalo liitetään kansan kohtaloon: kun 

Herra vihastuu kansan syntien tähden, Hän jättää myös temppelin oman onnensa 

nojaan – vihollisten tallattavaksi ja saastutettavaksi. Kun Herra leppyy ja kansa 

kääntyy, temppelikin saa taas loistoa ja kunniaa osakseen. Temppeli ei kuitenkaan 

ole arvokas yksinään, vaan kansa on sitä tärkeämpi. Temppeli on siis kansan ver-

tauskuva, temppelin kohtalo kuvastaa kansan kohtaloa ja temppelin pelastuminen 

on kuva kansan pelastumisesta. 

Toisen temppelin historian edetessä lisääntyvät ne seikat, jotka puhuvat jol-

lakin tapaa temppeliä vastaan. Vihastumisen syitä temppeliä ja kansaa kohtaan 

kasautuu. Eivät ainoastaan vieraat valloittajat temppeliä saastuta, vaan hurskaissa 

piireissä saastuneina nähdään sekä papisto että koko kansa. Makkabilaissotien 

aikana vieraiden valloittajien katsotaan loukkaavan temppelin pyhyyttä, mutta 

ryhmiksi jakaantuneen juutalaisuuden parissa monet eivät ole tyytyväisiä sen jäl-

keenkään, vaan temppelin saastuttajat löytyvät seuraavassa vaiheessa omasta kan-

sasta. Erityisesti ei-sadokilaisten ylipappien nimityksen hasmonealaiskaudella 

katsotaan tuhoavan temppelin pyhyyttä. Pahuus saastuttaa pyhät uhrit, ja hurskaat 

arvostelevat temppelikultin hoitoa. Koska temppeli on pelastuksen kannalta kes-

keisessä asemassa, asian merkitys ei ole vähäinen. Jotkut hurskaiden ryhmät tyy-

tyvät arvostelemaan vallitsevaa tilannetta ja odottamaan parempia aikoja, mutta 

toiset menevät pitemmälle. Ääritapaus on Qumranin yhteisö, joka perustaa – aina-

kin määräajaksi – oman palvontapaikan korvatakseen temppelin. Yhteisöön liitty-
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ville jäsenille määritellään joukko tekoja, jotka yhteisön sisällä toimitettuina tuot-

tavat pelastuksen. Yhteisöön kuuluvat puhdistautuvat itse, ja heidän tiensä sekä 

syntinsä sovitetaan Jumalan totuuden neuvoston hengellä, oikeamielisyyden ja 

nöyryyden hengellä. Tämän uuden Aaronin asumuksen toiminta saattaa pelastuk-

sen myös koko Israelille ja päästää sen syyllisyydestä, ilman polttouhreja ja yh-

teysuhreja. Yhteisö siis määrittelee ne teot, joilla pelastus tulee koko kansan osak-

si.  

Mutta vaikka Jerusalemin temppelin nähtäisiinkin tekevän tehtävänsä ja sen 

toimintaan oltaisiinkin tyytyväisiä, ongelmaksi voivat muodostua välimatkat. Dia-

sporassa elävien juutalaisten täytyy myös päästä pelastuksesta osallisiksi, vaikka 

temppeli ei olisikaan saavutettavissa. Ongelma on keskeinen, sillä eksiilistä lähti-

en diasporassa eläminen tulee hyvin merkittäväksi piirteeksi koko juutalaisuuden 

kannalta. Temppeli voidaan tällöin nähdä symbolina: Toinen makkabilaiskirja 

toteaa, ettei kansa ole temppeliä vaan temppeli kansaa varten. Pelastuminen tulee 

mahdolliseksi myös ilman uhrikulttia, eli rinnalle nousee muita ratkaisuja. Tobitin 

kirjassa almut pelastavat kuolemalta ja varjelevat pimeyteen joutumasta, vieläpä 

puhdistavat synneistä. Hädässä olevien auttaminen on Korkeimmalle kelpaava 

uhrilahja. Vanhurskaiden pelastus tulee Jumalalta, joka vierailee heidän taloissaan 

poistamassa heidän epäonnistumisensa synnin. Paastolla ja nöyrtymisellä heidän 

sielunsa pelastuvat tehdyistä synneistä (Sal ps). Pelastaviksi teoiksi voidaan siis 

nähdä almujen antaminen, paasto ja nöyrtyminen. 

Juutalaisten juhlapäivien vietto tarjoaa mahdollisuuden muistella lakia ja 

profeettoja, sekä koota juutalaisia yhteen ja antaa osansa köyhillekin. Lakia tulee 

opettaa, eikä sen osoittamalta tieltä saa poiketa pois; onpa sekin, mitä Jerusalemil-

le tapahtuu, vain osoitusta Jumalan lain totuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sa-

patti täytyy myös pyhittää, mutta sapatin noudattamisen ja pelastuksen yhteys 

kaipaa vielä käytännön tasolla tarkennusta: kirjaimellinen lain noudattaminen täs-

sä kohdassa saattaa koitua vainojen aikoina jopa hengenvaaralliseksi! Juudas 

Makkabilaisen joukot ovat hätää kärsimässä jättäessään sotatoimet väliin sapattina, 

mitä myös viholliset osaavat käyttää hyödykseen. Niinpä he lieventävät tilannetta 

päättämällä puolustautua hyökkäystä vastaan sapatinpäivänäkin. Toisaalta Salo-

mon psalmeissa hurskaiden luvataan pelastuvan vaikeanakin aikana täydestä tu-

hosta puhtautensa vuoksi. On havaittavissa, että vaikka temppelin puuttuminen 

kyetäänkin korvaamaan, ja pelastavia tekoja – almut, paasto, nöyrtyminen, sapatin 

ja juhlien vietto – on mahdollista tehdä ilman temppelikulttia, monien sääntöjen ja 
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määräysten noudattamisessa tai noudattamatta jättämisessä on vielä epäselvyyttä. 

Joskus pienemmistä määräyksistä voidaan tinkiä. Joskus taas  pieneltäkin tuntuva 

sääntö nousee ratkaisevan tärkeäksi, kuten sianlihan syöntikielto lainopettaja 

Eleasarille (2 ja 4 Makk). Varsinkin Tobitin kirjassa tekojen ja pelastuksen linkit-

tyminen on hyvä esimerkki siitä, miten vieraalla maalla, juutalaisille epäluonte-

vassa ja vihamielisessäkin ympäristössä, on tarpeen löytää ne pelastuksen kannal-

ta välttämättömät teot, jotka tuovat turvaa ja stabiiliutta muiden kansojen keskellä. 

Kun ongelmat lisääntyvät, ne pakottavat löytämään uusia ratkaisuja, joita Palestii-

nan maaperällä ei olisi välttämättä edes tarvittu. Myös jo ennestään juutalaisuu-

teen kuuluneet teot saattavat nousta arvossa ja kohota pelastuksen tuottaviksi 

teoiksi, kuten Tobitin esimerkissä voidaan nähdä tapahtuvan. Aiemmin teot ovat 

olleet hurskauselämään kuuluvia tapoja, nyt ne nousevat temppelikultin korvik-

keiksi ja suorastaan pelastuksen edellytyksiksi. 

Kärsimyksellä on pelastava vaikutus, ja kärsiminen voidaan joissakin ta-

pauksissa laskea ihmisen itse valitsemaksi teoksi. Kärsimys aikaansaa ihmisten ja 

Jumalan välille sovinnon, mistä puhutaan useissa kirjoituksissa. Kärsiminen vai-

kuttaa joissakin teksteissä tämänpuoleiseen, joissakin ikuiseen kohtaloon. Tobitin 

kirjassa Jumala ”ruoskii” ihmisiä syntiensä vuoksi, että he saisivat myöskin armon. 

Niinpä Tobit ylistää jatkuvasti vaikeuksien keskellä Jumalan armoa. 

Joissakin kirjoissa kärsimys ja pelastus liitetään hyvinkin selvästi yhteen. 

Esimerkiksi Salomon psalmeissa ahdinko palvelee oikeamielisten kuritusta, ja 

kärsimys sovittaa synnin. Toiset kirjat tyytyvät selittämään kärsimyksen luonnetta 

muulta kannalta, sulkematta silti ajatusta pelastuksesta pois. Tällainen on Toinen 

Barukin kirja, jonka ajatusten mukaan vanhurskaille tämän maailman on tarkoi-

tuskin olla kamppailua ja vaivannäköä, ja raskaalta tuntuva kärsimys saattaakin 

olla tehtyihin rikkomuksiin nähden jopa pienenlainen. Toisaalta kyllä Tobitin kir-

jan kärsimykset tuntuvat kohtuuttomilta. Kärsimys voi olla itse valittua – ääriesi-

merkkinä Makkabilaiskirjojen itsemurhat – tai ulkopuolelta tulevaa, mutta kum-

massakin tapauksessa Jumala katsoo sen hyvittävän jotakin ja lauhtuu, ja ihminen 

pelastuu. 

Selvimmin kärsimyksen merkitys selitetään Makkabilaiskirjoissa. Paitsi että 

kidutusta kuvataan yksityiskohtaisesti, myös kärsimyksen vaikutus tulee ilmais-

tuksi täsmällisesti. Marttyyrien veri tuottaa kansalle sovituksen. Eri-ikäisissä kir-

joissa on havaittavissa myös ajan myötä tuleva selityksen tarkentuminen – tässä 

on melko harvoin työssäni vastaan tullut mahdollisuus laittaa kirjoja selkeään ai-
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kajärjestykseen ja tarkastella ajattelun muotoutumista ajan kuluessa: nuorimman, 

Neljännen makkabilaiskirjan kertomus on laajentunut muotoon, jossa käytetään 

uhrikulttiin liittyvää sanastoa marttyyrien veren aikaansaamasta sovitusuhrista. 

Mitä yksittäisen ihmisen kohtaloon tulee, niin useista kirjoituksista nousee esille 

käsitys, että ne, jotka ovat kärsineet maan päällä tai tuhoutuneet ennenaikaisesti, 

ovat jo velkansa maksaneet. He ovat pelastuneet rangaistuksen jo saatuaan, heitä 

ei enää rangaista tuonpuoleisessa elämässä. Tämä käsitys siirtyy myöhemmässä 

vaiheessa yleiseksi näkemykseksi rabbiinisessa juutalaisuudessa. 

Sodat ja pienemmät levottomuudet ovat olleet varhaisen juutalaisuuden 

vuosisatoina niin leimaa-antava piirre elämälle, etteivät ne ole voineet olla vaikut-

tamatta myös tuona aikana syntyneeseen kirjallisuuteen ja sen opetuksiin pelas-

tuksesta. Oikean asian puolesta sotaan lähtevää Herra tukee antamalla pelastumi-

sen vihollisesta ja menestystä omille sotatoimille (1 Makk). Hurskaan on siis 

mahdollista pelastua sodan tuhosta lähtemällä rohkeasti taisteluun, eikä hänen 

tarvitse eikä pidäkään alistua vihollisen ja hävityksen valtaan. Jos lakia ja isien 

liittoa voidaan lähteä puolustamaan miekoin, on se myös tehtävä. Oikeiden asioi-

den puolustaminen taistelemalla on silloin teko, jota seuraa pelastus. 

Valitettavasti vain juutalaiset saavat melko harvoja tilaisuuksia päästä voi-

tolle sotilaallisissa yhteenotoissa. Makkabilaiset ovat voittoisa ja juhlimisen ar-

voinen poikkeus historian valtavirrasta, jossa juutalaiset ovat useimmiten alakyn-

nessä. Pelastusajatuksistakin nousee erilaisia painotuksia esille, jos peli on mene-

tetty. Tällainen on tilanne Salomon psalmeissa, joissa hurskaat ovat tappion jäl-

keen jo tyytyväisiä pelastumiseen täydeltä tuholta. Herran käsivarsi pelastaa hurs-

kaan viiltävästä miekasta, nälästä ja kuolemasta. Voitto olisi jo liian kaukainen 

haave. Tappion jälkeen tekee muutenkin enemmän mieli selittää menneitä tapah-

tumia kuin haaveilla voitoista. Olojen helpottumista odotetaan jo senkin vuoksi, 

että kestetyn kärsimyksen toivotaan jo saaneen aikaan sovituksen. Toinen mahdol-

linen pelastukseen liittyvä ajatuskulku on siirtää pelastuminen sotilaallisen voiton 

kautta kauas eskatologiseen tulevaisuuteen, kuten Toisessa Barukin kirjassa teh-

dään tappion jälkeisessä tilanteessa. Sitä paitsi Herran pelon ja lain noudattamisen 

luvataan muuttavan ajan, vaikka vain vähän kerrassaan, kaiken kaikkiaan parem-

maksi. 

Edellä juutalaisen lain noudattaminen nousi esille sodan yhteydessä, mutta 

vielä keskeisempänä sitä pidetään rauhan ajan tavallisessa elämässä. Laki, Toora, 

on korkeassa arvossa kaikissa juutalaisuuden muodoissa. Edellä on jo mainittu 
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joitakin lain määräyksiä, jotka ovat nousseet varhaisessa juutalaisuudessa tärkeään 

asemaan, kun ihmiset ovat joutuneet elämään erossa temppelistä. Ihmisen toimin-

nan ja pelastuksen yhteyden etsiminen on nostanut kuitenkin esiin vielä muitakin, 

erityisesti tämänpuoleisessa elämässä tapahtuvaan pelastukseen liittyviä tekoja, 

joita tuon seuraavaksi esille. 

Lain määräyksiä noudattamalla voidaan pelastua tukalistakin vaikeuksista ja 

saavuttaa menestystä. Herra pelastaa hurskaan nälästä (Sal ps), mutta mitä tahansa 

ei sovi syödä, vaan on noudatettava ruokamääräyksiä. Myös vaimo on tärkeää 

ottaa oman kansan ja suvun parista. Naisten kauneuden ei pidä antaa kietoa pau-

loihinsa, sillä kuningaskin on vaarassa menettää kuninkuutensa, jos hän antaa si-

veettömyydelle periksi (Juud test). Hallitsijat pelastuvat siis siveydellään vehkei-

lyiltä ja vallankaappauksilta, mikä koituu koko valtakunnankin parhaaksi. 

Kun temppeli toimii normaalisti ja temppelipalvelukseen osallistuminen on 

mahdollista, niin temppelin kunnioittaminen ja siellä tehtävät uhritoimitukset tuot-

tavat vaurautta (Sib or). Qumranin yhteisöllä on säädösten kunnioittamisesta oma 

sovelluksensa: yhdyskunnan säännön noudattaminen ja oikealla tiellä vaeltaminen 

tuottavat parantumisen, rauhan, pitkän iän ja kaikenlaista hyvää – siis toisaalta 

pelastumisen sairaudesta, levottomuuksista ja ennenaikaisesta kuolemasta. 

Joissakin teksteissä pelastuksen toivo pannaan erityiseen messiashahmoon. 

Käsitellyistä kirjoista Toisessa Barukin kirjassa Messias on sotaisa hahmo, joka 

antaa toisten kansojen pelastua ja toisten tuhoutua. Messias tulee myös teloitta-

maan maan viimeisen, julman hallitsijan. Salomon psalmit määrittelevät Messiaan 

Daavidin pojaksi, ihmiseksi, jolla on myös jumalallisia ominaisuuksia. Henokin 

näyssä vanhurskaiden rukous ja vuodatettu veri nousevat Herran eteen, ja Hänen 

Valittunsa tuomitsee ihmisten teot. Ihmisen Poika on pelastajahahmo, vanhurskai-

den sauva, johon heidän tulee nojata, etteivät lankeaisi. Näkyihin Messiaasta liit-

tyy myös eskatologisia vitsauksia, ihmeellisiä siunauksia kuten kymmentuhatker-

tainen sato, ja kuolleiden ylösnousemus (2 Bar). Messiaan nähdään useissa koh-

dissa ilmestyvän eskatologisessa tulevaisuudessa, mutta toisaalla myös maallisena 

hallitsijana ja ihmisten toivon ja luottamuksen kohteena. Messiaasta on siis erilai-

sia näkemyksiä, mutta ensimmäisellä vuosisadalla jKr. hänet on yleisesti ajateltu 

sotaisaksi, daavidilaiseksi hahmoksi, joka on ihmisten odotuksen kohde ja ratkai-

su moneen maalliseen ongelmaan. 

Messias on itse aktiivinen toimija, joka laittaa isoja asioita järjestykseen. 

Ihmisen toiminta ei tällöin ole tarkastelun keskiössä. Jos Messias kukistaa väärät 
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hallitsijat ja jumalattomat, ihmisen ei tarvinne niinkään itse ryhtyä toimiin tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi? Ihmiseltä vaadittavat teot on sanottu laissa, joten lakia 

täytyy joka tapauksessa noudattaa. Sitä paitsi oikeat teot tulevat huomattavasti 

helpommiksikin Messiaan ilmestyttyä. Eihän ole vielä edes selvää, kuka Messias 

oikein on. Historian tässä vaiheessa jäädään siis odottamaan Messiasta, ja sitä, 

antaisiko hän tullessaan ehkä pelastukseen liittyviä uusia toimintaohjeita. 

Eskatologisen tulevaisuuden ja nykyhetken välinen yhteys nousee esille 

myös kysyttäessä, mitä sanotaan ihmisen maanpäällisistä teoista ja niiden vaiku-

tuksesta ikuiseen kohtaloon. Tämän- ja tuonpuoleisen rajakohta, kuolema, ylittyy 

eri ihmisiltä erilaisissa tunnelmissa. Kuolintapahtuman luonne, sen rauhallisuus 

tai pelottavuus, riippuu ihmisen teoista. Hurskas Abraham voi vieraanvaraisuuten-

sa, vanhurskaiden tekojensa ja Jumalaa kohtaan osoittamansa rakkauden vuoksi 

odottaa kuoleman kohtaavan hänet ystävällisen oloisena – nuorekkaan kauniina, 

lempein puhein ja hiljaisesti – kun taas syntisiä kuolema tulee vastaan  rappeutu-

neessa, hurjassa, ankarassa ja armottomassa hahmossa, jonakin toinen toistakin 

julmemmista vaihtoehdoista (Abr test).  

Mutta varsinainen tekojen mittaus tapahtuu kuoleman jälkeen. Henokin kir-

jassa ihmisten teot punnitaan kuoleman jälkeen vaa’alla, Abrahamin testamentissa 

enkelit punnitsevat sielut vaa'alla ja koettelevat sen jälkeen tulella. Ne, joiden teot 

eivät pala tulessa, pelastuvat ja saavat vanhurskaiden osan. Vanhurskaiden hyvät 

työt ovat tallessa varastoissa, ja myös jumalattomien pahoista teoista on pidetty 

kirjaa.  

Ihmisten osasta kuolemanjälkeisen tuomion tapahduttua kerrotaan useissa 

teoksissa. Toisessa Barukin kirjassa vanhurskaat muuttuvat enkeleitä kirkkaam-

miksi. He loistavat kuin tähdet ja saavat omakseen kuolemattoman maailman. 

Qumranin Yhdyskuntasäännössä oikean tien kulkijoille on luvassa kaikenlainen 

ikuinen siunaus, ilo, kunnian kruunu ja loiston viitta. Lain halveksujien muoto sitä 

vastoin muuttuu Toisen Barukin kirjan mukaan nykyistä kauhistuttavammaksi ja 

heitä odottaa kidutus, Qumranin Yhdyskuntasäännön mukaan kostavan Jumalan 

vihanpurkaus, ainainen kauhu ja ikuinen häpeä. Qumranin Yhdyskuntasäännössä 

tekojen seuraukset sijoitetaan aika-akselille siten, että valkeuden tien kulkijoiden 

teot saavat seurauksensa sekä tässä elämässä että kuoleman jälkeen, kun taas pi-

meyden tietä käyvien palkka antaa odottaa itseään kuoleman tuolle puolen.  

Muuten on yleisesti nähtävissä se aikakauden kirjoitusten piirre, että kuol-

leiden kohtaloon ja viimeiseen tuomioon liittyvä ajattelu on muuttunut kansaa 
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koskevasta tuomiosta yksilökeskeisemmäksi. Yksittäisen ihmisen tekojen tuomit-

seminen sekä kuolemanjälkeinen osa tekojen mukaisesti ovat tulleet pysyviksi 

elementeiksi juutalaiseen ajatteluun. Jumalan valta ulottuu eläviin ja kuolleisiin 

ihmisiin sekä nykyisiin ja tuleviin asioihin (2 Bar). Kukin ihminen saa palkkansa 

kuoleman jälkeen. Yksilön tuomiosta esitetään kuvauksia erityisesti Henokin kir-

jassa. Aiemmin vallalla ollut ajatus koko kansan tuomiosta on yksilön kohtalon 

rinnalla näkyvissä Abrahamin testamentissa. 

Edellä on jo tullut esille näkemys, että kärsimys ja äkkikuoleman kohtaami-

nen katsotaan jo kärsityiksi rangaistuksiksi, eli niitä läpi käynyttä ihmistä ei enää 

rangaista kuolemanjälkeisessä elämässä. Jotkut synnit taas ovat erityisen pahoja: 

Isaskarin testamentti antaa ymmärtää toisten syntien olevan muita vakavampia, eli 

kuolemansyntejä. On tosin huomattava, että kaikki juutalaiset ryhmät eivät ole 

välttämättä jakaneet kaikkia nästä käsityksistä, vaan lähinnä niiden tekstien ope-

tuksen, jotka ovat olleet kyseisen ryhmän käytössä ja arvostuksen kohteena. 

Salomon psalmien mukaan kuolemakin on lähetetty hurskaita varten, eikä 

Jumala kiivastu heidän tuhokseen. Teoksen kirjoittaja löytää näin läpi käydystä 

tuhostakin Jumalan kädenjäljen: kuolema ei tule sattumalta, vaan Jumalan mää-

räyksestä, ja tässäkin teot saavat ansaitsemansa palkan. 

Vielä on mainittava yksi erittäin keskeinen ihmisen pelastumiseen vaikutta-

va teko, joka vaikuttaa sekä maanpäällisessä elämässä että pitemmälle – nimittäin 

rukous. Rukous on tullut esille hyvin monissa käsitellyissä teksteissä, ja sillä on 

usein yhteys pelastukseen. Rukous voi liittyä hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, ja se 

vaikuttaa olevan yhteistä kaikille esiin nousseille juutalaisten ryhmille. Sodassa 

pelastuminen seuraa rukousta: Juudas Makkabilainen kykenee pitämään puoliaan 

ylivoimaista vihollista vastaan. Jerusalemissa temppeli pelastuu vierailta valloitta-

jilta, kun kansa rukoilee. Myös sairaudesta tai demonisista voimista voi pelastua 

rukouksen tuloksena. Näin tapahtuu Tobitin kirjassa sekä Kahdentoista patriarkan 

testamenteissa, joissa Joosef välttyy rukoiltuaan myös ruokaan lisättyjen huumaa-

vien aineiden vaikutukselta. Varhaisessa juutalaisuudessa Jumalaa saatettiin aja-

tella "puolustavana kätenä". Jumalaan vedottiin Hänen oikeudenmukaisuutensa 

vuoksi, jotta Hän antaisi pelastuksen. 

Rukous esitetään ratkaisuna tilanteissa, joissa etsitään korviketta mahdotto-

maksi käyneelle temppelikultille. Rukouksella on myös vaikutusta kuolemanjäl-

keiseen kohtaloon. Useassa kohdassa rukous on synnintunnustusta omasta tai tois-

ten puolesta. Se voi olla myös pyyntö pelastua tulevista synneistä niin, etteivät ne 
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tulisi tehdyiksi lainkaan eikä niistä saastuisi. Rukouksen vaikutusalue ei lakkaa 

vielä kuolemassakaan: Juudas Makkabilaisen joukot rukoilevat sodassa kaatuneil-

le anteeksiantoa heidän epäjumalanpalveluksestaan, ja keräävät rahaa syntiuhrin 

toimittamiseksi heitä varten Jerusalemissa. Abrahamin esirukous päästää sielun 

paratiisiin, kun vaaka on punnituksessa päätynyt tasapainoon. Abrahamin esiru-

kouksesta on toinenkin voimallinen esimerkki: rukouksen seurauksena Jumala 

palauttaa elämän hengen Abrahamin seitsemääntuhanteen palvelijaan, jotka ovat 

menehtyneet Kuoleman demonstroidessa hirmuisia esiintymismuotojaan Abraha-

mille. Kuitenkaan viimeisen tuomion koittaessa esirukous ei enää pelasta (2 Bar). 

Näin on saatu tunnistetuksi ryhmittäin asioita, joita varhaisessa juutalaisuu-

dessa on pidetty pelastuksen kannalta tarpeellisina ihmisen tekoina, sekä nähty 

joitakin tekoja koskevan ajattelun kehityssuuntia tarkasteltuna ajanjaksona tai 

sidoksia johonkin juutalaisiin ryhmiin. Mutta tekojen tunnistamisen lisäksi seli-

tyksiä löydetään myös sille, miksi hyvä ja paha vaikuttavat ihmisten maailmassa, 

ja miten ihminen pystyy tekemään tarvittavia tekoja tässä pahan kyllästämässä 

ympäristössä. 

Pahan kosminen alkuperä selitetään Henokin kirjassa. Kertomus Valvojaen-

keleistä on niin vanha, että se on voinut vaikuttaa kaikkeen ajatteluun tarkastellul-

la ajanjaksolla. Enkelit yhtyivät ihmisten tyttäriin, mistä syntyneet jättiläiset vai-

kuttavat edelleenkin maailmassa pahoina henkinä. Käsitys enkelien lankeemuksen 

merkityksestä ja henkimaailman vaikutuksesta tarkentuu siirryttäessä myöhempiin 

kirjoituksiin. Kahdentoista patriarkan testamenttien mukaan on olemassa ihmisiä 

viettelevistä ja saastuttavia henkiä: jokaisen ihmisen elämässä vaikuttaa sama 

määrä hyviä ja pahoja henkiä. Tämä antaa yksilölle myös valinnan mahdollisuu-

den ja siirtää vastuuta teoista ihmiselle päin. Jos ihminen asettuu oikealle puolelle, 

hänellä tulee olemaan mahdollisuuksia toimia oikein. Qumranin yhteisö näkee 

kussakin ihmisessä olevan kahta vastakkaista henkeä vastaavat osuudet hyvää ja 

pahaa, joskaan tämä oppi ei ole vielä loppuun saakka kehittynyt yhteisön toimin-

nan alkuvaiheissa. 

Mistä sitten löytyy apua ja voimia tarvittaviin tekoihin? Kaikki kirjat eivät 

yritäkään löytää selitystä, mutta joissakin asiaa on pohdittu varsin pitkälle. Kreik-

kalaisen filosofian värittämä Neljäs makkabilaiskirja julistaa oikeiden tekojen 

tulevan mahdollisiksi järjen avulla. Tulkinta edustaa tässä kirjoitusten valikoimas-

sa ehkä juutalaisuuden hellenisoitumisen ääripäätä, ja läheskään kaikkialla varhai-

sen juutalaisuuden parissa on tuskin opetettu tällä tavoin. Juutalaisten enemmistöl-
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le ehkä luonteenomaisempia ja myös maltillisempia neuvoja tässä kohdassa tarjo-

aa testamenttikirjallisuus (12 patr test, Abr test). Jumala on ihmistä kärsivällisem-

pi, viivyttää syntisen rangaistusta ja tukee hyvän tekemistä. Katumus on mahdol-

lista. Veljellinen rakkaus kuuluu korkeimpiin hyveisiin. Sydämen täyttyessä rak-

kaudella kanssaihmistä kohtaan on mahdollista ajaa pois pahat ajatukset ja varsin-

kin viha, jota pidetään erityisen pahana. Edelleenkään ei tosin voida sanoa, että 

kaikki juutalaiset ryhmät olisivat allekirjoittaneet nämä ajatukset, mutta joka ta-

pauksessa ne edustavat selvemmin juutalaista ajattelua ja vähemmän kreikkalaisil-

ta lainattua filosofiaa. 

Pelastuksesta puhuvista kirjoista toiset ovat ”teoreettisempia”, toiset 

taas ”käytännöllisempiä”. Edelliseen ryhmään luen karkeasti ottaen apokalypsit, 

jälkimmäiseen erityisesti Tobitin kirjan ja makkabilaiskirjojen kertomukset. Apo-

kalyptiikka antaa oman selityksensä vallitseviin oloihin laajentaen näköaloja tai-

vaallisiin visioihin ja eskatologiseen tulevaisuuteen, mutta käytännön ohjeita te-

koihin on vaikea löytää. Hyvä esimerkki on Henokin kirja, jossa päähenkilö ra-

kentaa taivaallisilla matkoillaan kattavan maailmanselityksen, mutta ei palaa näis-

tä näköaloista neuvomaan, mitä ovat ne maan päällä vaadittavat käytännön teot, 

joita vaaditaan pelastukseen. Syntyy vaikutelma, että apokalypsit olettavat vaadit-

tavat teot jo entuudestaan tunnetuiksi. Ohjeet tekoihin on luettava esimerkiksi lain 

kirjasta – apokalyptikko ei niitä enää lähde uudestaan selittämään tai soveltamaan 

käytäntöön. Tästä syystä tutkimuskysymykseeni löytyy helpommin vastauksia 

esimerkiksi sellaiselta käytännönläheiseltä hahmolta kuin Tobitilta, jolla vaikuttaa 

olevan selkeä suunnitelma siitä, kuinka eksiilissä tulee toimia. Teot ja pelastus 

linkittyvät kirjan kertomuksessa selkeällä, käytännönläheisellä tasolla, vallitseviin 

vaikeisiin oloihin valmiiksi sovellettuina. 

Varhaisen juutalaisuuden ajattelutapojen kehitystä olisi kiinnostavaa seurata 

myös aika-akselilla. Jouduin kuitenkin toteamaan, että käsittelemieni kirjojen 

asettaminen peräkkäin aikajanalle on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Neljän 

makkabilaiskirjan tapauksessa on kuitenkin mahdollista nähdä myös ajattelun 

kehittymistä ajan myötä, koska tarjolla on eri-ikäisistä osista muodostuva ”kirja-

sarja”. Tässä tapauksessa sarjan myöhemmät osat selittävät ja laajentavat aiempia. 

Myöhemmät kirjat lisäävät kertomuksiin uusia yksityiskohtia, ja pohtivat tapah-

tumien tulkintaa aiempia perusteellisemmin. Neljäs makkabilaiskirja rakentaa 

järkeen perustuvaa selitystä, joka puuttuu aiemmista kirjoista. On kuitenkin muis-

tettava, että jonakin ajankohtana jossakin yhteisössä kaikki aiemmatkin, siihen 
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mennessä syntyneet kirjat ovat olleet käytössä, ja saattavat kuvata sen hetken us-

konnollista ajattelua häviämättä välttämättä mitään olennaista kyseisenä ajankoh-

tana syntyneille uusille kirjoille. Pelastusta koskevan ajattelun ajallista kehitystä 

koskevat arvioni tarkastelujakson sisällä ovatkin rajoittuneet sellaisten ryhmitty-

mien tarkasteluun, joita voidaan pitää jonkin tekstin taustavaikuttajina. Tosin nä-

mäkin siteet ovat useissa tapauksissa tulkinnanvaraisia. 

Kirjoitusten välillä on myös se ero, että jotkut niistä (tähän joukkoon on lu-

ettava Vanhan testamentin tekstit) ovat tulleet kaikkien juutalaisten hyväksymiksi 

ja arvostamiksi tai ainakin yleisesti luetuiksi, kun taas toiset niistä on tuotettu tai 

niitä on käytetty vain yhden ryhmän piirissä tai muuten rajoitetummassa juutalais-

ten joukossa. Useissa kirjoituksissa erotellaan hurskaat ja jumalattomat, mutta on 

nähtävissä, että joissakin tapauksissa (ääriesimerkkinä Qumran) edelliseen ryh-

mään lukeutuu vain oma viiteryhmä, ja jälkimmäiseen kategoriaan luokitellaan iso 

joukko ”väärin” käyttäytyviä maanmiehiä – jotka saattaisivat hyvinkin olla asiasta 

toista mieltä. On mahdollista, että samanaikaisesti on vaikuttanut useitakin erilli-

siä ”valittujen hurskaiden” joukkoja. Makkabilaiskirjojen ”hasideista” saattavat 

juontaa juurensa myöhemmät fariseukset ja essealaiset. Salomon psalmit on usein 

yhdistetty fariseuksiin. On myös mahdollista, että Henokin tekstien taustalla on 

vaikuttanut jokin ryhmä. Jerusalemin temppelipapisto on muodostanut oman 

joukkonsa. Ja tässä on olemassaolleista ryhmistä todennäköisesti vain osa. 

Pelastuskäsityksistä ja ryhmistä voidaan sanoa seuraavat asiat. Kun temppe-

likultin kautta saavutettava pelastus kävi kultin ”saastumisen” takia mahdotto-

maksi, syntyi Qumranin yhteisö, joka katsoi oman kulttinsa tuottavan pelastuksen. 

Henokin kirjaa lukeneet ryhmät (muutkin kuin Qumranin yhteisö) omaksuivat 

käsityksen ihmisen tekoihin vaikuttavasta henkimaailmasta, sen aikaansaamasta 

saastaisuudesta ja sitä myötä puhtauden tärkeydestä pelastuksessa. Jerusalemin 

temppeliä saastuneena pitäneet suuntaukset ovat tuskin ottaneet kirjaimellisesti 

Makkabilaiskirjojen ”temppelipropagandan” opetusta marttyyrien pelastavasta 

vaikutuksesta, koska kirjojen sankareina ovat temppeliä hoitaneet makkabilaiset. 

Oman ryhmän kokema kärsimys saatettiin kokea pelastusta tuottavana. Joidenkin 

ryhmien ratkaisuksi oikeiksi teoiksi tuli temppelikultin harjoittamisen sijaan tai 

lisäksi vihan voittaminen ja sydämen täyttyminen rakkaudella (12 patr test). Boc-

caccinin näkemyksessä Qumranin liike olisi riitaantunut muun henokilaisuuden 

kanssa – jälkimmäisellä olisi ollut myönteisempi asennoituminen ihmisen valin-

toihin ja myös ei-juutalaisten pelastumismahdollisuuksiin. Kristinuskon syntymi-
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sen ja toisen temppelin hävityksen jälkeen ryhmät kuitenkin enimmäkseen katosi-

vat näyttämöltä, ja jäljelle jääneistä aineksista syntyi yhteen ”kaavaan” sovitettu 

muoto juutalaisuudesta, rabbiininen juutalaisuus. 

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kirjoitusten suoraviivaisessa yhdistämi-

sessä eri ryhmiin on kuitenkin noudatettava varovaisuutta. Pelastuksesta on saatu 

tässä tutkimuksessa näkemys, jonka jotkut osat ovat olleet laajempien, jotkut sup-

peampien piirien hyväksymiä varhaisessa juutalaisuudessa. Varhainen juutalai-

suus on muodostunut useasta suuntauksesta, joilla on ollut pelastusnäkemykses-

sään erilaisia painotuksia. Tietyistä näkemyksistä on myös nähtävissä niiden sidos 

johonkin ryhmään. 

Aina on myös muistettava, ettei säilyneiden tekstien nykylukija pääse kuin 

rajoitetusti käsiksi siihen ajatteluun, joka on vallinnut juutalaisten parissa kaksitu-

hatta vuotta sitten tai aikaisemminkin. Objektiivista kuvaa varhaisen juutalaisuu-

den ajatuksista ei liene mahdollista luoda, enkä sellaiseen pyrikään. Esittämistäni 

pelastuskäsityksistä niiden alkuperäisillä ajattelijoilla voisi hyvinkin olla toisen-

laisia näkemyksiä, tai vaikkapa erilainen käsitys niiden tärkeysjärjestyksestä ja 

painoarvosta.  

5.2 Ei-juutalaisten mahdollisuudet 

Mikä sitten on ei-juutalaisten rooli? Löytyykö muihin kansoihin kuuluville pelas-

tusmahdollisuutta liittymättä juutalaisuuteen proselyytteinä? Vaatimukset ei-

juutalaisten teoille eivät ole läpi käytyjen kirjojen mukaan samoja kuin juutalaisil-

le, mutta jotkut kirjat etenevät varovaisesti juutalaisten ja muiden kansojen rinnas-

tuksessa melko pitkällekin. Tällaista ei-juutalaisten kannalta myönteistä ajattelua 

esiintyy erityisesti Kahdentoista patriarkan testamenteissa ja Abrahamin testamen-

tissa, jossakin määrin myös Henokin kirjassa ja Sibyllan oraakkeleissa, mutta vain 

vähän tai ei lainkaan Tobitin kirjassa, Makkabilaiskirjoissa, Salomon psalmeissa, 

Toisessa Barukin kirjassa sekä Qumranin Yhdyskuntasäännössä. 

Varhaisen juutalaisuuden käsityksiin näkymättömästä maailmasta sisältyy 

asioita, jotka koskettavat universaalisti kaikkia ihmisiä riippumatta siitä, kuulu-

vatko he juutalaisten joukkoon vai eivät. Maailmassa oleva paha on seurausta en-

keleiden lankeemuksesta, joka on jättänyt jälkeensä jatkuvasti vaikuttavia pahoja 

voimia. Tämä koskettaa yhtä lailla kaikkia ihmisiä, ja kaikkien ihmisten kyky 

vastustaa pahaa on pysyvästi heikentynyt. Kahdentoista patriarkan testamenttien 

mukaan hyvien ja pahojen henkien lukumäärä on kaikkien ihmisten kohdalla sama. 
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Myös syntisiä on sekä omassa kansassa että sen ulkopuolella (Sal ps). Abraham 

tarkastelee maailmanympärimatkallaan ”asutun maailman” syntejä, jotka eivät ole 

mitenkään sidoksissa juutalaisuuteen. Ihmisten tuomitsemisessa on vain yksi mit-

tapuu. Saapa Abrahamin esirukouksestakin sen käsityksen, että rukouksen piiriin 

sulkeutuvat myös ei-juutalaiset (Abr test). 

Neljännen makkabilaiskirjan erityisselitys moraaliselle onnistumiselle, järki, 

on periaatteessa sama ei-juutalaisille kuin juutalaisillekin. Mutta järkeä tulee käyt-

tää juutalaisten lain mukaisten oikeiden tekojen tekemiseen, ja järki saadaan mah-

tumaan sopusointuun juutalaisen lain alle. Henokin kirjankin voidaan nähdä aset-

tavan varovaisesti muita kansoja samaan sarjaan juutalaisten kanssa kun puhutaan 

suhteesta pahaan, mutta toisaalla kirjoituksissa kannatusta saa myös jyrkempi nä-

kemys, jonka mukaan juutalaiset ovat valittuja, muut eivät. Juutalaisilla on myös 

käsissään tehokkaammat aseet: heillä on tiukassa puhtaussäädösten noudattami-

sessa parempi suoja pahaa vastaan. Yksi kirja, Salomon psalmit, tosin nostaa muut 

kansat tavallaan juutalaisten yläpuolelle, mutta tämä tuskin on muille kansoille 

mitenkään ansioksi: kysymyksessä on vertailu, jossa juutalaiset syntiset lasketaan 

syntisiä pakanoitakin pahemmiksi! 

Vierasmaalaisten valloittajien sotatoimien ja raakuuksien kohteeksi joutu-

minen antaa ajattelulle vahvan mausteen. Ei-juutalaiset ovat esimerkiksi Makkabi-

laiskirjoissa alttarin saastuttajia, joita vastaan tulee nousta taisteluun. Voiton jäl-

keen Jumalalta pyydetään, ettei enää koskaan tarvitsisi jäädä ”raakojen ja rienaa-

vien pakanoiden” armoille. Epäjumalanpalveluksesta muita kansoja moititaan 

usein, onpa heillä vääränlainen kalenterikin (Hen). Toisaalta Salomon psalmit 

toteavat ei-juutalaisten syyttelyn turhaksi. Ovathan israelilaiset itse vastuussa 

omista synneistään, joiden tähden Herra antaa vieraiden kansojen mellastaa hei-

dän maassaan ja pyhäkössään. Juutalaisten tulee siis ennen kaikkea pitää huoli 

omasta vaelluksestaan. Silloin hajotettujen juutalaisten kohtalo näyttäytyy muille 

kansoille varoittavana esimerkkinä, ja vielä parempi todistus heille on maanpaosta 

paluu ja Jerusalemin jälleenrakennus. Jumala on kaikkien kansojen tuomari, jota 

kaikki maailman kansat tulevat kunnioittamaan ja palvelemaan (Tob).  

Tarkastellussa tekstimateriaalissa annetaan ohjeita etupäässä juutalaisille. 

Silloinkin kun puhutaan muista kansoista, ne mainitaan pääasiassa vertailun tai 

varoituksen vuoksi juutalaista kansaa opastettaessa. Epäjumalanpalvelus liitetään 

herkästi vieraisiin kansoihin. Välillä kuitenkin esitetään näkemyksiä, jotka ovat 

kaikkia ihmisiä universaalisti koskevia, jopa pelastusta ei-juutalaisiin laajentavia. 
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Suorat ohjeet muille kansoille ovat harvinaisia, mutta sellaisistakin löytyy selkeä 

tapaus, nimittäin Sibyllan oraakkelit. Sen lisäksi, että oraakkelit nimeävät eri kan-

sojen tuhon syitä, ne antavat ohjeita pelastumiseksi. Jos kreikkalaiset antavat uh-

reja Jerusalemin temppelissä uhrattaviksi, heidän maansa pelastuu sodalta, rutolta 

ja vieraalta vallalta. Tähän uhraajien joukkoon profetoidaan kaikkien muidenkin 

maiden liittyvän. 

Syyt ja seuraukset, joiden puolesta muita kansoja kehotetaan uhraamaan Je-

rusalemissa, ovat siis kouriintuntuvia ja ei-juutalaistenkin ymmärrettävissä. Näin 

ei-juutalaisetkin linkittyvät pelastukseen Jerusalemin temppelin kautta, mikä on 

ymmärrettävissä heille esitettynä suoranaisena toimintaohjeena. Näin jotkut tar-

kastelluista kirjoista uskaltavat rinnastaa muihin kansoihin kuuluvat yleisinhimil-

lisellä tavalla juutalaisten kanssa, tai ainakin myöntää, että vaikeudet ovat samoja 

kaikille. Toisaalta nähtävissä on myös tiukempi asenne, jonka mukaan vain juuta-

laiset ovat pelastuksen piirissä ja muut ovat yksinkertaisesti pahoja tai väärässä. 
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6  Yhteenveto 
”Saviruukku on lähellä lähdettä, ja laiva satamaa, ja matka kaupunkia, ja 

elämä loppuaan”, toteaa Toinen Barukin kirja lopun läheisyydestä ja tehtyjen te-

kojen lopullisuudesta (2 Bar 85:10). Samoin tämäkin tutkielma lähestyy päätös-

tään. Tarkastelun kohteena olivat varhaisen juutalaisuuden pelastuskäsitykset: 

mitä tekoja ihmiseltä odotetaan, että Jumalan antama pelastus voisi tapahtua, ja 

mikä on ei-juutalaisten rooli pelastuksen suhteen? Pelastus määriteltiin sekä tä-

män- että tuonpuoleista elämää koskevaksi asiaksi, ihmiselle myönteiseksi muu-

tokseksi, josta myös eri ryhmillä on osittain erilaisia käsityksiä. Kysymyksen sel-

vittämiseksi valittiin pelastussanojen esiintymistiheyksien ja kirjallisuuden pohjal-

ta lähdeaineistoksi seuraavat kirjoitukset: Tobitin kirja, 1.-4. makkabilaiskirjat, 

Henokin kirja, Kahdentoista patriarkan testamentit, Abrahamin testamentti, Sibyl-

lan oraakkelit, Salomon psalmit, Toinen Barukin kirja ja Qumranin Yhdyskunta-

sääntö (1QS). 

Kustakin kirjasta etsittiin ja järjestettiin pelastusta koskevat kohdat. Tätä 

tarkastelua täydennettiin kirjallisuuden tiedoilla siten, että kustakin tekstistä käy-

tiin yhden luvun puitteissa sen pelastusajatukset läpi. Lisäksi tarkasteltiin erillisis-

sä luvuissa kirjoitusten taustalla vaikuttaneita ryhmittymiä, apokalyptiikkaa ja 

messiashahmoa.  

Varhaisen juutalaisuuden pelastuskäsitysten todettiin pitäneen sisällään seu-

raavia tekoja: Jerusalemin temppelikulttiin osallistuminen, temppelin pelastavaa 

vaikutusta korvaavat teot, kärsimyksen tai ennenaikaisen kuoleman tuottama sovi-

tus sekä sodan aikana tehtävät teot, eräiden lain säädöksien noudattamisen pelas-

tava vaikutus, luottamuksen kohdistaminen messiashahmoon, teot jotka vaikutta-

vat erityisesti kuolemaan ja kuolemanjälkeiseen kohtaloon, sekä rukous. Aineisto 

tarjosi myös selitystä pahan olemuksesta ja siitä, miten ihminen kykenee teke-

mään oikeita tekoja. 

Osa käsityksistä voitiin myös yhdistää tiettyihin varhaisessa juutalaisuudes-

sa vaikuttaneisiin ryhmiin. Pelastuskäsityksissä oli eroja mm. sadokilaisen temp-

pelipapiston, makkabilaisten, essealaisten, Qumranin yhteisön, fariseusten sekä 

nähtävästi joidenkin vähemmän tunnettujen ryhmien välillä. Osa teksteistä oli 

joidenkin ryhmien käytössä ja toisten hylkäämiä. Ryhmien rekonstruoinnissa teks-

tien pohjalta on kuitenkin noudatettava riittävää varovaisuutta. 
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Ei-juutalaisten osalta esille nousi universaali henkimaailma, joka vaikutti 

niin juutalaisten kuin muihinkin kansoihin kuuluvien toimintaan, ja yhdisti näin 

kaikkia ihmisiä. Vieraat kansat olivat useissa teksteissä raakoja valloittajia, mutta 

toisinaan heidät luokiteltiin pelastuksen osalta juutalaisten kanssa samaan sarjaan 

melko rohkeastikin. Juutalaisten kohtalo toimi ei-juutalaisille myös varoituksena 

ja esimerkkinä. Sibyllan oraakkeleissa oli muille kansoille myös suoranaisia toi-

mintaohjeita. 

Pelastukseen vaikuttavien tekojen pohtiminen on yhteistä monille uskon-

noille. Kun ihminen ymmärtää, mitkä teot ovat tärkeitä, hän pyrkii toteuttamaan 

niitä. Näitä kysymyksiä on pohdittu myös varhaisen juutalaisuuden piirissä. Kuten 

Kahdentoista patriarkan testamentit asian ilmaisevat: ”Jos joku pitää hyviä tekoja 

arvossa, ja hänen mielensä on valaistu, pimeys pakenee hänestä” (Benj test 5:3). 
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