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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tavoite ja aihe 

Valitsin tutkielmani aiheeksi Juditin leskeyden ja miten leskeys vaikuttaa hänen 

toimijuuteensa Juditin kirjassa. Halusin perehtyä siihen, miten Juditin leskeys ja siihen 

läheisesti liittyvät piirteet vaikuttavat hänen toimijuuteensa ja miten leskeys liittyy toisen 

temppelin ajan juutalaiseen ja Raamatun kertomusten antamaan kuvaan leskistä. Aiheeni 

valintaan vaikutti myös valitsemani tutkimusmenetelmät. Sosiaalihistoriallisen 

lähestymistavan lisäksi lesken toimijuutta voidaan tarkastella intersektionaalisuuden käsitteen 

kautta1. Intersektionaalisuutta on hyödynnetty eksegetiikan tutkimuksessa vasta vähän aikaa 

ja Juditin kirjasta ei ole vielä tehty intersektionaalisuuteen liittyvää tutkimusta.  

 Tutkielmassani tarkastelin Juditin kirjan leskeyttä ja siihen läheisesti liittyviä piirteitä 

toimijuuden näkökulmasta. Tavoitteenani oli selvittää vaikuttaako leskeys yksistään Juditin 

toimijuuteen vai edellyttääkö toimijuus muita piirteitä. Lisäksi perehdyin toisen temppelin 

ajan juutalaisen yhteiskunnan ja Raamatun kertomusten antamaan kuvaan leskistä ja 

tarkastelin miten tämä kuva vastaa Juditin kirjan antamaa kuvaa leskeydestä. Juditiin liitetään 

monia piirteitä, mutta tutkielmassani keskityin niihin myönteisesti tulkittuihin piirteisiin, joita 

liitettiin naisiin ja erityisesti leskiin toisen temppelin ajan juutalaisessa yhteiskunnassa ja 

Raamatun kertomuksissa. Näiden piirteiden osalta keskityin vain niihin piirteisiin, jotka 

mainitaan Juditin hahmon esittelyn yhteydessä sekä toistetaan kertomuksen loppujakeissa. 

Näin ollen valitsin tutkimukseeni Juditin piirteistä hurskauden, kunniallisuuden, kauneuden, 

yhteiskunnallisen aseman ja varallisuuden. Lisäksi tarkastelin, miten Juditin symbolinen 

merkitys liittyy päähenkilön leskeyteen ja toimijuuteen. Tarkastelin tutkielmassani seuraavia 

tutkimuskysymyksiä: Miten Juditin leskeys on verrattavissa toisen temppelin ajan juutalaisen 

yhteiskunnan ja Raamatun kertomusten antamaan kuvaan leskistä? Mahdollistaako Juditin 

leskeys hänen toimijuutensa vai edellyttääkö toimijuus muita Juditiin liitettyjä piirteitä eli 

hurskautta, kunniallisuutta, kauneutta, yhteiskunnallista asemaa ja vaurautta?  

Tutkielmani tavoitteena oli vastata näihin kysymyksiin analysoimalla Juditin kirjan 

tärkeimpiä leskeydestä kertovia ja siihen läheisesti liittyviä jakeita ja vertaamalla niitä Juditin 

kirjasta, toisen temppeliajan juutalaisesta yhteiskunnasta ja Raamatun kertomusten leskistä 

kertovaan tutkimuskirjallisuuteen. Valitsin tutkimukseni lähdeaineistoksi Juditin kirjan jakeet 

 
1 Kts. luku 1.4, jossa esittelen sosiaalihistoriallisen lähestymistavan ja intersektionaalisuuden.  
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8:1–2, 8:4–8, 10:3–4, 16:7–8 ja 16:21–24. Näissä jakeissa kerrotaan Juditin leskeydestä ja sen 

taustasta sekä leskeyteen läheisesti liittyvistä piirteistä ja käytännöistä.2  

Tutkielmassani tarkastelin Juditin leskeyttä, piirteitä ja toimijuutta 

sosiaalihistoriallisen ja intersektionaalisen lähestymistavan kautta.3 Sosiaalihistoriallisen 

lähestymistavan avulla tavoitteenani oli selvittää, miten toisen temppelin ajan juutalaisen 

yhteiskunnan ja Raamatun kertomusten antama kuva leskeydestä ja toimijuudesta ilmenee 

Juditin kirjan leskeyttä ja siihen läheisesti liittyviä piirteitä kuvaavissa jakeissa. 

Intersektionaalisen lähestymistavan avulla puolestaan selvitin, miten Juditin leskeyttä voidaan 

verrata muihin ihmisen identiteettiä määrittäviin vastakkaisiin tekijöihin (esim. leski vs. 

aviovaimo ja rikas vs. köyhä). Tarkastelen myös mahdollistaako leskeys toimijuuden vai 

edellyttääkö toimijuus muita sankarittareen liitettyjä piirteitä. 

Juditin kirjan tarkastelussa päähenkilön toimijuudella ja vallankäytöllä on merkittävä 

rooli. Toimijuus terminä tarkoittaa sitä, miten ihminen pystyy toimimaan omassa 

ympäristössään hyödyntämällä arvomaailmaansa ja merkityksiään.4 Feministisessä 

tutkimuksessa naisten toimijuutta on tutkittu emansipaation ja vastarinnan käsitteitä 

hyödyntämällä.5 Esimerkiksi liberalistisessa feministisessä teoriassa keskeistä on aktiivisen 

itsehallinnon sekä auktoriteettien ja rakenteiden vastustaminen.6 Mahmoodin mukaan naisten 

toimijuutta täytyisi kuitenkin tarkastella vapauden lisäksi myös niiden käytäntöjen kautta, 

joissa toimijuus sisältää tottelevaisuutta ja nöyryyttä opettajaa tai yliluonnollista auktoriteettia 

kohtaan.7 Historiallisiin alistussuhteisiin perustuvan toimijuuden kautta voidaan luoda 

uudenlaisia mahdollisuuksia ja voimavaroja.8 Toimijuus voi kehittyä paikallisesti tiettyjen 

rakenteiden kautta tai niiden ulkopuolella.9 Lisäksi naisten uskonnollinen toiminta voi sisältää 

antautumisen uskonnollisen tai yliluonnollisen toimijan vallan alle, jolloin he voivat toimia 

Jumalan valtuuttamina ja Jumalan tahdon mukaisesti.10 

 
2 Kts. luku 3, jossa analysoin Juditin leskeyteen ja muihin piirteisiin liittyviä tärkeimpiä jakeita.  
3 Kts. luku 4, jossa käyn läpi Juditin leskeyttä ja muita piirteitä temaattisesta näkökulmasta. 
4 Kupari, Tuomaala 2015, 161.  
5 Kupari, Tuomaala 2015, 166. Kts. esim. Gardiner, toim. 1995. 
6 Kupari, Tuomaala 2015, 166; Mahmood 2001, 205-208. Mahmood tarkastelee artikkelissaan naisten 

toimijuutta musliminaisten näkökulmasta, johon ovat vaikuttaneet historialliset, kulttuurilliset ja uskonnolliset 

tekijät. 
7 Kupari, Tuomaala 2015, 166; Mahmood 2005, 14-15.  
8 Kupari, Tuomaala 2015, 166–167; Mahmood 2001, 202–203. 
9 Bucar 2010, 678; Kupari, Tuomaala 2015, 167. 
10 Kupari, Tuomaala 2015, 167–168; Mack 2003, 156. Mack tarkastelee toimijuutta erityisesti kveekarinaisten 

näkökulmasta. Kts. myös Bracke 2008, 63, Hollywood 2004; Mahmood 2005, 15. 
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Toimijuutta on ensisijaisesti tarkasteltava käsiteltävän aineiston ehdoilla.11 Esimerkiksi 

Juditin leskeyden toimijuudessa on tarkasteltava leskeyteen vaikuttavia asioita, kuten Juditin 

leskeyteen liittyviä piirteitä, toisen temppelin ajan juutalaisuuden perherakennetta, naisen ja 

erityisesti leskien asemaa ja yhteiskuntaluokkaa, varallisuutta ja heille asetettuja rajoja.  

Seuraavaksi esittelen Juditin kirjan sisällön ja kontekstin. Kontekstin osalta käyn 

lyhyesti läpi Juditin kirjan ajoituksen, alkuperäisen kielen ja yhteyden sen ajan historiallisiin 

tapahtumiin. Lisäksi tuon esiin Juditin kirjassa ja muiden Raamatun kirjoissa käytettyjen 

kirjallisuustyylien välisen yhteyden.  

1.2 Juditin kirjan sisältö ja konteksti 

Juditin kirja kertoo hurskaasta, viisaasta, varakkaasta ja kauniista juutalaisleskestä Juditista, 

joka pelastaa kotikaupunkinsa Bait-Ilajan assyrialaisarmeijan valtaukselta. Kirjan sankaritar 

ilmestyy kuvaan vasta luvussa 8, jota edeltää pitkä kuvaus Assyrian armeijan sotaretkestä 

länteen.12 Lisäksi luvuissa 1–7 kerrotaan Nebukadnessarin sodasta Arpaksadia vastaan, Bait-

Ilajan piirityksestä ja Bait-Ilajan kaupungin tuntemasta ahdingosta.13 Myöhäisestä 

esiintulostaan huolimatta Judit kuitenkin hallitsee kertomusta alusta loppuun saakka.14 Juditin 

myöhäinen ilmestyminen kertomukseen ei kuitenkaan ole harvinaista juutalaisessa 

kirjallisuudessa. Esimerkiksi Esra mainitaan kirjassaan ensimmäisen kerran verrattain 

myöhään (Esra 7) ja Juudas Makkabilaiseen keskitytään vasta jakeessa 5:27 ja luvusta 8 

alkaen (2 Makk.).15  

Luku 8 alkaa Juditin sukuluettelon kuvauksella, jonka jälkeen kerrotaan hänen 

aviopuolisonsa kuolleen ja jättäneen leskelleen kaiken omaisuuden (8:1–3, 8:7). Judit on 

hurskas, viisas ja kaunis leski, joka elää eristäytyneenä kotonaan (8:4–8). Hän kuulee 

kaupunkia uhkaavasta tilanteesta (8:1), kutsuu kotikaupunkinsa vanhimmat luokseen ja saa 

heidät vakuutettua siitä, että hän voi Jumalan avustuksella pelastaa kaupungin tuholta (8:10–

36). Judit valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti rukoilemalla, kylpemällä, kaunistautumalla ja 

pukeutumalla kauniisiin vaatteisiin ja koruihin (luku 9, 10:1–5). Judit lähtee orjattarensa 

kanssa vihollisen leiriä kohti. Saavuttuaan perille hän saa puheillaan ja kauneudellaan 

armeijan miehet ja komentajan hämmennyksiin ja hänen annetaan vapaasti kuljeskella leirissä 

ja sen ulkopuolella (10:6–23, luvut 11–12). Muutaman päivän päästä armeijan komentajan 

ollessa juovuksissa Judit käyttää tilaisuuden hyödykseen ja leikkaa kenraalin pään kenraalin 

 
11 Kupari, Tuomaala 2015, 166–167. Kts. myös Avishai 2008; Bilge 2010; Longman 2008; Mahmood 2005. 
12 Gera 2014, 3–4; Voitila 2008, 133–135. 
13 Gera 2014, 3, 254. 
14 Craven 1983, 62; Gera 2014, 254. 
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miekalla (13:1–9). Hän vie irti leikatun pään kotikaupunkiinsa todisteena kenraalin 

kuolemasta (13:10–20). Seuraavaksi Judit ohjeistaa kotikaupunkinsa miehiä ajamaan takaa 

komentajansa kuolemasta hämmentynyttä armeijaa sekä tappamaan ja ryöstämään heidät 

(luku 14, 15:1–7). Vihollisen paettua koko kaupunki ja Israelin kansan vanhimpien neuvosto 

juhlivat Juditia, joka palaa kotiinsa. Hän elää yksin pitkään ja kaupunkinsa arvostamana 

(15:8–14, 16:1–22, 25). Ennen kuolemaansa hän vapauttaa orjansa ja jakaa omaisuutensa 

sukulaistensa ja miehensä sukulaisten kesken (16:23–25).16  

Apokryfikirjoihin kuuluva ja historiallisia epäyhtenäisyyksiä sisältävä Juditin kirja on 

kirjoitettu todennäköisesti 100-luvun loppupuolella eKr. seleukidihallitsijoiden valtakaudella. 

Kirjan tulkitaan heijastavan kyseisenä aikana alueella tapahtuneita kreikkalaistamiseen 

tähtääviä ja juutalaisia sortavia toimenpiteitä ja kirjassa on yhtäläisyyksiä makkabilaisajan 

tapahtumiin. Juditin hahmoa on esimerkiksi verrattu Juudas Makkabilaisen sankarilliseen 

hahmoon ja kirjan tapahtumissa on yhtäläisyyksiä Juudaksen voittoon seleukidiarmeijan 

komentajasta.17 Juditin kirjalla on kaukainen yhteys historiallisiin tapahtumiin18, mutta suurin 

osa kerrotuista historiallisista yksityiskohdista ovat keskenään ristiriidassa.19 Historiallisen 

tarinan sijaan Juditin kotikaupungin Bait-Ilajan20 tulkitaan olevan metafora Israelille, 

Jerusalemille ja juutalaisille, koska kotikaupungin vaikeudet kertovat myös juutalaisten 

kokemista vaikeuksista.21   

Tutkimuksessa on myös erimielisyyksiä Juditin kirjan alkuperäisestä kielestä. 

Todennäköisesti kirja on kirjoitettu ensin hepreaksi, mutta siitä on säilynyt vain 

kreikankielinen versio.22 Juditin kirja kuuluu kuitenkin kaikkiin kolmeen tärkeimpään ja 

vanhimpaan Septuagintan käsikirjoitukseen: Codex Sinaiticukseen, Codex Vaticanukseen ja 

Codex Alexandrinukseen.23  

Kertomus sisältää monipuolisesti erilaisia kirjallisia tyylejä. Kuvitteellisen kertomuksen 

tavoitteena on historiallisten yksityiskohtien avulla antaa kertomukselle historiallinen tausta. 

Lisäksi kertomus sisältää Tobitin kirjan tavoin24 myös antiikin romaanin piirteitä. Juditin kirja 

 
15 Gera 2014, 254. 
16 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 72–95. 
17 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 53–54. Kts. esim. 1. Makk. 7:43-50. 
18 Kirjassa mainitaan mm. Persian kuningas Artakserkses III:n armeijan komentajat Holofernes ja Bagoas, jotka 

tekivät 300 eKr. kuninkaan käskystä sotaretken länteen. 
19 Voitila 2008, 136, 138. Kertomuksessa on runsaasti historiallisia ja poliittisia epäyhtenäisyyksiä, kuten 

assyrialaisten ja persialaisten nimien käyttäminen sekä eri aikoina hallinneiden hallitsijoiden esiintyminen. 
20 Voitilan mukaan kaupunki on tuntematon, eikä siitä ole mainintaa missään muualla. Voitila 2008, 136. 
21 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 54.  
22 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 54; Voitila 2008, 140. 
23 Sollamo 2008, 23. 
24 Voitila 2008, 124. 
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on ”ironinen rakkaustarina”, jossa sankaritar eliminoi häneen ihastuneen kenraalin. Ironia 

toistuu kertomuksessa useaan otteeseen ja esimerkiksi kenraali ja Juditin kertomuksen lukija 

ymmärtävät Juditin puheen eri näkökulmista (kts. 11:8).25 Kertomuksessa on hyödynnetty 

myös viisauskirjallisuudesta tuttuja elementtejä: Judit puhuu ja toimii viisaasti ja rohkealla 

tavalla. Juditin kirjassa mainittu viisas Ahior voidaan samaistaa esimerkiksi Tobitin kirjan 

Ahikariin (kts. Tob. 1:21–22; 14:10).26 Lisäksi kirjassa on osin yhteneviä piirteitä Vanhan 

testamentin tarinoiden, kerronnan ja käytetyn tyylin kanssa. Kirjassa toistuu esimerkiksi tuttu 

teema: Jumala pelastaa kaikki häneen turvautuvat ja rankaisee tottelematonta kansaa. 

Rangaistuksen lisäksi kärsimys on Jumalan keino testata kansaa. Vanhaan testamenttiin 

liittyvä tyyli puolestaan ilmenee muun muassa tiettyjen kieliopillisten yksityiskohtien 

käyttämisenä.27 

 Seuraavaksi esittelen Juditiin liittyvän tutkimushistorian ja siihen liittyvät 

tutkimusvaiheet. Kyseisessä luvussa tuon esiin tutkimuksen kannalta tärkeimpiä 

kehitysvaiheita, mutta käyn lyhyesti läpi myös tutkimushistoriaan liittyviä haasteita.    

1.3 Juditin tutkimushistoriasta 

Juditin kirjasta on tehty paljon tutkimusta. Juditin kirjaa on tarkasteltu muun muassa 

feministisen kirjallisuuskritiikin, sukupuolen ja kulttuurin tutkimuksen, dekonstruktion, 

reader-response-tutkimuksen, intertekstuaalisuuden, narratiivikritiikin ja historialliskriittisen 

tutkimuksen näkökulmista.28 

Judit-tutkimuksen kehittymisen kannalta olennaista on, että apokryfikirjoihin liittyvä 

tutkimus voidaan jakaa kolmeen päällekkäiseen, mutta toisistaan eriävään kriittisen 

tutkimuksen vaiheeseen: 1913–1949, 1950–1985 ja 1986–2001. Ensimmäisen vaiheen 1913–

1949 loppupuolella tutkimus keskittyi Juditin historiallisuuteen ja maantieteellisiin 

kysymyksiin, kirjallisuustyypin kysymyksiin, kirjan toimintaan, rakenteeseen ja teologiaan, 

Juditin luonteenpiirteisiin sekä tekstiin ja siitä tehtyihin käännöksiin.29 Vaihe sisälsi 

tutkimuksen kannalta kolme merkittävää teosta: R. H. Charlesin toimittama The Books of the 

Apochrypha (1913), Oesterleyn kaksiosainen johdatus apokryfikirjoihin The Books of the 

Apocrypha vuodelta 1914 ja An Introduction to the Books of the Apocrypha vuodelta 1935 ja 

 
25 Voitila 2008, 136–137. 
26 Voitila, 2008 138. Apokryfikirjojen käännöskomitean mukaan Ahikarin viisaudesta on kerrottu esimerkiksi 

arameaksi kirjoitetussa Ahikarin tarinassa. Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 19. 
27 Voitila 2008, 138. Voitilan mukaan Vanhan testamentin tyyli on nähtävissä esimerkiksi ja-, tapahtui- ja nyt 

sanoilla alkavien lauseiden käyttämisessä sekä koska-sanan hyödyntämisessä sillä-sanan sijasta. Voitila 2008, 

140. 
28 Craven 2003, 187–188. 
29 Craven 2003, 191.  
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Pfeifferin Introduction to the Apocrypha (1949).30  Charlesin teos on laaja-alainen 

apokryfisistä ja pseudepigrafisista kirjoista koostuva kommentaari, joka mahdollisti Juditin 

tekstin saatavuuden siitä kiinnostuneille.31 Juditia koskevan osuuden kirjoittaneen Cowleyn 

mukaan kirja on fiktiivinen ja tuntemattoman kirjoittajan alun perin hepreaksi kirjoittama 

teos. Hänen kritiikkinsä kohdistuu erityisesti lukujen 1–7 sisällön pituuteen ja liioiteltuihin 

yksityiskohtiin jättäen Juditin petollisuuteen ja väkivaltaan liittyvät piirteet vähäiselle 

huomiolle.32 Oesterleyn kirja sen sijaan on johdatus apokryfikirjoihin. Hänen tutkimuksensa 

toi esiin erityisesti apokryfeihin liitetyt näkemykset yhdistettynä historialliseen, dogmaattisen 

ja Uuden testamentin näkökulmaan. Hänen kritiikkinsä kohdistui erityisesti Juditin kielteisiin 

piirteisiin, kuten valehteluun ja murhaamiseen.33 Oesterleyn teos mahdollisti sen, että kaikki 

pystyivät ymmärtämään apokryfikirjojen sisällön ja teos osaltaan vaikutti apokryfikirjojen 

suosion kasvamiseen.34 Pfeifferin teos Introduction to the Apocrypha sisältää 

yksityiskohtaisia esittelyjä 14 apokryfikirjasta. Pfeiffer luokittelee Juditin kohdalla tiedon 

kronologisesti vuosisatojen mukaan ja tuo esiin kirjassa esiintyvät fariseusten opit ja 

käytännöt.35  

Toisen tutkimusjakson aikana 1950–1985 eri kirkkokunnat sisällyttivät oman 

perinteensä mukaan kaanoneihinsa eri määrän apokryfikirjallisuutta. Judit-tutkimuksen ja 

kontekstin eli Raamatun ja yhteisön osalta tehtiin suuria muutoksia, mikä johtui apokryfisten 

kirjojen liittämisestä raamatunkäännöksiin, tekstikriittisistä julkaisuista, 

kirjallisuusanalyyseista, ensimmäisistä feministisistä tutkimuksista sekä yhteistyöstä eri 

kirkkokuntiin kuuluvien tutkijoiden parissa. Apokryfikirjojen sekä Juditin kannalta merkittävä 

muutos liittyi erityisesti protestanttien, roomalaiskatolisten ja juutalaisten tutkijoiden välisen 

yhteistyön kehittymiseen.36 Tänä aikana apokryfikirjoihin liittyvä tutkimus painottui 

erityisesti tekstikriittisiin saavutuksiin ja eri tutkijoiden väliseen yhteistyöhön. Juditin 

liittyvän tekstitutkimuksen kannalta merkittävimpiin saavutuksiin kuuluu erityisesti Dubarlen 

(1966) ranskaksi julkaisema ja laaja-alainen heprealaisiin käsikirjoituksiin, editioihin ja 

midras-teksteihin keskittyvä teos Judith: Formes et sens des diverses traditions, jossa 

 
30 Craven 2003, 187–188.  
31 Craven 2003, 188, 191. 
32 Cowley 1913, 242–247; Craven 2003, 188–189.  
33 Craven 2003, 187, 189–190.  
34 Craven 2003, 191.  
35 Craven 2003, 187, 190–191.  
36 Craven 2003, 192–195. Kts. Craven, joka kertoo artikkelissaan tarkemmin, mitä apokryfikirjoja hyväksyttiin 

eri kirkkokuntien kaanoneihin. 
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Dubarlee tuo esiin näkemyksensä siitä, että hepreankieliset tekstit pohjautuvat aikaisempaan 

traditioon, joka vaikuttaa hepreasta latinaksi käännettyjen tekstien tulkintaan.37  

Kerronnallisen rakenteen kirjallisen ja tyylillisen tutkimuksen läpimurtoon puolestaan 

on vaikuttanut erityisesti Alonso-Schökelin monien muiden aikansa tutkijoiden kanssa 

yhteistyössä toimittama Ruut, Tobias, Judit ja Ester (1973) ja Narrative Structure in the Book 

of Judith (1974). Alonso-Schökelin Juditin kirjaan liittyvien ylistysten ja kuvausten 

läpikäyminen on myös osaltaan vaikuttanut Judit-tutkimuksen kehittymiseen.38  

Metzgerin Revised Standard Version of the Apocryphan yhteydessä toimittama An 

Introduction to the Apocrypha (1975) tarjoaa tiiviin, mutta kuitenkin laaja-alaisen kuvan 

apokryfikirjoista.39 Lisäksi Juditiin liittyvän informaation rajaamisen ja kokoamisen kannalta 

merkittäviä teoksia ovat Dentanin Apocrypha: Bridge of the Testament (1954), joka kuvaa 

Juditin romanttisena kertomuksena ja Mooren Encyclopedic Anchor Bible Commentary 

Judith (1985), jossa Juditiin perehdytään syvällisesti.40 Suurin osa tutkijoista oli miehiä, mutta 

naispuolisista tutkijoista erityisesti Stiehl, Montley ja Craven ovat vaikuttaneet vaikuttanut 

tutkimuksen kehittymiseen. Stiehl on yhdessä Altheimin kanssa tutkinut Juditin kirjaa 

juutalaisen romaanin näkökulmasta, Montley puolestaan Juditia adrogyyninä hahmona taiteen 

näkökulmasta ja Craven on keskittynyt kirjan kokoonpanon rakenteeseen sekä Juditin ja 

muiden Raamatun kertomusten naisten piirteiden vertailuun.41 

Kolmannessa vaiheessa (1986–2001) Judit-tutkimus laajentui sukupuoleen liittyvien 

kysymysten, eri tieteenalojen yhteistyön ja kansainvälisen toiminnan myötä. Kolmannen 

jakson aikana tutkimuksessa on tekstikriittisen ja kerronnallisen tutkimuksen lisäksi42 otettu 

aikaisempaa enemmän kantaa postmoderneihin ilmiöihin, kuten sukupuolen, monitieteellisiin, 

kansainvälisiin ja monivivahteisiin kysymyksiin.43 Tässä vaiheessa tutkimuksen suuntaan on 

vaikuttanut erityisesti Vander Kamin vuonna 1989 koolle kutsuma ja Juditia eri näkökulmista 

tarkasteleva juutalaisten ja kristittyjen tutkijoiden SBL Pseudepigrapha -ryhmä.44  

Judit-tutkimuksen moniulotteisuus ilmenee eri tutkijoiden tutkimuksissa. Esimerkiksi 

Stone ja Caponigro keskittyvät Juditiin taiteen ja kirjallisuuden näkökulmasta, kun taas 

Levine tarkastelee Juditin symbolista merkitystä ja Moore tekijöitä, jotka vaikuttavat Juditin 

 
37 Craven 2003, 196–199. 
38 Craven 2003, 200–201. 
39 Craven 2003, 192–193.  
40 Craven 2003, 195, 202. 
41 Craven 2003, 192. 
42 Craven 2003, 202. 
43 Craven 2003, 187–188, 202. 
44 Craven 2003, 202. 
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puuttumiseen heprealaisesta Raamatusta.45 Naisten asemaa ja valtaa käsittelevää tutkimusta 

ovat tehneet muun muassa Nowell, Levine, Elder, Stocker, Bal ja Brenner.46 Näistä erityisesti 

kolme jälkimmäistä tutkijaa on vaikuttanut Juditin tulkintaan. Teoksessaan Judith: Sexual 

Warrior, Women ja Power in Western Culture (1998) Stocker tarkastelee, miten Judit on 

vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin, historiaan ja politiikkaan. Bal puolestaan on tarkastellut 

kertomusta muun muassa merkitysten ja psykoanalyysin kautta teoksessaan Head Hunting: 

”Judith” on the Cutting Edge of Knowledge (1994) ja feministisen tutkimuksen näkökulmasta 

teoksissaan Lethal Love: Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories (1987), Anti-

Covenant: Counter-Reading Women´s Lives in the Hebrew Bible (1989) ja On Story-Telling: 

Essays in Narratology (1991).47 Brennerin teoksessa A Feminist Companion to Esther, Judith 

and Susanna  (1995) sen sijaan korostuu Juditin, Esterin ja Susannan kaltaisten naisten 

toiminnan ja piirteiden vastakkaisuus patriarkaalisen juutalaisuuden käytännöissä.48 

Judit-tutkimuksessa erilaiset tulkinnat ja vaihtoehtoiset informaatiomallit toimivat 

tärkeinä taustatekijöinä. Tutkimuksen haasteena ovat kuitenkin rajojen muodostaminen, ja 

niihin yhteydessä olevat epistemologiset ja ideologiset huolenaiheet. Tutkimuksen alusta 

lähtien tutkimuksessa ja Judit-kontekstissa on ollut laajentumista kaanonin, tutkijoiden ja 

tekstien osalta. Avoimiksi kysymyksiksi ovat jääneet tulkitsijat ja millaista tietoa tutkimuksen 

sisä- ja ulkopuolelle on sijoitettu.49    

Seuraavassa alaluvussa esittelen tutkielmaani valitsemani tutkimusmenetelmät. 

Sosiaalihistoriallisen lähestymistavan avulla tarkastelen Juditin leskeyttä ja siihen liittyviä 

piirteitä toisen temppelin ajan juutalaisen yhteiskunnan ja Raamatun kertomusten kautta. 

Intersektionaalisuuden käsitteen valintaan on vaikuttanut Juditin hahmon toimijuus, mutta 

myös se, ettei Juditin kirjasta ole tehty tutkimusta intersektionaalisuuden näkökulmasta.  

1.4 Sosiaalihistoriallinen lähestymistapa ja intersektionaalisuus  

Viimeaikaisessa Judit-tutkimuksessa on keskitytty muun muassa feministiseen 

kirjallisuuskritiikkiin, sukupuoleen, kulttuuriin, dekonstruktioon, intertekstuaalisuuteen ja 

narratiiviseen teoriaan.50 Tutkielmassani hyödynnän näiden sijaan sosiaalihistoriallista 

lähestymistapaa sekä feministisessä teoriassa ja sukupuolen tutkimuksessa oleellista 

intersektionaalisuuden käsitettä.  

 
45 Craven 2003, 203–204. 
46 Craven 2003, 204–209. 
47 Craven 2003, 206–208.  
48 Craven 2003, 204, 209.  
49 Craven 2003, 209. 
50 Craven 2003, 187–188. 
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Sosiaalitieteiden kehittymiseen on vaikuttanut 1900-luvun alussa kehittynyt, 

muotohistoriallisen metodin alaisuuteen kuuluva lajikritiikki ja sosiaalisten tilanteiden 

liittyminen traditioihin. Varsinainen sosiaalitieteellinen raamatuntutkimus kehittyi kuitenkin 

vasta 1970-luvulla historiallis-kriittiseen raamatuntutkimuksen yksipuolisuuteen kohdistuneen 

kritiikin takia.51 Sosiaalitieteellisessä raamatuntutkimuksessa voidaan hyödyntää 

sosiaalitieteiden teorioita ja malleja52 tai keskittyä sosiaalihistorian kuvaamiseen.53 

Sosiaalihistoriallisessa lähestymistavassa tavoitteena on Raamatun tekstien ja arkeologisten 

löytöjen tarjoamien tietojen yhdistäminen, ja se voi sisältää tekstien ja antropologisten sekä 

arkeologisten löytöjen hyödyntämistä.54 Asutusten, hautojen, esineiden valmistukseen ja 

rakennuksiin liittyvät arkeologiset löydöt voivat tarjota tekstien tueksi kulttuuriin ja ihmisten 

elinoloihin liittyvää aineellista informaatiota. Niiden lisäksi esimerkiksi säilyneet kuvat ja 

patsaat voivat paljastaa ihmisen toimintaan liittyvää tietoa. Kulttuureihin ja laaja-alaisiin 

tutkimusaineistoihin perustuvien antropologisten tutkimusten kautta puolestaan saadaan tietoa 

esimerkiksi antiikin ajan yhteisöistä, naisten ja miesten välisistä suhteista sekä esineiden 

käytöstä.55 Näin ollen sosiaalihistorian tutkimuksessa erityisesti yhteiskunnassa tapahtuneet 

muutokset, perheiden rakenne ja arkielämä ovat tärkeässä roolissa.56 

Lisäksi tarkastelen Juditin ja toisen temppelin ajan juutalaisuuden leskeyttä 

intersektionaalisuuden käsitteen kautta. Intersektionaalisuus on käsite, jossa tutkitaan ihmisen 

identiteettiä muovaavia ja yksilöiden välisiä risteäviä eroja, kuten sukupuolta, uskontoa, rotua 

ja luokkaa.57 Intersektionaalisuudessa nämä ihmisen identiteettiin liittyvät kategoriat toimivat 

suhteessa toisiinsa lisäten ja säilyttäen sosiaalista eriarvoisuutta.58 Intersektionaalisuuden 

käsitettä on vaikea suomentaa, mutta siitä on käytetty termejä risteytyneisyys sekä erojen 

leikkaaminen, risteäminen ja niveltyneisyys.59 Käytän tutkimuksessani kuitenkin termiä 

intersektionaalisuus, koska se on vakiintuneempi termi.  

Intersektionaalisuudessa voidaan siis ottaa tai olla ottamatta huomioon ihmisen 

identiteettiä muovaavia eroja.  Myös vallalla on tärkeä rooli sekä yksilöllisen että 

yhteisöllisen identiteetin muodostumisessa. Erityisesti feministisessä tutkimuksessa sukupuoli 

 
51 Luomanen 2013, 12.  
52 Esimerkiksi sosiologian, antropologian ja sosiaalipsykologian alalta. 
53 Luomanen 2013, 14, 17. Luomasen mukaan sosiaalitieteellisessä raamatuntutkimuksessa käytettyjä teorioita 

ovat muun muassa rakennefunktionalismi, lahkotutkimus, kulttuuriantropologia, tiedonsosiologia, sosiaalinen 

identiteetti, kognitiotiede ja sosiaalinen muisti. 
54 Valkama 2013, 139–140.  
55 Valkama 2013, 141. 
56 Valkama 2013, 155.  
57 Vuola 2015, 39.  
58 Collins 2015, 2. 
59 Vuola 2015, 39.  
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on aina yhteydessä muiden ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja identiteettiä muovaaviin 

tekijöihin. Intersektionaalisuuden haasteena on rajaaminen, sillä identiteettiä, sen 

muodostumista, eri kategorioita eroineen sekä valta-asetelmia voidaan käsitellä eri tavoin ja 

eroavaisuuksien näkökulmasta.60 Naisten toimijuutta ei voida kuitenkaan ymmärtää 

pelkästään poliittisesta näkökulmasta käsin, vaan sitä voidaan käsitellä myös uskonnollisen ja 

eettisen toimijuuden näkökulmasta.61 Juditin kirjassa päähenkilön toimijuuteen vaikuttavat 

sukupuolen, leskeyden ja muiden piirteiden lisäksi valta ja uskonto. 

Intersektionaalisuudessa on usein tarkasteltu eroja, jotka liittyvät uskontoa 

voimakkaammin ihmiseen, hänen identiteettiinsä ja yhteiskuntaan. Taustalla on ajatus siitä, 

että ihmisellä on vapaus valita uskontonsa, mutta ei sukupuolta tai rotua. Tästä huolimatta 

uskonto on merkittävä osa ihmisen kulttuuri-identiteettiä ja vaikuttaa kaikkiin muihin 

kategorioihin.62 Intersektionaalisuudessa eri kategorioita tarkastellaan suhteessa sukupuoleen, 

jolloin uskontoa voidaan tutkia naisten elämään vaikuttavana ja naisia erottavana tekijänä 

sekä uskontojen ja uskonnollisten ryhmien näkökulmasta. Uskonnon tarkasteleminen ihmisen 

identiteetin ja instituutioiden näkökulmasta tuo esiin sukupuoleen liittyviä myönteisiä ja 

kielteisiä tekijöitä.63 Lisäksi on huomioitava, että vaikka uskonto voi olla naisia erottava 

tekijä, se ei ole pelkästään naisia alistava elementti.64 Sen nähdään usein ohjaavan, rajoittavan 

ja kieltävän naisia, mutta usein naiset muodostavat aktiivisimman kannattajajoukon ja 

yhteisön uskonnollisen tukipilarin.65  

 Intersektionaalisuutta on hyödynnetty erityisesti feministisessä teoriassa66, jossa alun 

perin lähtökohtana on ollut sukupuolen rakentuminen muihin kategorioihin nähden, ja 

tärkeässä asemassa ovat olleet yksilöllisen ja yhteisöllisen identiteetin rakentuminen ja 

yhteydet valtaan.67 Sen kehittymiseen on vaikuttanut Yhdysvalloissa 1960–1970 -luvuilla 

mustien feministien liike, joka kritisoi rotuun, luokkaan, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

liittyviä rakenteita ja niiden aiheuttamaa eriarvoisuutta.68 Tutkimuksessa on kuitenkin 1980-

luvulta lähtien huomioitu, että naisten väliset erot ovat sukupuolta tärkeämmässä roolissa, ja 

eri erojen tasavertaista tutkimusta kutsutaan intersektionaalisuudeksi.69  

 
60 Vuola 2015, 39–40.  
61 Mahmood 2005, 1–4; Vuola 2015, 35. 
62 Vuola 2015, 44.  
63 Vuola 2015, 42.  
64 Vuola 2015, 32.  
65 Vuola 2015, 34.  
66 Vuola 2015, 32.  
67 Vuola 2015, 39.  
68 Collins 2015, 7–8. 
69 Vuola 2015, 32.  
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 Tutkielmassani voin intersektionaalisuuden käsitteen avulla verrata Juditin leskeyttä ja 

siihen läheisesti liittyviä piirteitä muihin patriarkaalisen maailman ja Raamatun kertomusten 

naisten vastaaviin piirteisiin. Lisäksi voin tarkastella Juditin piirteitä keskenään ja näin 

selvittää, mitkä tekijät ovat mahdollistaneet Juditin toimijuuden ja vallankäytön.  

Seuraavassa luvussa tarkastelen juutalaisen yhteiskunnan niitä rakenteita, jotka ovat 

osaltaan vaikuttaneet Juditin hahmon toimijuuteen. Näitä rakenteita ovat perherakenteet, 

sukupuoliroolit sekä naisten ja leskien asema toisen temppelin ajan juutalaisessa 

yhteiskunnassa ja Raamatun kertomuksissa.  
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 2 Naiset toisen temppelin ajan juutalaisessa 
yhteiskunnassa ja Raamatun kertomuksissa 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti toisen temppelin ajan juutalaisen yhteiskunnan ja Raamatun 

kertomusten tarjoamaa kuvaa perherakenteesta, sukupuolirooleista ja tehtävistä sekä naisten ja 

leskien asemasta siltä osin kuin niiden esittely on oleellista Juditin leskeyden ja hänen 

toimijuutensa tarkastelussa.   

2.1 Perheet toisen temppelin ajan juutalaisuudessa 

Toisen temppelin ajan maaseudun perherakenteista tai ryhmistä70 ei ole säilynyt todisteita. 

Laajennetun perheen osalta kehittymisen on kuitenkin tulkittu kestäneen ainakin maaseudulla 

koko toisen temppelin ajan.71 Tärkeänä yhteiskuntaa ja perhettä yhdistävänä tekijänä pidettiin 

sukulaisuutta, mikä vaikutti muun muassa avioliittojen solmimiseen.72 Juutalaisen 

yhteiskunnan ja perheen sisäisten sukupuoliroolien taustalla oli patriarkaalinen malli, jossa 

yhteiskuntaa tai perhettä johti miespuolinen sukulainen.73 Antiikin ajan patriarkaalinen 

juutalainen yhteiskunta oli vahvasti yhteisöllinen, ja ihmisen tuli kuulua johonkin 

perhekuntaan, koska hänen yhteiskunnallinen asemansa ja hyvinvointinsa määräytyi suurelta 

osin sen perusteella.74 Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi toisen temppelin ajan juutalaisen 

perherakenteen. Esittelen myös suvun ja perheen omaisuuden perimiseen liittyvät käytännöt. 

2.1.1 Ydinperhe ja laajennettu perhe ja periminen 

Antiikin juutalaisessa yhteiskunnassa perhekunnalla tarkoitetaan joko ydinperhettä tai 

laajennettua perhettä.75 Ydinperheeseen kuuluivat perheenpää eli isä, vaimo ja lapset76, mutta 

varallisuuden, perheenjäsenten elämäntilanteiden sekä muiden talojen kokonaisuuksien ja 

muiden sosiaalisten resurssien vuoksi ydinperhe liittyi yleensä osaksi laajennettua perhettä77, 

jota kuvataan myös valtaa korostavalla termillä  ִית בא   ב ַּ֫ isän talo. Laajennetussa perheessä 

johtavassa asemassa oli miespuolinen perheenjäsen, jolla oli valtaa päättää asioista.78 

Laajennettuun perheeseen saattoi kuulua muun muassa isoisä perheineen, veljet vaimoineen ja 

lapsineen, aviottomat sisarukset, leskeksi jääneet tai eronneet tyttäret ja serkut. Lisäksi 

laajennettuun perheeseen saattoi kuulua suvun ulkopuolisia jäseniä, kuten orjia ja 

 
70 Vander Kam 2001, 186. 
71 Collins 1997, 106.  
72 Valkama 2010, 105. 
73 Nissinen 2013, 191; Valkama 2010, 103. 
74 Valkama 2010, 103.  
75 Borowski 2003, 22; Murphy 2002, 52; Nissinen 2013, 193. 
76 Valkama 2010, 103. 
77 Borowski 2003, 22; Nissinen 2013, 193. 
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palvelijattaria.79 Perheeseen sisällytettiin myös karjaa.80 Perhekunnan ulkopuolelle joutuneet 

jäsenet olivat käytännössä patriarkaalisen järjestelmän ulkopuolella. Näitä jäseniä olivat 

yleensä ne lesket, orvot ja eronneet naiset, joilla ei ollut mahdollista liittyä mihinkään 

perhekuntaan.81 Järjestelmän ulkopuolelle ja perhekunnan antaman suojan ulkopuolelle 

jääneiden asema oli yleensä hyvin huono.82 
Juutalainen yhteiskunta oli myös patrilineaarinen, mikä tarkoitti suvun ja perimisen 

muodostuvan isän puolelta. Tällöin esikoinen oli perimisjärjestyksessä ensimmäisenä. 

Patrilokaalisuudella puolestaan tarkoitetaan omaisuuden periytymistä isältä pojalle niin, että 

omaisuus säilyi saman suvun piirissä. Naiset saattoivat periä isänsä omaisuuden, jos isällä ei 

ollut miespuolisia perillisiä. Naisilla oli kuitenkin poikien tapaan samanlainen velvollisuus 

taata perinnön säilyttäminen omassa heimossa.83 Myös lapseton leski saattoi periä miehensä84, 

vaikkakaan Juditin lisäksi Raamatun kertomuksissa ei ole mainintaa suoraan puolisolle 

jätetystä omaisuudesta.85 Raamatun kirjoituksissa leskille saatettiin kuitenkin antaa sellaista 

riippumattomuutta ja vapautta, jota ei sallittu isänsä, veljiensä tai aviomiehensä hallinnassa 

oleville naisille. Lesken itsenäisyydestä kertoo esimerkiksi se, että leski pystyi tekemään 

sitovan valan.86  

Seuraavaksi esittelen naisten roolia ja työnjakoa juutalaisessa yhteiskunnassa ja 

perheen sisällä. Lisäksi käyn läpi naisen asemaa ja avioliittoa patriarkaalisen yhteiskunnan 

asettamissa rajoissa.  

2.2 Naisten rooli yhteiskunnassa ja perheessä 

Juutalaisessa yhteiskunnassa perherakenne vaikutti käytännössä kaikkiin elämän osa-alueisiin. 

Raamatun kirjoitukset kertovat patriarkaalisesta perhe- ja sukupuolikulttuurista, sukupuolten 

välisestä työnjaosta sekä ihmisten välisestä hierarkiasta.87 Kaikki perheenjäsenet osallistuivat 

omalta osaltaan perheen tehtäviin, ja monet tehtävät olivat sukupuoleen sidottuja.88 Miesten 

tehtäviin kuuluivat muun muassa sotimiseen, aseiden tuottamiseen ja sadonkorjuuseen 

liittyvät tehtävät (kts. esim. 1. Sam. 8:11–13).89 Naisten tehtävänä puolestaan oli 

 
78 Nissinen 2013, 193. 
79 Borowski 2003, 22; Nissinen 2013, 193; Valkama 2010, 103. 
80 Nissinen 2013, 193. 
81 Valkama 2010, 103.  
82 Nissinen 2013, 201–202. 
83 Nissinen 2013, 194. 
84 King & Stager 2001, 53. 
85 Gera 2014, 267–268. 
86 Ackerman 1998, 223. Lesken vapauteen liittyvästä valan sitovuudesta on mainittu esim. 4. Moos. 30:9. 
87 Nissinen 2013, 192. 
88 Nissinen 2013, 196. 
89 Borowski 2003, 22. 
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kotitaloudesta ja lasten kasvatuksesta huolehtiminen (kts. Sananl. 1:8; 6:20; 14:1; 31:10–

30).90 Naisen tärkein tehtävä oli tehdä lapsia ja toimia äitinä, koska jälkeläiset turvasivat 

suvun nimen ja aseman jatkumisen. Lapsettomuutta ja leskeyttä pidettiin naisen asemaa 

heikentävänä ja onnettomuutta tuottavana ja häpeällisenä tekijänä.91 Osa tehtävistä oli 

kuitenkin sellaisia, joihin sekä miehet että naiset pystyivät osallistumaan, kuten maatalouteen 

liittyvät työt (kts. esim. 1. Moos. 29 ja Ruut 2).92 

Patriarkaalisessa perheyksikössä naiset sijoitettiin lähimmän miespuolisen sukulaisen 

perheeseen. Nuori nainen oli isänsä (tai isänsä kuoltua veljiensä) auktoriteetin alaisuudessa, ja 

naisen huoltajan velvollisuutena oli varmistaa naisen kunniallisuus, kunnes hän meni 

naimisiin. Naimisiin mennessään nainen siirtyi aviomiehensä hallinnan alaisuuteen.93 Naisella 

ei aviopuolisonsa tavoin voinut olla muita sukupuolisuhteita aviomiehensä lisäksi. Hän oli 

kuitenkin vastuussa itsestään ja tekemisistään, joten paljastuttuaan aviorikoksesta toisen 

miehen kanssa, molemmat pettäneet osapuolet joutuivat syytteeseen aviorikoksesta.94 

Leskeksi jäänyt nainen sen sijaan saattoi joutua patriarkaalisen järjestelmän ulkopuolelle, 

koska hän ei kuulunut enää isänsä, veljiensä tai aviomiehensä määräysten alaisuuteen.95 Näin 

ollen lesket jäivät usein huonoon asemaan, jos heidän ei ollut mahdollisuutta palata osaksi 

isänsä tai veljiensä perhekuntaa.96 

Naisten kuuluminen perhettä johtavan miehen alaisuuteen on nähtävissä Raamatun 

kirjoituksissa monien hepreankielisten käsitteiden kautta. Esimerkiksi avioliiton solmimista 

koskevissa kohdissa isän kuvataan termillä    ןנ ת antavan tyttärensä puolisoksi miehelle, joka 

verbillä    ק חל  ottaa tyttären puolisokseen. Puolisoiden välistä elämää kuvataan käsitteellä  ַע לב ַּ֗  

olla herrana, ja aviovaimoa kuvataan käsitteellä ה ָּׁ֣ לַ ִַאש  ֻֽ עַ ְבע  לת־ב ַּ֗ , mikä tarkoittaa käännettynä 

herran hallitsemaa naista. Myös kreikan verbillä γαμέω tarkoitetaan naisen ottamista 

vaimoksi.97  

Antiikin ajan avioliitosta tunnetaan erilaisia muotoja ja määritelmiä.98 Patriarkaalinen 

ja -lokaalinen yhteiskunta ja perherakenteet vaikuttivat siihen, että naimisiin mennessä 

aviopuoliso pyrittiin valitsemaan oman suvun sisältä (endogamia). Taustalla oli pyrkimys 

 
90 Nissinen 2013, 196. 
91 King ja Stager, 2001, 50; Nissinen 2013, 196, 202. 
92 Borowski 2003, 22. 
93 Ackerman 1998, 223. 
94 Nissinen 2013, 199. 
95 Ackerman 1998, 223; King & Stager 2001, 53. 
96 Nissinen 2013, 201. 
97 Nissinen 2013, 195. 
98 Nissinen 2013, 192. 
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säilyttää perintö oman suvun sisällä.99 Avioliiton tuli olla yhteisön hyväksymä ja sen 

osapuolet tekivät sopimuksen siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Sopimus 

kattoi muun muassa sukupuolisuhteet, jälkeläisten aseman ja perimisjärjestyksen sekä sukujen 

väliset suhteet ja omaisuudensiirrot. Sopimuksen myötä tytär siirtyi osaksi tulevan miehensä 

sukua ja perhekuntaa. Nämä piirteet ovat nähtävissä myös Raamatun teksteissä ja ne liittyivät 

läheisesti kotitalouksien ja sukuyhteisöjen muodostamaan kokonaisuuteen, jolloin naisen ja 

miehen muodostamaa liittoa on tarkasteltava osana parisuhdetta kattavampaa kokonaisuutta. 

Raamatun alkukielet eivät kuitenkaan tunnista nykyajan ydinperheen kaltaista kohdetta, eikä 

heprean kielessä ole avioliittoa merkitsevää sanaa. Raamatunkäännöksissä esiintyvät sanat 

avioliitto ja perhe pohjautuvat usein hepreankielen sanaan ִית  ja kreikankieliseen sanaan ,ב ַּ֫

οἶκος, jotka merkitsevät kuitenkin taloa eli perhekuntaa.100 

Raamatun kertomuksista löytyy myös kuvauksia miehen ja naisen välisestä 

tasavertaisesta asemasta (esim. 1. Moos. 2:18 ja Laulujen laulu)101 ja monissa kirjoituksissa 

naisten rooli on niin merkittävä, että heitä ei voida tarkastella vain hallinnan kohteina. 

Esimerkiksi jakeissa 2. Moos. 20:12 ja 5. Moos. 5:16 käsketään pitämään huolta isästä ja 

äidistä sekä jakeessa Tob. 14:13 Tobia huolehtii ikääntyneistä appivanhemmistaan. 

Puolestaan kohdassa 5. Moos. 5:21 vaimo on eroteltu muusta omaisuudesta.102 Monissa 

Raamatun kirjoituksissa myös äidin opetukset ovat yhtä tärkeitä kuin isien opetukset. Äitiys ei 

kuitenkaan ollut ainoa vaikutusvaltaa mahdollistava tekijä.103 Raamatun kertomuksissa on 

useita kuvauksia aktiivista ja älykkäistä naisista, jotka vaikuttavat miestensä kautta asioihin, 

kuten Rebekka (1. Moos. 24–27), Saara (1. Moos. 16; 21:8–13), Abigail (1. Sam. 25), Tekoan 

nainen (2. Sam. 14:1–24), Noom (Ruut 1–4) ja Ester (Est. 1–10).104 Naisten toimintaa 

pidettiin yhteiskunnassa tärkeänä, kunhan toiminta tapahtui patriarkaalisten rakenteiden 

hyväksymillä tavoilla.105 

Edellä mainituista Raamatun kertomuksista huolimatta sukupuolten välillä olevista 

rajoitteista pidettiin tiukasti kiinni, ja naiset saivat liikkua rajoitetusti. Yhteiskunnassa 

molemmilla sukupuolilla oli oma elinpiiri ja tehtävät, ja mies oli naista hierarkkisesti 

ylemmällä tasolla, sillä perheen mies hallitsi kaikkia perhekuntaan kuuluvia henkilöitä. 

Toisaalta perhekunnan korkeimmissa asemissa olevilla naisilla päättivät kotinsa hoitamiseen 

 
99 Borowski 2003, 82; Murphy 2002, 52–53. 
100 Nissinen 2013, 192–193. 
101 Nissinen 2013, 207.  
102 Nissinen 2013, 195–197. 
103 Nissinen 2013, 196. 
104 Gera 2014, 258; Nissinen 2013, 196–197. 
105 Nissinen 2013, 196–197. 
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liittyvistä asioista ja orjien käsittelystä (ks. esim. 1. Moos. 16:6).106 Näin ollen Nissisen 

näkemys siitä, että naisilla oli tärkeä tehtävä, kunhan he toimivat patriarkaalisen maailman 

sisällä, on perusteltu. 

 Seuraavaksi käyn läpi Raamatun kertomusten tarjoamaa kuvaa naisista ja miten 

patriarkaalinen maailmankuva vaikuttaa naisten rooliin kertomuksissa. Lisäksi käyn läpi 

Raamatun kertomusten tärkeimmät naisiin liitetyt roolit ja tärkeimpiä heihin liitettyjä 

ihannepiirteitä.  

2.2.1 Raamatun kertomusten naiskuva  

Raamattu sisältää useita kertomuksia vahvoista naisista. Näitä naisia ovat Raamatun 

ensimmäinen nainen Eeva (1. Moos. 2–3) sekä monetַ”sankarittaret”ַja ”roistot”, kuten Saara 

(1. Moos. 21:1–12), Debora (Tuom. 4–5), Ruut (Ruut 1–4), Ester (Est. 1–10), Iisebel (1. Kun. 

18:4, 13; 1. Kun. 21:7, 11, 15, 25) ja Delila (Tuom. 16). Kertomukset ovat miespuolisten 

kirjoittajien käsialaa, ja ne on kirjoitettu patriarkaalisen maailmankuvan pohjalta.107 

Patriarkaalisesta maailmankuvasta huolimatta edellä mainittuja Raamatun kertomusten naisia 

kuvataan kuitenkin monipuolisesti. Joissakin teksteissä nainen sijoitetaan omaisuudeksi, kuten 

lainsäädäntöön ja perimiseen liittyvät kirjoitukset, mutta toisissa teksteissä kerrotaan naisten 

vapaudesta, aktiivisuudesta ja heidän kunnioittamisestaan (kts. esim. Judit ja Debora).108  

Naisten monipuoliseen kuvaukseen saattaa vaikuttaa kirjoittajien omat lähtökohdat, 

kirjoitusten ajankohta ja taloudellinen tilanne. Lisäksi Raamatun kertomukset sisältävät 

pitkältä ajanjaksolta kertomuksia, joiden sisältö, juoni ja kieli ovat poikkeavat toisistaan.109 

Edellä mainittujen naisten ja Juditin kohdalla on nähtävissä patriarkaalisen maailmankuvan 

asettamat rajat; riippuen siitä, onko nainen kertomuksen sankaritar tai juonittelija, hän 

kuitenkin toimii kertomuksessaan ihanteellisesti ja jopa aloitteellisesti, mutta kuitenkin siten, 

ettei hän loukkaa patriarkaalisen maailman arvoja. Esimerkiksi Juditin kaltaiset aktiiviset ja 

voimakkaat naiset ”kesyyntyvät”ַtarinansa lopuksi. 

Monissa Raamatun teksteissä, kuten Sananlaskujen kirjassa, naiskuva muodostuu 

kolmen roolin eli äidin, vaimon sekä vieraan naisen kautta. Sananlaskujen kirjassa äidin rooli 

on toimia lastensa kasvattajana ja opettajana, ja hänet kuvataan tässä roolissa tasavertaisena 

isän kanssa (kts. Sananl. 1:8; 6:20, 10:1; 15:20; 23:24–25; 31:1–9). Vaimo puolestaan voidaan 

 
106 Nissinen 2013, 196–197. 
107 Bird 1997, 13. 
108 Bird 1997, 13–14; Nissinen 2013 195–197. Kts. esim 5. Moos. 3:19 ja Joos. 1:14, joissa mainitaan nainen 

omaisuutena, ja Moos. 20:12 puolestaan mainitsee äidin kunnioittamisen ja Job. 42:15 tyttäret perivät isänsä. 

Toisaalta Judit ja Debora toimivat esimerkkeinä vahvoista ja aktiivisista naisista.  
109 Bird 1997, 19. 
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kuvata hyvänä, miehelleen kunniaksi toimivana vaimona tai huonona, häpeää tuottavana ja 

miehensä mainetta heikentävänä vaimona. Hyvä vaimo on ”Jumalan lahja, ja hän on viisas 

(Sananl. 19:4), armollinen ja arvostettu (Sananl. 11:16)”. Nämä ominaisuudet tulevat esille 

Sananlaskujen kirjan jakeissa 31:10–31, jotka kuvaavat ”hyvän ja ihanteellisen vaimon”ַ

ominaisuuksia, kuten ahkeruutta ja Jumalan pelkoa. Toinen tai vieras nainen puolestaan 

kuvataan negatiivisemmassa valossa; hän on viettelijätär, joka tuhoaa ihmisen. (Sananl. 2:16; 

5:3–6; 6:24; 7:5; 22:14; 23:27–28).110 

Raamatun kertomuksissa juutalaisen ihannenaisen kuvaan yhdistetään usein 

kauneuden, hurskauden, vaatimattomuuden, viisauden ja hiljaisuuden piirteitä, jotka 

mainitaan myös Juditin piirteiksi.111 Nämä piirteet ovat nähtävissä muun muassa 

Sananlaskujen kirjan jakeissa 31:10–31, joissa kerrotaan hyvän vaimon ja äidin toiminnasta ja 

ominaisuuksista.112 Juutalaisessa kulttuurissa naiset joutuivat elämään kulttuurillisten 

sääntöjen mukaisesti, ja suurin osa naisista työskenteli oman kotinsa lähipiirissä. Joillakin 

naisilla oli kuitenkin mahdollisuus työskennellä satunnaisesti kotipiirin ulkopuolella, mikä on 

nähtävissä myös Juditin kohdalla. Hän pystyi neuvottelemaan kaupunkinsa vanhempien 

kanssa ja lähtemään orjattarensa kanssa pois kotikaupungistaan. Kertomuksessa kaupungin 

vanhimmat kokoontuivat Juditin kotiin keskustelemaan kaupunkia uhkaavasta tilanteesta sen 

sijaan, että Judit olisi tullut julkiselle paikalle keskustelemaan tilanteesta. Tämä viittaa 

osaltaan sen ajan yhteiskunnan näkemykseen naisten paikasta kodin piirissä. Näillä tiedoin 

Juditia on muiden juutalaisten naisten tavoin tarkasteltava Israelin yhteiskunnan rakenteista 

käsin.113 

Seuraavaksi käyn läpi leskien asemaa juutalaisessa yhteiskunnassa ja Raamatun 

kertomuksissa. Tuon myös esille leskiin liitettyjä ihannepiirteitä ja miten leskiin suhtauduttiin 

ja miten heitä kohdeltiin. Lisäksi esittelen keinoja, joilla lesket saattoivat turvata 

hyvinvointinsa aviomiehensä kuoleman jälkeen.   

2.3 Lesket juutalaisessa yhteiskunnassa ja Raamatun 
kertomuksissa 

Muista Raamatun tekstien naisista poiketen lesket muodostivat ryhmän, joka ei kuulunut 

patriarkaalisen perhekunnan yhteyteen, koska kaikilla leskillä ei ollut mahdollista 

aviomiehensä kuoltua palata isänsä tai veljiensä huolenpidon alle.114 Naispuolinen leski ְלמ  נ  ה   א 

 
110 Bird 1997, 30; Valkama 2010, 110. 
111 Ackerman 1998, 27; Voitila 2008, 137. 
112 Valkama 2010, 110–111. 
113 Ackerman 1998, 68; Nissinen 2013, 196. 
114 Ackerman 1998, 220; Nissinen 2013, 201. 
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rajattiin usein yhteiskunnan ulkopuolelle, mikä tarkoitti hänen asemansa heikkenemistä.115 

Aseman heikentymiseen vaikuttivat erityisesti lesken ikä sekä yhteiskunnallinen ja 

taloudellinen asema.116 Monet lesket orpoineen olivat niukan toimeentulon varassa117 ja 

Raamatun kertomuksissa leskien huono asema ja perheen tuoman suojan puuttuminen 

yhdistivät heidät yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin ja näin myös muihin apua 

tarvitseviin ryhmiin, kuten orpoihin ja muukalaisiin (kts. 5. Moos. 10:18–19; 24:17–22 ja 

27:19). Yhteisön edellytettiin pitävän huolta heistä (esim. 5. Moos. 14:29; 16:11–14; 24:17–

22 ja 26:12-15).118 Köyhyyden olemassaolosta kertovat myös Raamatun tekstit, joissa 

kerrotaan lesken veloista, lesken vaatteen tai härän panttauksesta (kts. 5. Moos. 24:17 ja Job. 

24:3), kerjäämisestä (Job. 31:16) ja temppelien hallinnassa olevien kymmenysten 

keräämisestä leskien tueksi (5. Moos. 14:28–29). Raamatun kertomusten mukaan kaikki 

naislesket eivät kuitenkaan olleet huonossa asemassa. Osa leskistä, kuten Abigail ja Miikan 

äiti, olivat Juditin tavoin hyvässä asemassa (kts. 1. Sam. 25:18 ja Tuom. 17:1–4). Näin ollen 

lesken ihannekuva saattoi sisältää sekä rikkaan että köyhän lesken, koska vauraus nähtiin 

jumalallisen siunauksen merkkinä, kun taas henkiseksi voimavaraksi tulkittu köyhyys kertoi 

nöyryydestä ja omistautumisesta.119  

Varallisuuden tai sen puutteen lisäksi moniin Raamatun kirjoitusten naisleskiin 

liitettiin viisauden ja hyveellisyyden piirteet (kts. esim. 1. Moos. 38:6–26: 2. Sam. 14:2; Ruut 

3). Ihannekuvasta huolimatta juutalaisen yhteisön sisällä leskiin saatettiin kuitenkin suhtautua 

myös toisin. Heidän asemansa saattoi aiheuttaa myötätunnon ja säälin tunteita, mutta myös 

heidän pilkkaamistaan. Leskien viisautta on myös voitu tulkita oveluudeksi ja heidän 

toimintaansa vietteleväksi.120 Itsenäinen ja toiminnaltaan vapaa ja kenenkään miehen 

alaisuuteen kuulumaton leski sijoittui yhteiskunnassa marginaaliseen asemaan. Näin ollen 

naisten itsenäisyyden aiheuttama uhkakuva saattaa olla syynä siihen, miksi monissa teksteissä 

korostetaan leskien köyhyyttä ja hyveellisyyttä. Raamatun kirjoitukset tarjosivat roolimallin, 

jonka avulla yhteiskunta pystyi rajoittamaan leskien asemaa.121  

Naisleskien yleisyyteen juutalaisessa yhteiskunnassa on saattanut osaltaan vaikuttaa 

se, että aviomiehet olivat usein vaimojaan vanhempia.122 Leskien ei kuitenkaan tarvinnut 

surra ja elää yksin elämänsä loppuun saakka, vaan heillä oli mahdollisuus solmia uusi 

 
115 King & Stager 2008, 53.  
116 Nissinen 2013, 201–202. 
117 Nissinen 2013, 201. 
118 Bennet 2002, 23; Nissinen 2013, 201–202; van der Toorn 1995, 19.  
119 van der Toorn 1995, 20–23. 
120 van der Toorn 1995, 19–23. Kts. myös kuvaukset Abigailista (1. Sam. 25:3) ja Ruutista (Ruut 2:11, 3:10-11). 
121 van der Toorn 1995, 28.  
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avioliitto. Raamatussa on esimerkkejä leskien solmimista uusista avioliitoista, esimerkiksi 

kertomukset Abigailista (1. Sam. 25:39, 42) ja Batsebasta (2. Sam. 11:27).123 Tutkijoiden 

keskuudessa esiintyy erilaisia näkemyksiä leskien mahdollisuuksista solmia uusi avioliitto. 

Esimerkiksi Mooren mukaan juutalaisten leskien asema oli vaikea, mutta siitä huolimatta 

monet lesket saattoivat mennä uudestaan naimisiin, etenkin jos leski oli Juditin tavoin kaunis 

tai varakas (kts. 8:7).124 Enslin puolestaan näkee uuden avioliiton solmimisen olleen 

harvinaista leskien keskuudessa lukuun ottamatta leviraattiavioliittoa.125 Nissisen mukaan 

iäkkäällä leskellä oli nuorta leskeä heikommat mahdollisuudet päästä uudelleen naimisiin. 

Leskeksi jäänyt nainen saattoi kuitenkin turvata asemansa asumalla isänsä tai veljensä 

perheessä (kuten 1. Moos. 38:11; 3. Moos. 22:13), ja varakas ja lapseton leski saattoi turvata 

asemansa puolisoltaan perimällään omaisuudella.126 Jos varakas mies jätti perinnön 

vanhimmalle pojalleen, pojan tehtävänä oli huolehtia äidistään. Ilman miespuolista suojelua 

lesken tilanne oli huono. Lesken tunnusmerkkeinä pidettiin hänen leskenvaatteitaan. (kts. 

esim. 1. Moos. 38:19).127  

 Juutalaisessa yhteiskunnassa lapsettomiksi jääneillä leskillä saattoi olla mahdollista 

solmia leviraattiavioliitto. Tässä avioliiton muodossa kuolleen aviomiehen lähimmän 

sukulaisen eliא  ל  sukulunastajan tehtävänä oli solmia avioliitto lapsettomaksi jääneen lesken ג 

kanssa. Leviraattiavioliiton tavoitteena oli kuolleen aviomiehen perinnön jatkaminen ja 

säilyminen suvussa sekä lesken elämän turvaaminen. Leviraattiavioliiton myötä lesken 

ensimmäinen lapsi sai kuolleen aviomiehen nimen ja omaisuuden.128 Leviraattiavioliittoa 

koskevista ohjeista on kerrottu jakeissa 5. Moos. 25:5–10 ja solmituista leviraattiavioliitoista 

Tamarin ja Ruutin kertomuksissa (kts. Moos. 38 ja Ruut 3–4).129 

2.4 Yhteenveto perherakenteista ja naisten ja leskien asemasta 

Yhteenvetona voidaan todeta, että antiikin ajan juutalainen perherakenne muodostui 

ydinperheestä tai laajennetusta perheestä. Taloudellisten ja sosiaalisten resurssin vuoksi 

ydinperhe sisältyi usein laajennettuun perheeseen, johon kuului ydinperheen eli isän, äidin ja 

lasten lisäksi isovanhemmat, sisarukset, tyttäret ja serkut sekä orjat ja palvelijattaret. 

Juutalaisessa yhteiskunnassa keskeistä oli omaisuuden säilyttäminen suvussa, joka turvattiin 

 
122 King & Stager 2008, 53. 
123 Enslin 1972, 111; Moore 1985, 180. 
124 Moore 1985, 180.  
125 Enslin 1972, 111. 
126 Nissinen 2013, 201. 
127 King & Stager 2008, 53. 
128 Valkama 2010, 106; Witte, Markus 2012, 589–590. 
129 Valkama 2010, 106. 
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omaisuuden periytymiseltä isän kautta pojalle. Myös avioliittoa pidettiin yhteisön 

hyväksymänä sopimuksena, jonka tavoitteena oli perinnön säilyttäminen suvussa. 

Miespuolisen perijän puuttuessa naiset saattoivat periä omaisuutta, jolloin myös heidän 

velvollisuuksiinsa kuului perinnön säilyttäminen suvun sisällä.  

Naiset kuuluivat perheensä miesten alaisuuteen, mikä ilmenee monissa Raamatun 

teksteissä ja hepreankielisissä termeissä. Perherakenteet vaikuttivat perheen jäsenten elämään, 

hierarkiaan ja työnjakoon. Naisten tehtävät liittyivät kotitaloudesta huolehtimiseen ja 

äitiyteen, koska jälkeläiset mahdollistivat suvun säilymisen. Raamatun kertomuksissa naiset 

esitetään patriarkaalisen rakenteen ehdoilla sankarittarena, juonittelijana, äitinä, vaimona tai 

vieraana naisena ja monissa teksteissä juutalainen ihannenainen sisältää kauneuden, 

hurskauden, viisauden ja hiljaisuuden piirteitä.  

Lesket joutuivat vaikeaan asemaan aviomiehensä kuoltua, paitsi ne lesket, jotka 

saattoivat palata isänsä tai veljiensä perheeseen, solmia uuden avioliiton tai periä 

aviomieheltään omaisuutta. Leskien mahdollisuuksiin solmia uusi avioliitto saattoi vaikuttaa 

ulkonäköön, ikään ja varallisuuteen liittyvät tekijät. Leviraattiavioliiton avulla turvattiin 

lapsettomien leskien hyvinvointi ja omaisuuden säilyminen suvussa. Raamatun kertomusten 

mukaan osa naisleskistä oli kuitenkin taloudellisesti hyvässä asemassa. Näin ollen lesken 

roolimalli sisälsi sekä köyhyyden että varakkuuden, mutta myös viisauden ja hyveellisyyden 

piirteet, joilla pyrittiin myös rajaamaan leskien asemaa yhteiskunnassa.  

Seuraavassa luvussa syvennyn tarkemmin Juditin kirjan leskeydestä kertoviin jakeisiin ja 

esitän oman tulkintani kreikankielisestä tekstistä. Leskeyden lisäksi tarkastelen Juditin muita 

toimijuutta korostavia piirteitä. 
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3 Juditin leskeyteen ja toimijuuteen liittyvät jakeet 
Tässä luvussa analysoin Juditin kirjasta niitä tekstikohtia, jotka eksplisiittisesti mainitsevat 

Juditin leskeyden sekä muita hänen leskeytensä ja toimijuutensa kannalta tärkeitä 

ominaisuuksia; hurskautta, varakkuutta ja kauneutta. Lisäksi tarkastelen jakeiden yhteyttä 

muihin antiikin teksteihin. Tavoitteenani on selvittää, miten leskeyttä kuvataan ja mitä 

piirteitä siihen liitetään kyseisissä jakeissa. Näin ollen käsittelen työssäni Juditin kirjan 

jakeita, joissa kerrotaan Juditin leskeyden taustoista ja siihen liittyvistä piirteistä (8:1–2, 8:4–8 

sekä 10:4–4; 16:7–8 ja 16:21–24), jotka mahdollistavat Juditin toimijuuden. 

3.1 Luku 8: Judit astuu esiin näyttämölle 

Juditin kirjan sankaritar astuu esiin luvussa 8, missä mainitaan Juditin kerrotaan kuulleen 

asiasta (Καὶַἤκουσεν).130 Mutta mistä asiasta Judit kuuli? Lukua 8 edeltävissä jakeissa 7:19–

32 kerrotaan Juditin kotikaupungin, Bait-Ilajan ahdingosta. Assyrian armeija on piirittänyt 

kaupunkia 34 päivää ja kaupunki kärsii vedenpuutteesta. Kaupunkilaiset kokoontuvat 

kaupungin vanhimpien eteen ja vaativat heitä luovuttamaan kaupungin assyrialaisille. Ussia, 

yksi kaupungin vanhimmista, pyytää heitä kuitenkin odottamaan vielä viisi päivää Herran 

armoa.131 Tutkimuksessa on tulkittu, että jakeessa 8:1 mainittu Juditin kuulema asia viittaa 

jakeeseen 8:9, jossa jatketaan kertomalla, että Judit sai kuulla kotikaupunkinsa 

piirityksestä.132 Tämä on mielestäni siltä osin perusteltua, että monissa Raamatun teksteissä 

kirjoittajat usein tekevät kesken tarinan kertomisen sivuhyppäyksen toiseen aiheeseen. 

Monissa teksteissä myös mainitaan uudestaan alussa kerrottu asia, jotta lukija ymmärtää, että 

kertomuksessa on palattu alkuperäiseen aiheeseen.133  

Kirjan kirjoittaja kuvaa jakeiden 8:1 ja 8:9 välissä Juditin taustaa, elämäntilannetta, 

leskeyttä ja muita ominaisuuksia.134 Todennäköisesti kirjoittajan tarkoituksena on tuoda 

tarinaan uusi alku tai toisenlainen näkökulma. Lisäksi kirjoittaja on voinut painottaa niitä 

päähenkilön ominaisuuksia, jotka ovat hänen mielestään oleellisia tarinan etenemisen ja 

 
130 Craven 1983, 84. 
131 Jdt. 8:9: ”Judit sai nyt kuulla, kuinka vedenpuutteen uuvuttamat ihmiset olivat katkerin sanoin hyökänneet 

kaupungin johdossa olevaa Ussiaa vastaan ja kuinka tämä oli heille vannonut, että viiden päivän kuluttua 

luovuttaisi kaupungin assyrialaisille.” Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 70–71. 
132 Craven 1983, 84; Gera 2014, 254–255. 
133 Esim. Uudessa testamentissa Markuksen evankeliumin Johannes Kastajan mestausta kuvaavassa 

tekstikohdassa 6:14 kerrotaan kuningas Herodeksen kuulleen Jeesuksesta. Maininnan jälkeen kirjoittaja tekee 

sivuhyppäyksen aloittamalla kertomuksen Johannes Kastajasta. Kirjoittaja palaa Jeesukseen jakeessa 16, jossa 

mainitsee kuninkaan kuulleen Jeesuksesta. Maininnan jälkeen kirjoittaja jatkaa kertomustaan Johannes 

Kastajasta (kts. Mark. 6:14–29). 
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juonen kannalta.135 Näin ollen kertomuksen kuvauksen vaihtelut luvuissa 1 ja 8 tukevat 

näkemyksiä siitä, että kirjassa on kaksi erillistä, mutta kirjan juonen kannalta tärkeää 

kertomusta. Luvuissa 1–7 selostuksen kohteena on Assyrian kuningas Nebukadnessar ja 

hänen armeijansa. Luvuissa 8–16 kirjoittaja puolestaan keskittyy Juditiin ja hänen 

toimintaansa.  

Seuraavaksi analysoin jakeen 8:1 sisältöä tarkemmin. Jae 8:1 on tutkimuskysymykseni 

kannalta olennainen, koska se käynnistää Juditia koskevan tarinan, ja kertoo Juditin taustasta. 

Tämän jälkeen erittelen muut luvun 8 jakeet, jotka käsittelevät Juditin leskeyttä.  

Judit 8:1 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

1 ΚαὶַἤκουσενַἐνַἐκείναιςַταῖςַἡμέραιςַΙουδιθַθυγάτηρַΜεραριַυἱοῦ Ωξַυἱοῦַ

ΙωσηφַυἱοῦַΟζιηλ υἱοῦַΕλκιαַυἱοῦַΑνανιουַυἱοῦַΓεδεωνַυἱοῦַΡαφαϊνַυἱοῦַ

ΑχιτωβַυἱοῦַΗλιουַυἱοῦַΧελκιουַυἱοῦַΕλιαβַυἱοῦַΝαθαναηλַυἱοῦַΣαλαμιηλַυἱοῦַ

ΣαρασαδαιַυἱοῦַΙσραηλ.ַ 

Oma suomennos: 

1 Ja noina päivinä Judit Merarin tytär oli kuullut asiasta. Merar oli Usin poika, 

joka oli Joosefin poika, joka oli Hilkian poika, joka oli Hananjan poika, joka oli 

Gideon poika, joka oli Refanjan poika, joka oli Ahitobin poika, joka oli Helonin 

poika, joka oli Hilkian poika, joka oli Eliabin poika, joka oli Netanelin poika, joka 

oli Selumielin poika, joka oli Surisaddain poika, joka oli Israelin poika. 

 

Jakeessa huomio kiinnittyy ensimmäiseksi Juditin 16 esi-isää sisältävään sukuluetteloon.136 

Juditin sukuluettelossa on kuvattu useita Raamatusta tunnettuja hahmoja, kuten Merari, joka 

on Levin poika (1. Moos. 46:11), Moosesta auttanut Selumiel (4. Moos. 1:6; 2:12; 7:36, 41; 

10:19). Juditin asemaa kertomuksessa korostavat myös esi-isiin lukeutuvat profeetat Elia, 

Hilkia ja Nataniel sekä Israel.137 

Juditin tavoin monien Raamatun kertomusten miesten kohdalla sukuluettelo sisältää 

4–5 sukupolvea (kuten 1. Sam. 1:1 ja 9:1–2; Sef. 1:1; Est. 2:5 ja Tob. 1:1). Raamatussa 

esiintyy vain muutamia miehiä, joilla on erittäin pitkä sukuluettelo (kts. esim. jakeissa 1. Aik. 

5:29–41 Aaronin jälkeläisten 24 sukupolven sekä jakeissa Ruut. 4:18–22 Peresin ja Daavidin 

10 sukupolven kattavat luettelot). Kertomuksessa Juditin asema korostuu suhteessa 

kertomuksen miespuolisiin hahmoihin sukuluettelon myötä. Esimerkiksi Bait-Ilajan 

 
134 Craven 1983, 84; Gera 2014, 254–255. Kts. esim. Juditin kirjan jakeet 1:1–6, jossa kirjoittaja kertoo Assyrian 

kuninkaan hallintavuodesta ja -alueesta ja mainitsee välissä Meedian hallitsijan, minkä jälkeen hän jatkaa 

kertomusta Assyrian kuninkaan teoista. Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 56.  
135 Gera 2014, 254. 
136 Gera 2014, 255–256; Harrington 1999, 34; Levine 2012, 28. 
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kaupungin vanhimpien (Ussian, Habrin ja Karmin) sukuluettelo on hyvin lyhyt (6:15), ja 

Juditin edesmennyt aviomieskin mainitaan lyhyesti vain vaimonsa kautta.138 

Juditin pitkä sukuluettelo erottaa hänet myös kaikista muista Raamatun 

naishahmoista139, kuten Rebekan sukuluettelosta (1. Moos. 22:23 ja 24:15) sekä Batseban 

sukuluettelosta (2. Sam. 11:3). Näiden naisten sukuluettelot ovat pituudeltaan hyvin lyhyitä, 

ja niiden tarkoituksena on tuoda esiin tarinan kannalta oleellista tietoa. Raamatun 

sukuluettelot painottuvat pääsääntöisesti suvun miespuolisiin jäseniin, jolloin sukuluettelossa 

mainitaan vain isät ja pojat. Myös Juditin sukuluettelossa on esitetty vain miespuolisia 

jäseniä.140 Vaikka naiset näyttävät puuttuvan monista Raamatun teksteistä, niin naispuolisia 

jäseniä sisältäviä sukuluetteloita esiintyy myöhemmin esimerkiksi Pseudo-Filonin 

kirjoittamassa juutalaisessa Liber antiquitatum biblicarum -tekstissä.141 

Näyttävyydestään huolimatta Juditin pitkää ja tunnettuja nimiä sisältävää 

sukuluetteloa on tarkasteltava totuudenmukaisen tiedon sijaan fiktiivisenä tietona.142 

Historiallisen tiedon sijaan Juditin sukuluettelon tarkoituksena on korostaa sankarittaren 

merkitystä ja hurskautta tarinassa143 sekä hänen rooliaan juutalaisena ihannenaisena.144 

Aviomiehen kuolema on keskeinen Juditin leskeyttä ja toimijuutta mahdollistanut 

tekijä. Seuraavaksi analysoin jaetta 8:2, jossa kerrotaan hänen aviomiehensä kuolemasta.  

Judit 8:2 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

2ַκαὶַὁַἀνὴρַαὐτῆςַΜανασσηςַτῆςַφυλῆςַαὐτῆςַκαὶַτῆςַπατριᾶςַαὐτῆς·ַκαὶַ

ἀπέθανενַἐνַἡμέραιςַθερισμοῦַκριθῶν·ַ  

Oma suomennos: 

2 Hänen aviomiehensä Manasse, hänen heimoaan ja sukuaan, oli kuollut ohran 

sadonkorjuun aikana. 

 

Jakeen 8:2 alku eroaa monista Raamatun naisista kertovista kertomuksista. Jakeessa 

Manassen kuvataan olevan Juditin aviomies sen sijaan, että Juditin on hänen aviovaimonsa. 

Tekstikohta on poikkeuksellinen, koska Raamatun kertomuksissa naiset yleensä identifioitiin 

 
137 Gera 2014, 256–257. 
138 Gera 2014, 255–256. 
139 Craven 1983, 84–85; Gera 2014, 255–256; Harrington 1999, 34. 
140 Gera 2014, 256. 
141 Gera 2014, 256. Kts. myös Harrington, joka mainitsee Pseudo-Philonin sukuluettelon. Esim. Aadamista 

Nooaan ulottuvassa sukuluettelossa on esitelty monessa sukupolvessa poikien ja tyttärien nimet, vaikkakin 

sukuluettelot näyttävät jatkuvan vain poikien kautta. Harrington 2010, 304–305. 
142 Gera 2014, 256. 
143 Levine 2012, 28. 
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perheensä ja sukunsa miespuolisten jäsenten kautta, ei päinvastoin. Esimerkiksi Ester 

kuvataan Mordokain sedän tyttäreksi (Est. 2:7) ja Susanna Joakimin vaimoksi ja Hilkian 

tyttäreksi (Dan. 13:1–2). Myös Noomi kuvataan aluksi Elimelekin vaimoksi, mutta kuoltuaan 

Elimelek onkin Noomin mies ja hänen poikansa Noomin poikia.145 Näin ollen jae 8:2 sisältää 

ironiaa, koska Juditin aviomies jää vaimonsa sukuluettelon varjoon.146 

 Juditin aviomiehen kerrotaan kuuluneen samaan heimoon ja sukuun Juditin kanssa. 

Patriarkaalisessa ja patrilokaalisessa yhteiskunnassa omaisuuden säilyttämistä suvun sisällä 

voitiin hallita valitsemalla aviopuolisot samasta suvusta tai heimosta.147 Myös Juditin kirjassa 

Juditin ja hänen aviomiehensä kerrotaan kuuluneen samaan heimoon ja sukuun, mikä osaltaan 

kertoo käytännön ollen tärkeä Juditin kirjan kirjoittamisen ajankohtana.  

Jakeessa mainitaan aviomiehen kuolleen ohran sadonkorjuun aikana. Seuraavassa 

jakeessa 8:3 selviää, että Manasse kuoli auringonpistokseen valvoessaan palvelijoidensa 

ohranleikkuuta148, joka korjattiin ennen vehnäsatoa huhti-toukokuussa149. Juditin 

kertomuksessa on siten elementtejä, joita löytyy kahdesta muusta, ohrasadon aikaan 

sijoittuvasta Raamatun kertomuksesta (2. Sam. 21:9 ja Ruut 1:22) ja joissa myös kuvataan 

säkkikankaaseen pukeutuvia viisaita, itsenäisiä, voimakastahtoisia ja surevia naisia sekä 

nälänhätä. Juditissa on samanlaisia piirteitä 2. Samuelin kirjan Rispan kanssa: molemmat 

surevat sadonkorjuun aikana kuolleita läheisiään, pukeutuvat säkkivaatteeseen ja saavat 

miehet toimimaan haluamallaan tavalla. Judit muistuttaa myös Ruutin kirjan kahta leskeksi 

jäänyttä naista: viisasta Noomia ja hänen miniäänsä Ruutia, joka hankkii uuden aviomiehen 

Boasin viettelemällä tämän ohran sadonkorjuun aikana.150  

Miksi Manassen kuolema on tärkeä mainita tutkimuskysymykseni kannalta? Manassen 

kuolema on oleellinen osa Juditin kirjan juonta, koska leskeys ja lapsettomuus mahdollistavat 

Juditille vapauden ja itsenäisyyden toimia tehtävässään tavalla, joka on naimattomalle tai 

naimisissa olevalle naiselle mahdotonta patriarkaalisessa maailmassa.151 Toisaalta erityisesti 

äideillä oli valtaa kotitalouksiensa hoitoon liittyvissä tehtävissä, ja heidän neuvojansa 

 
144 Gera 2014, 256. 
145 Gera 2014, 258. 
146 Moore 1985, 180. 
147 Borowski 2002, 82; Levine 2012, 28; Murphy 2002, 53. 
148 Gera 2014, 260; Levine 2012, 28. 
149 Enslin 1972, 110. 
150 Gera 2014, 259–260. Vrt. myös Jdt. 7:20–22, jossa kaupungin kerrotaan kärsivän vedenpuutteesta piirityksen 

takia. 
151 Kts. luku 4.5, jossa tarkastelen Juditin leskeyden ja lapsettomuuden symbolista merkitystä.  



25 

 

arvostettiin isien neuvojen ohessa ja monissa Raamatun kertomuksissa mainitaan miestensä 

kautta toimivia aktiivisia ja älykkäitä naisia.152  

Seuraavaksi analysoin jaetta 8:4, jossa kerrotaan ensimmäisen kerran Juditin 

leskeydestä. Tutkimuskysymyksen kannalta Juditin leskeyttä koskeva jae on tärkeä, koska se 

toimii taustana Juditin toimijuudelle.  

Judit 8:4 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan 

4 καὶַἦνַΙουδιθַἐνַτῷַοἴκῳַαὐτῆςַχηρεύουσα ἔτηַτρίαַκαὶַμῆναςַτέσσαρας.ַ  

Oma suomennos 

4 Judit oli ollut talossaan leskenä kolme vuotta ja neljä kuukautta. 

 

Jae 8:4 alkaa ilmaisulla ”καὶַἦνַΙουδιθַἐνַτῷַοἴκῳַαὐτῆς”, jonka olen kääntänyt seuraavasti: 

Judit oli ollut talossaan. Jakeissa 4:10–12, 6:16 ja 7:22–23 kerrotaan, kuinka Jerusalemin ja 

Bait-Ilajan naiset lähtivät ulos liittyäkseen kaupungeissaan järjestettyihin yhteisiin 

kokouksiin, rukouksiin ja valituksiin heitä uhkaavan vaaran lähestyessä. Sen sijaan Judit oli 

ollut kotonaan aviomiehensä kuolemasta lähtien, ja uhkaavasta vaarasta huolimatta jää 

edelleen kotiinsa.153 Tutkimuksessa on erilaisia tulkintoja Juditin eristäytyneisyyden syistä. 

Geran mukaan Juditin pitkään jatkunut eristäytyminen vastakohtana hänen myöhemmin 

tekemälleen matkalle vihollisen leiriin korostaa hänen rohkeaa päätöstään toimia kaupunkinsa 

pelastamiseksi.154 Toisaalta osa tutkijoista, kuten Loader ja Day mainitsevat jo jakeen 8:1 

kohdalla Juditin etäisyyden antavan vaikutelman siitä, että Judit olisi asunut kauempana 

muista Bait-Ilajan asukkaista jaַtästäַsyystäַ”kuullutַasiasta”ַmyöhemmin.155 Näkökulma on 

kiinnostava, koska myöhemmin kertomuksessa Judit kuvataan varakkaaksi maanomistajaksi, 

jolla on karjaa ja peltoja. Juditin kirjassa ei kuitenkaan kerrota Juditin kodin tarkkaa sijaintia. 

Tästä huolimatta Juditin eristäytyneisyys liittyy todennäköisesti päähenkilön hurskauden, 

yhteiskunnallisen aseman ja varallisuuden korostumiseen.156 Seuraavassa jakeessa 8:5 Juditin 

kerrotaan eristäytyneen rukoilemaan ja paastoamaan talonsa katolle sen sijaan että hän 

huolehtisi kodistaan ja omaisuudestaan. Tällöin yhtenä oletuksena voisi olla se, että 

 
152 Nissinen 2013, 196. Olen kertonut luvussa 2.2. tarkemmin naisten roolista. 
153 Myöhemmin jakeessa 8:10 Judit lähettää palvelijattarensa hakemaan Bait-Ilajan kaupungin vanhimmat 

kotiinsa. 
154 Gera 2014, 261. 
155 Day 2001, 76; Loader, 2011, 191. 
156 Enslin 1972, 111. 
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varakkaan lesken palvelijat huolehtivat maallisesta omaisuudesta, jotta leski saattoi keskittyä 

surutyöhön ja uskonnonharjoittamiseen.  

Geran näkemys on kuitenkin sikäli perusteltu, että Juditin eristäytyminen ja 

vaaralliselle matkalla lähteminen ovat äärimmäisiä tekoja ja näin ollen kertovat jotain 

sankarittaren luonteesta. Juditin tehtävä kuvautuu kuitenkin suorastaan itsemurhatehtävänä, 

koska tehtävässä epäonnistuminen olisi epäilemättä tarkoittanut hänen kunniansa ja 

maineensa menettämistä sekä orjuutta tai kuolemaa, puhumattakaan hänen kansansa ja 

kaupunkinsa tuhoutumista ja orjuuteen joutumista. Näin ollen on kuitenkin 

todennäköisempää, että vastakkaisten tekojen taustalla ovat kirjoittajan käyttämät kirjalliset 

tehokeinot ja kirjailijan antama ihanteellinen naismalli: hurskas ja hyveellinen sankaritar on 

valmis uhraamaan itsensä pelastaakseen kansansa tilanteen tullen. Jakeella 8:4 näyttää myös 

olevan yhteys erityisesti jakeeseen 8:8, koska Juditin eristäytyminen ja sosiaalisten kontaktien 

mahdollinen vähyys ovat voineet osaltaan vaikuttaa siihen, että muu yhteisö ei ole pystynyt 

luomaan hänestä negatiivista näkökulmaa.  

Juditin leskeys mainitaan eksplisiittisesti ensimmäisen kerran vasta jakeessa 8:4. Juditin 

leskeyden ja suruajan mainitaan kestäneen kolme vuotta ja neljä kuukautta eli yhteensä 40 

kuukautta. Luvut 3 ja 4 toistuvat myös Juditin kotikaupungin piirityksen yhteydessä, sillä 

kaupunkia piiritettiin 34 päivää (Jdt. 7:20). Luku 40 puolestaan esiintyy Raamatussa useaan 

otteeseen, esimerkiksi 4. Moos. 32:13 kertoo israelilaisten olleen autiomaassa 40 vuotta.157 

Tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin eriäviä mielipiteitä siitä, onko näillä luvuilla yhteyttä 

Juditin kirjan ja Raamatun muiden kertomusten välillä. Esimerkiksi Moore näkee eron siinä, 

että Bait-Ilajan piiritys kesti päiviä, eikä näin ollen ole verrattavissa Juditin leskeyden 

pituuteen. Moore painottaa lukujen yhteyksien sijaan Bait-Ilajjan piirtyksen kestäneen päiviä 

vuosien sijaan, ja Juditin surreen aviomiestään kuukausia.158 Enslin mukaan Juditin leskeyden 

kesto sen sijaan tukee päähenkilön hurskautta ja Jumalalle omistautumista tehden tarinasta 

uskottavan.159 Levine puolestaan kritisoi väitettä Juditin leskeyden keston ja hurskauden 

yhteydestä. Hän esittää Juditin surun liittyvän aviomiehen suremisen sijaan edellä 

mainittuihin Raamatun kertomuksiin ja korostavan hänen toiseuttaan ja eristäytymistään 

muusta yhteisöstä.160  

Seuraavaksi käyn läpi jakeiden 8:5–6 sisältöä. Juditin leskeyden ja toimijuuden 

näkökulmasta jakeet ovat tärkeitä, koska niissä kerrotaan miten Juditin leskeys ja hurskaus 

 
157 Levine 2012, 29.  
158 Moore 1985, 181. 
159 Enslin 1972, 111. 
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näkyvät kertomuksessa. Lisäksi jakeiden sisältöä voidaan verrata moniin Raamatun 

kertomuksiin.  

Judit 8:5 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

5ַκαὶַἐποίησενַἑαυτῇַσκηνὴνַἐπὶַτοῦַδώματοςַτοῦַοἴκουַαὐτῆςַκαὶַἐπέθηκενַἐπὶַ

τὴνַὀσφὺνַαὐτῆςַσάκκον,ַκαὶַἦνַἐπ᾽ַαὐτῆςַτὰַἱμάτιαַτῆςַχηρεύσεωςַαὐτῆς.ַ  

Oma suomennos: 

5 Hän oli tehnyt itselleen teltan161 talonsa katolle, ja laittanut lanteilleen 

säkkivaatteen, joka oli hänen leskenvaatteensa. 

  

Jakeessa 8:5 mainitulla talon katolla ja sinne sijoitetulla teltalla on tärkeä symbolinen 

merkitys Juditin kirjassa, koska monissa Raamatun kertomuksissa talon katto toimii 

tarinoiden henkilöiden yksityisenä tilana, esimerkiksi jakeissa Joos. 2:4–14 ja 1. Sam 9:25, 

joissa katto toimii osapuolten neuvottelupaikkana.162 Talon katto näyttää soveltuneen hyvin 

rukoilemiseen (Ps. 102:7; Apt. 10:9), suruun (Jes. 22:1; Jer. 48:38; 2. Sam. 18:33) sekä 

kaupungin vanhimpien tapaamiseen (Jdt. 8:11-36).163 Toisaalta katto on nähty myös viettelyn 

tilanteiden kohtauspaikkana. Esimerkiksi Daavid ihastuu katolla kylpevään Batsebaan.164 

Lisäksi koska katto luo yhteyden myöhemmin jakeissa 10:21–22 mainittuun Holoferneksen 

telttaan. Juditin ja Holoferneksen teltat ovat hyvin erilaiset, mutta molempia kuvataan kreikan 

kielen sanalla σκηνη. Geran mukaan Judit siirtyy tarinan tapahtumien seurauksena teltastaan 

lopulta Holoferneksen telttaan, jossa Juditin rooli ei jää vähäisemmäksi kuin hänen omassa 

teltassaan.165  

Juditin eristäytyminen talonsa katolle voidaan myös yhdistää kertomuksiin huoneisiinsa 

eristäytyneistä naimattomista naisista kuten Saaraan (Tob. 3:11) ja nuoriin tyttöihin, jotka 

eivät saaneet lähteä kotoaan pois (2. Makk. 3:19). Talonsa katolle eristäytynyttä Juditia 

voidaan osaltaan verrata myös Siseran äitiin (Tuom. 5:28), Saulin tyttäreen Mikaliin (2. Sam. 

6:16)ַtaiַIsebeliinַ(2.ַKun.ַ9:30).ַJuditinַtavoinַnämäַnaisetַkeskittyvätַ”ikkunoistaan”ַ

tarkkailemaan vaaroja, jotka uhkaavat heidän läheisiään tai kansaansa.166 

 
160 Levine 1992, 20.  
161 Voidaan suomentaa myös pyhäköksi.  
162 Gera 2014, 262. 
163 Moore 1985, 181. 
164 Gera 2014, 262–263. 
165 Gera 2014, 262. 
166 Gera 2014, 263. Kts. tarkemmin Seeman, joka kertoo ikkunoistaan katsovien naisten taustalla olevista 

raamatullisista syistä ja symbolisista merkityksistä. Seeman 2004, 15–33. 
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Jakeessa Juditin kerrotaan laittaneen lanteilleen säkkivaatteen, joka oli myös hänen 

leskenvaatteensa. Jakeella on yhteys Juditin kirjan jakeisiin 4:10–11 ja 4:14, joissa kerrotaan 

israelilaisten käyttävän säkkikangasta ahdistuksen aikana. Säkkikankaan käytöstä surun 

aikana ja sen osoituksena on kuvauksia monissa Raamatun kertomuksissa (esim. Joel. 1:8; 1. 

Moos. 37:34–35 ja 2. Sam. 3:31).167 Säkkivaatteiden lisäksi Raamatun kertomuksissa 

mainitaan leskenvaatteet ja suruvaatteet, joten lesket tunnistettiin heidän asustaan.168 

Esimerkiksi Tamarin mainitaan pukeutuneen lesken vaatteisiin (1. Moos. 38:14, 19) ja 

tekoalaisen viisaan naisen käyttäneen suruvaatteita (2. Sam. 14:2). Suru- ja leskenvaatteet 

saattoivat olla keskenään samanlaisia, ja niihin pukeutuminen oli normaali tapa ilmaista 

surua. Jakeen 5. Moos. 24:17 maininta, ”ettäַleskenַvaatettaַeiַtulisiַottaa pantiksi”,ַvoiַ

viitata siihen, että lesket pukeutuivat tietyllä tavalla. Näin ollen myös Juditin leskenvaatetus 

on saattanut olla yksinkertainen verrattuna hänen avioliittonsa aikaiseen, juhlapäivien 

vaatetukseensa (kts. 10:3, 7).169 

Vaikka kertomuksesta voidaan tunnistaa monia oman aikansa juutalaisuuden käytäntöjä, 

kuten tavat surra ja paastota, niin kirja on kuitenkin suurelta osin kirjoittajansa 

mielikuvituksen tuote, ja näin ollen Juditin käyttämien vaatteiden päämääränä on korostaa 

hänen leskeyttään ja hurskauttaan, jotka puolestaan vaikuttivat hänen tehtävänsä 

onnistumiseen. Tutkimuskysymykseni kannalta ei ole merkittävää, miten Judit 

säkkivaatettaan käytti, vaan mitä säkkivaate kertomuksessa edustaa: se kertoo Juditin 

leskeydestä, surusta ja hurskaudesta, ja säkkivaatteesta luopuminen kansan pelastamiseksi 

puolestaan kertoo Juditin rohkeudesta, epäitsekkyydestä ja Juditin käyttämästä vallasta. Judit 

hyödyntää leskeyttään ja muita piirteitään tehtävänsä suorittamisessa. Juditin toiminta 

kansansa pelastamiseksi voidaan nähdä teologisen näkökulman lisäksi poliittisena; hän ei vain 

pelasta kansaansa uskonsa ja kansansa uskon vuoksi, vaan hän myös pelastaa omaa sukuaan 

ja heimoaan olevat ihmiset.  

Seuraavaksi analysoin jakeen 8:6 sisältöä, joka kertoo Juditin uskonnollisten 

käytänteiden noudattamisesta. Tutkimuksessa on keskusteltu erityisesti Juditin 

paastoamisesta.  

 
167 Gera 2014, 263. 
168 King & Stager 2008, 53; Valkama 2010, 83. 
169 Gera 2014, 264. 
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Judit 8:6 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

6ַκαὶַἐνήστευεַπάσαςַτὰςַἡμέρας τῆςַχηρεύσεως αὐτῆςַχωρὶςַπροσαββάτωνַκαὶַ

σαββάτωνַκαὶַπρονουμηνιῶνַκαὶַνουμηνιῶνַκαὶַἑορτῶνַκαὶַχαρμοσυνῶνַοἴκουַ

Ισραηλ.ַ  

Oma suomennos: 

6 Hän oli paastonnut kaikkina leskenpäivinään, paitsi sapatin aattona, sapattina, 

uudenkuun päivän aattona, uudenkuun päivänä sekä Israelin kansan juhla- ja 

ilonpäivinä. 

 

Juditin kerrotaan paastonneen hänen aviomiehensä kuolemasta lähtien, mikä on poikkeavaa 

verrattuna muiden kertomuksessa mainittujen juutalaisten paastoamiseen. Geran mukaan 

Juditin paastoa on tarkasteltava osana hänen hurskauttaan, askeettista elämäntapaansa, 

käskyjen mukaan toimimista ja Jumalalle omistautumista, ei vain leskeyteen kuuluvana osana. 

Juditin usean vuoden kestävälle paastolle ei kuitenkaan ole löydetty suoraa rinnakkaista 

kuvausta. Esimerkiksi Mooseksen (2. Moos. 34:28) ja Elian (1. Kun. 19:7–8) 40 vuorokautta 

kestäneen paaston kohdalla on muistettava, että Juditista poiketen Mooses ja Elia olivat 

jumalallisen suojeluksen alaisuudessa. Juditin paaston taustalla ei myöskään ole katumus tai 

näyt, kuten Danielin kirjan luvussa 10.170 Sen sijaan muiden kertomuksessa mainittujen 

israelilaisten paastoamisen taustalla on vaaratilanteen aiheuttama ahdistus. Esimerkkejä surun 

tai kuoleman yhteydessä kuvatuista lyhytaikaisista, päivän tai viikon kestävistä paastoista on 

mainittu Raamatun kertomuksissa (kts. esim. 1. Sam. 31:13 ja 2. Sam 3:35), kuten myös 

ahdistustilanteisiin liittyvistä ruokapaastoista (1. Sam. 1:7–8; 20:34; Ps. 102:5).171 

Juditin leskeyden, hurskauden ja askeettisen elämäntavan yhdistelmä mahdollistaa 

kuitenkin sen, että Judit voi toimia ja käyttäytyä muista poikkeavalla tavalla vaaratilanteen 

lähestyessä. Muun kaupungin surressa, paastotessa ja pukeutuessa säkkikankaaseen 

sankarittaren kuvataan kylpevän, kaunistautuvan, pukeutuvan vaatteisiin sekä juhlivan 

vihollisen kanssa.172 Näkemys on siltä osin perusteltu, että monta vuotta paastonnut ja hurskas 

Judit aloitti tehtäväänsä valmistautumisen kaupunkilaisten aloittaessa suremisen ja 

paastoamisen. Lisäksi Juditin monta vuotta kestänyt sureminen ja paastoaminen todistavat 

 
170 Gera 2014, 264–265. 
171 Israelilaiset paastoavat, käyttävät säkkikangasta ja tuhkaa ahdistuksen ja vaaratilanteen uhatessa. Jdt. 4:13:ַ” 

Ja Herra kuuli heidän äänensä ja katsoi heidän ahdistustansa. Ja kansa paastosi useita päiviä koko Juudeassa ja 

Jerusalemissa Herran, Kaikkivaltiaan, pyhäkön edessä.”. Kts. myös Safrai, joka mainitsee myöhemmässä 

rabbiinisessa kirjallisuudessa yksittäisten ihmisten paaston taustalla olevan erilaisia tekijöitä, kuten 

henkilökohtaiset tai yhteisölliset menetykset, vaaratilanteet ja uskonto. Safrai 1976, 814. 
172 Gera 2014, 264. 



30 

 

lukijoille hänen hurskautensa ja omistautumisensa Jumalalle hänen kyseenalaiseksi 

muuttuneesta toiminnastaan eli kaunistautumisesta, viettelemisestä, pettämisestä ja 

tappamisesta huolimatta.  

Paastoamisesta vapaat päivät ovat saattaneet olla kirjailijan keino rajata liian laajalle 

levinnyttä paastoamisen käytäntöä. Myöhäisemmässä rabbiinisessa kirjallisuudessa173 on 

mainittu päiviä, jolloin paastoaminen ei ollut sallittua.174 Paljon aikaisemmin kirjoitetun 

Juditin kirjan kohdalla päivien kuvaus eroaa rabbiinisen kirjallisuuden kuvauksista siten, että 

Juditin kohdalla kiellettyjen päivien listauksessa mainitaan myös sapatin ja uuden kuun aatto.  

Rabbien aikaan oli myös yleistä, että perjantaisin oli mahdollista paastota.175 Juditin tekstiä 

lukuun ottamatta ei ole löytynyt todisteita siitä, että uudenkuun aattona oli kiellettyä paastota. 

Juditin kiellettyjen paastopäivien joukossa mainittu sapatin aatto προσάββατον on 

poikkeuksellinen, ja se on mainittu Juditin lisäksi vain Markuksen evankeliumin jakeessa 

15:42 ja Septuagintassa Psalmien kirjan jakeessa 92:1. Sabatin aaton ja uudenkuun aaton 

ilmausten epätavallisuudesta kertoo myös se, että niitä kuvaavat hepreankieliset sanat 

näyttävät puuttuvan meille säilyneestä Masoreettisestä tekstistä.176 Seuraavaksi käsittelen 

Juditin ulkonäköön ja varallisuuteen liittyviä piirteitä, koska leskeyden lisäksi ne ovat 

merkittäviä Juditin toimijuuden kannalta.  

Seuraavaksi analysoin jaetta 8:7, jossa kerrotaan Juditin ulkonäöstä ja varallisuudesta. 

Tutkimuskysymyksen kannalta jae on tärkeä, koska Juditin kauneuden aiheuttama 

hämmennys toistuu myöhemmin kertomuksessa. Lisäksi jae paljastaa Juditin perineen 

aviomieheltään huomattavan omaisuuden, joka puolestaan mahdollistaa Juditin itsenäisyyden 

ja toimijuuden.  

Judit 8:7 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

7 καὶ ἦνַκαλὴַτῷַεἴδειַκαὶַὡραίαַτῇַὄψειַσφόδρα·ַκαὶַὑπελίπετοַαὐτῇַΜανασσηςַ

ὁַἀνὴρַαὐτῆςַχρυσίονַκαὶ ἀργύριονַκαὶַπαῖδαςַκαὶ παιδίσκαςַκαὶַκτήνηַκαὶַ

ἀγρούς,ַκαὶַἔμενενַἐπ᾽ַαὐτῶν.ַ  

 

 

 
173 Kts. esim. Mishan Megillah.  
174 Gera 2014, 266. Gera viittaa esim. Ta´an. 2:8, 66a, joka sisältää kuvauksen naisista, jotka mainitsevat 

oikeudestaan paastota muulloin kuin sapatin, juhlapäivien, uuden kuun päivin, pääsiäispäivien ja 

lehtimajanjuhlan välipäivien, hanukan ja purim-päivien aikana. 
175 Gera 2014, 266. Kts. esim. Ta´an 2:6; vrt. Ta´an 27b. 
176 Gera 2014, 264–265. Kts. myös Safrai, jonka mukaan paaston syyt pohjautuvat rabbiiniseen kirjallisuuteen ja 

juutalaiseen kalenteriin. Safrai 1976, 814–816.  
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Oma suomennos: 

7 Hän oli kaunis ulkonäöltään ja erittäin kaunis kasvoiltaan. Hänen aviomiehensä 

Manasse jätti hänelle kultaa, hopeaa, palvelijoita, palvelijattaria, karjaa ja peltoja, 

ja hän hallitsi niitä.177   

 

Juditin kauneus on tärkeä osa kertomusta, koska Juditin kauneus, miellyttävä ulkonäkö ja sen 

aiheuttamat vaikutukset toistuvat tarinassa useaan otteeseen (ks. 10:7, 14, 19, 23; 11:21; 12:13 

ja 16:6, 9).178 On todennäköistä, että juuri kauneutensa ansiosta Judit onnistui pääsemään 

viholliskenraalin lähelle. Toisaalta kertomuksessa tulee esille, että Judit hyödyntää 

tehtävässään kauneuden lisäksi muita ominaisuuksiaan; rohkeutta, itsenäisyyttä, älykkyyttä 

sekä suostuttelu-, viettely- ja harhautustaitoja (luvut 11–13). Näin ollen Judit ei 

todennäköisesti olisi onnistunut tehtävässään pelkän kauneuden avulla, vaan tavoitteisiin 

pääseminen edellytti häneltä myös muiden ominaisuuksien kombinaatiota. 

Juditin useamman vuoden kestäneen pitkän paaston ei kuvata vaikuttaneen hänen 

kauneuteensa huonolla tavalla. Gera viittaa esimerkiksi 12 patriarkan testamenttiin lukeutuvan 

Joosefin testamenttiin, jossa (3:4) mainitaan Jumalan tähden paastoavien olevien kasvoiltaan 

kauniita. Joosefin testamentissa Joosefin kuvataan paastonneen seitsemän vuoden ajan 

vastustaessaan faaraon ylimmäisen ruuanlaittajan, Potifarin vaimon viettely-yrityksiä. 

Jakeissa Dan. 1:4–15 puolestaan kuvataan Danielin pysyvän kauniina kasvisravinnon avulla. 

Näin ollen maininnat Juditin kauneudesta sisältää samanlaisia piirteitä Joosefin kuvauksen (1. 

Moos. 39:6–7) kanssa.179 Juditin useita vuosia kestäneen paastoamisen näkökulmasta on 

kiinnostavaa, että jotkut tutkijoista mainitsevat Juditin olevan samalla tavoin muodokas ja 

kaunis kuin Raakel (1. Moos. 29:17)180, Saara (1. Moos. 12:11) ja Ester (Est. 2:7).181 Näissä 

Raamatun kohdissa ei kuitenkaan löydy kuvausta Juditin muodokkuudesta ja esimerkiksi 

Raakelin kohdalla mainitaan ”… καλὴַ τῷַεἴδειַ καὶַὡραίαַ τῇַὄψει”ַkaunis ulkonäöltään ja 

kaunis kasvoiltaan. Adjektiivi καλός on mahdollista kääntää esimerkiksi kauniiksi tai hyväksi 

ulkonäöltään tai fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja esimerkiksi maaperän yhteydessä myös 

hedelmälliseksi. Näin ollen näkemys Juditin muodokkuudesta vaikuttaa epäuskottavalta ja on 

perusteltua olettaa, että kirjoittaja ei kerro Juditin kauneuden yksityiskohtia, vaan jokainen 

lukija näkee Juditin kauneuden omalla tavallaan. 

 
177 Sanantarkka käännös: ”Ja hänen aviomiehensä Manasse jätti hänelle kultaa ja hopeaa, palvelijoita ja 

palvelijattaria, omaisuutta tai kotieläimiä ja peltoja, ja hän oli niiden päällä”.ַTässä todennäköisesti tarkoitetaan, 

että Judit on osa miehensä omaisuutta. 
178 Gera 2014, 267. 
179 Gera 2014, 267.  
180 Käytetty kreikka on lähes identtistä Juditin kirjan kreikan kanssa. 
181 Levine 2012, 29; Moore 1985, 181. 
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Judit perii aviomiehensä omaisuuden ja hallitsee sitä itsenäisesti. Raamatussa on useita 

mainintoja varakkaista ja omaa omaisuuttaan hallitsevista naisista, joista suurin osa on 

todennäköisesti ollut leskiä. Esimerkiksi Miika palauttaa äidilleen häneltä ottamansa 1100 

hopeasekeliä (Tuom. 17:2–4). Abigaililla, varakkaan miehen leskellä on puolestaan seuranaan 

viisi palvelijatarta (1. Sam. 25:42).182 Juditin jakeen tavoin Raamatusta ei kuitenkaan löydy 

kuvausta siitä, että aviomies jättäisi vaimolleen omaisuutta perinnöksi. Sen sijaan löytyy 

mainintoja tyttäristä, jotka saavat isältään lahjaksi tai perinnöksi maata ja omaisuutta (esim. 

Joos. 15:17–19; Tuom. 1:13–15; Job 42:15) ja 4. Mooseksen kirjan jakeissa 27:4–11 kuvataan 

perinnön saajiksi Selofhadin tyttäret, mutta vaimoa ei mainita.183  

Jakeessa 8:7 on käytetty yksinkertaista ilmausta ὑπολείπω, joka käännetään jättää 

jäljelle, jäädä jäljelle, olla jäljellä perinnön jättämiseen liittyvän oikeudellisen sanan 

κληρονομεω periä, saada haltuunsa, ottaa haltuunsa sijaan. Juditin kirjassa on 

todennäköisesti kuitenkin eroavaisuuksia todelliseen juutalaiseen lainsäädäntöön verrattuna, 

ja kirjan tarkoituksena lienee korostaa Juditin itsenäisyyttä, mikä pohjautuu osaltaan perittyyn 

varallisuuteen ja näin ollen Juditin itsenäisyys on perusteltavissa myös kirjan lukijoille.184  

Kirjaimellisesti käännettynä ilmaus ἔμενενַἐπ᾽ַαὐτῶν tarkoittaa, että Judit oli 

omaisuutensa päällä. Juditin kirjassa päähenkilö hallitsee omaisuuttaan, palvelijatar vastaa 

omaisuudesta ja lopuksi Judit jättää omaisuuden perinnöksi sukulaisilleen sekä Manassen 

perheelle, mikä tukee vahvasti näkemystä siitä, että Judit hallitsee edesmenneen 

aviopuolisonsa omaisuutta.185 Enslin tuo myös esille, että näkemykset Juditin vetäytymisestä 

sosiaalisesta elämästä ovat ristiriidassa kohtien kanssa, joissa Juditin kerrotaan olleen 

vastuussa miehensä jättämästä omaisuudesta. Judit suree pitkään edesmennyttä puolisoaan, 

mutta pystyy silti huolehtimaan tämän jättämästä omaisuudesta.186 Ensimmäisen ja toisen 

vuosisadan ajalta on löytynyt todisteita, jossa kuvataan leskien ja tytärten omistavan 

omaisuutta. Juditin omaisuudessa on samanlaisia piirteitä monien Raamatun miespuolisten 

henkilöiden, kuten Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin (1. Moos. 13:2 vrt. Jdt 5:9; 20:14; 24:35; 

26:12–14; 30:43 ja 32:6) ja Jobin omaisuuden (Job. 1:1–3) kuvausten kanssa.187  

Juditin perintö voi myös osaltaan selittää sen, että kertomuksessa ei oteta millään tavoin 

kantaa leskille tarkoitettuun leviraattiavioliittoon. Juditin kerrotaan olevan kaunis ja lapseton 

leski. Jos Manassella olisi ollut veli, hänen olisi leviraattilakien mukaan pitänyt mennä 

 
182 Gera 2014, 267–268; van der Toorn 1995, 22. 
183 Gera 2014, 268. 
184 Gera 2014, 268. Kts. Joosten 2007, 173–174.  
185 Gera 2014, 268. 
186 Enslin 1972, 112. 
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naimisiin Juditin kanssa. Judit kuitenkin peri Manassen omaisuuden, joten Manassella ei 

todennäköisesti ollut veljeä tai veljiä. Kirjoittaja on saattanut tarkoituksella jättää asian 

läpikäymättä, jos se ei ole ollut kertomuksen juonen kannalta oleellista.188 Tämä osaltaan 

selittää jaetta 16:22, jonka mukaan kukaan mies ei saa koskea Juditiin. Geran näkemys 

varallisuuteen pohjautuvasta itsenäisyydestä selittää myös Juditin haluttomuuden uuden 

avioliiton solmimiseen.  

Seuraavaksi analysoin jakeessa 8:8 Juditin mainetta ja syitä, jotka osaltaan liittyvät 

Juditin leskeyteen ja hänen toimintaansa. Tutkimuskysymyksen kannalta jae kertoo Juditin 

yhteiskunnallisesta asemasta ja hurskaudesta.  

Judit 8:8 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan: 

8 καὶַοὐκַἦν ὃςַἐπήνεγκενַαὐτῇַῥῆμαַπονηρόν,ַὅτιַἐφοβεῖτοַτὸνַθεὸνַσφόδρα. 

Oma suomennos: 

8 Ja kukaan ei tuominnut häntä pahoilla sanoilla, koska hän pelkäsi Jumalaa 

suuresti. 

 

Jakeen 8:8 alussa käytetään ilmausta ἐπήνεγκενַαὐτῇַῥῆμαַπονηρόν kukaan ei tuominnut 

häntä pahoilla (vrt. 4. Moos. 14:36, jossa kerrotaan miehistä, jotka olivat saaneet kansan 

kääntymään Moosesta vastaan εξενεγκαι ρηματα πονηρα).189 Jakeen jatko ἐφοβεῖτοַτὸν θεὸνַ

σφόδρα koska hän pelkäsi Jumalaa suuresti puolestaan tarjoaa syyn, miksi ihmiset eivät 

puhuneet pahaa kauniista, itsenäisestä ja varakkaasta leskestä.190 Yhteisö arvosti Juditia hänen 

hurskautensa tähden, mitä korostaa φοβέωַ-sanan pelätä tai kunnioittaa Jumalaa käyttäminen 

imperfektissä.191 Judit pelkäsi Jumalaa, koska oli omistautunut Jumalalle ja Jumalan pelko oli 

sankarittaren ase hänen kauneutensa ja viisautensa rinnalla.192 Myös Juditin vahvuudet ja 

maine yhteisössä ovat voineet vaikuttaa hänen pyhyyteensä. Sankaritar pelkää Jumalaa 

enemmän kuin mitään muuta ja hänellä on ollut tietämystä hurskauskäytännöstä ja Jumalan 

pelkoon liittyvistä tekijöistä.193 Toisaalta jae 8:8 tarjoaa tarinalle ironisen sävyn, koska vain 

harvat säilyttivät puhtaan maineen.194  

 
187 Gera 2014, 269. Kts. myös kuvaus Selofhadin viidestä tyttärestä (4. Moos. 27:1–11). 
188 Gera 2014, 268. Kts. luku 2.3, jossa olen kertonut leviraattiavioliitosta. 
189 Gera 2014, 269. 
190 Craven 1983, 86; Gera 2014, 269.  
191 Enslin 1972, 112. 
192 Harrington 1999, 35. 
193 Craven 1983, 86. 
194 Levine 2012, 29. 
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Raamatun eri kertomuksissa mainitaan useita Jumalaa pelkääviä miehiä ja naisia, 

kuten Aabraham (1. Moos. 22:12) ja Job (Job 1:1) sekä kätilöinä toimineet Sifra ja Puua (2. 

Moos. 1:15–17), Ester (Est. 2:20) ja Susanna (Dan 13). Juditin tarinassa on samanlaisia 

piirteitä kuin Susannan tarinassa, koska molemmat naiset kuvataan kauniiksi, varakkaiksi ja 

Jumalaa pelkääviksi. Juditiin verrattuna Susannan aviomies on kuitenkin elossa, mutta 

molemmissa kertomuksissa aviomiehellä on vähäinen rooli. Kummassakin kertomuksessa 

naisilla on myös hyvä maine, mutta Susannan tarinassa kaksi vanhinta yrittää mustamaalata 

Susannan maineen. Molempia naisia yhdistää tarinoiden onnellinen lopputulos ja molemmat 

naiset saavuttavat päämääränsä vastustajistaan huolimatta.195 Mielestäni on myös perusteltua 

tarkastella tarinoiden eroavia piirteitä. Tarinoiden juonenkäänteissä sekä Juditin ja Susannan 

luonteenpiirteissä ja elämäntavoissa on joitakin eroavaisuuksia. Esimerkiksi Judit on 

Susannaa itsenäisempi, hän ei tarvitse Susannan tavoin miestä puolustamaan itseään ja 

kykenee huolehtimaan edesmenneen puolisonsa omaisuudesta. Susannaan verrattuna Judit on 

myös leski, joka on eristäytynyt kotiinsa rukoillen ja paastoten aviomiehensä kuolemasta 

alkaen.  

Seuraavaksi käsittelen jakeita 10:3–4, jotka koskevat Juditin valmistautumista 

tehtäväänsä. Jakeet ovat tutkimuskysymyksen kannalta oleellisia, koska niissä kerrotaan 

Juditin varallisuudesta ja leskenvaatteista luopumisesta. Juditin varallisuus ilmenee hänen 

itsenäisessä toiminnassaan ja ylellisyystavaroiden käyttämisessä.  

3.2 Luku 10: Judit valmistautuu tehtäväänsä  

Tekstikohdissa 10:3–4 kerrotaan Juditin valmistautumisesta tehtäväänsä. Kirjoittaja kertoo 

yksityiskohtaisesti, kuinka Judit muuttuu hurskaasta leskestä kohtalokkaaksi naiseksi 

laittautumalla ja kaunistautumalla huolellisesti.196 Judit riisuu säkki- ja leskenvaatteensa, hän 

peseytyy sekä kaunistautuu hajustein ja vaattein, joita hän oli käyttänyt hänen aviomiehensä 

eläessä.197  

Juditin valmistautumisella on yhteydet muinaisen Lähi-idän perinteeseen ja antiikin 

kirjallisuuteen. Esimerkiksi muinaisen Lähi-idän jumalattarien kerrotaan riisuvan ulkoisen 

vallan elementit ennen alamaailmaan siirtymistä ja Iliaksessa Hera valmistautuu viettelemään 

Zeuksen Juditin tavoin saapumalla huoneeseen, kylpemällä, voitelemalla itsensä, 

kampaamalla hiuksensa ja pukeutumalla. Naiset pääsevät tavoitteisiinsa kuitenkin eri tavoin: 

Judit Jumalalta saamansa voiman ansiosta ja Hera Afroditen suostuttelua ja himoa aiheuttavan 

 
195 Gera 2014, 269–270. 
196 Gera 2014, 327–328. 
197 Gera 2014, 328; Levine 2012, 30; Moore 1985, 200. 
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vyönauhan ansiosta. Geran mukaan Juditin valmistautumisessa on samanlaisia piirteitä kuin 

Goljatin valmistautumisessa yhteenottoon Daavidin kanssa (kts. 1. Sam. 17:4–7, jossa 

kirjoittaja kertoo yksityiskohtaisesti Goljatin varusteista, ja häntä seuraavasta palvelijasta) 

sekä Jumalan pukeutumisessa sotilaan asuun vihollistaan vastaan (Jes. 59:16–17).198 

Seuraavaksi analysoin jaetta 10.3 tarkemmin. Jakeessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, 

miten Judit valmistautuu tehtäväänsä. Juditin valmistautumisella on yhtäläisyyksiä myös 

moniin Raamatun kertomuksiin.  

Judit 10:3  

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan 

3ַκαὶַπεριείλατοַτὸνַσάκκον,ַὃνַἐνεδεδύκει,ַκαὶַἐξεδύσατοַτὰַἱμάτιαַτῆςַ

χηρεύσεωςַαὐτῆςַκαὶ περιεκλύσατοַτὸַσῶμα ὕδατιַκαὶַἐχρίσατοַμύρῳַπαχεῖַκαὶַ

διέξανεַτὰςַτρίχαςַτῆςַκεφαλῆςַαὐτῆςַκαὶַἐπέθετοַμίτρανַἐπ᾽ַαὐτῆςַκαὶַ

ἐνεδύσατοַτὰַἱμάτιαַτῆςַεὐφροσύνηςַαὐτῆς,ַἐνַοἷςַἐστολίζετοַἐνַταῖςַἡμέραιςַτῆςַ

ζωῆςַτοῦַἀνδρὸςַαὐτῆςַΜανασση,ַ  

Oma suomennos 

3 Hän otti pois säkkivaatteen, johon oli pukeutunut, ja riisui leskenvaatteensa, pesi 

vartalonsa vedellä ja voiteli paksulla voiteella199, hän kampasi hiuksensa, laittoi 

itselleen mitran200 ja pukeutui hänen ilon päiviensä juhlavaatteeseen, johon oli 

koristautunut aviomiehensä Manassen eläessä.  

 

Kun Judit on riisunut säkki- ja leskenvaatteensa, hän pesee itsensä vedellä kaupungissa, joka 

kärsii vedenpuutteesta (kts. 7:20–22; 8:9).201 Naisten kylpeminen on monissa Raamatun 

kertomuksissa yhdistetty viettelyyn. Esimerkiksi Daavid ihastuu kylpevään Batsebaan (2. 

Sam. 11:2) ja Danielin kirjan lisäyksissä (LXX2 Dan 13:15–21)202 kylpemässä olevaa 

Susannaa ahdistelee kaksi kaupungin vanhinta.203 Myös Juditin kohdalla on nähtävissä 

viettelyn yhteys kylpemiseen, koska Judit kylpee ja kaunistautuu vietelläkseen kaupunkiaan 

uhkaavan viholliskenraalin. Pesemistä kuvaavaa verbiä περιεκλύσατοַpestä itsensä käytetään 

Juditin kirjan lisäksi Tobitin kirjan jakeessa 6:2.204  

Eri tutkijat ovat esittäneet erilaisia vaihtoehtoja Juditin käyttämästä voiteesta. Enslin 

mainitsee Juditin käyttäneen voidetta ylenpalttisesti.205 Geran mukaan Juditin käyttämä voide 

 
198 Gera 2014, 328–329. 
199 Tai tuoksuvalla öljyllä.  
200 Tai päähineen. 
201 Levine 2012, 30. 
202 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 155. 
203 Gera 214, 331. 
204 Enslin 1972, 127; Moore 1985, 200. Vrt. Batseban ja Susannan kertomuksiin, joissa kylpemistä kuvataan 

verbillä λούω. 
205 Enslin 1972, 127. 
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on saattanut olla mirhamia, jota käytetään hajusteena tai suitsukkeena uhrilahjojen 

yhteydessä. Esimerkiksi Esterin kirjassa (2:12) kuninkaan haaremiin kuuluneet naiset 

voitelivat itsensä mirhamilla kuusi kuukautta ennen kuninkaan tapaamista. Mirhami mainitaan 

myös monissa muissa Raamatun kirjoituksissa (esim. Sananl. 7:17, Ps. 45:9; Laul. 5:5).206 

Geran näkemys on siltä osin perusteltu, että Esterin kirjassa kerrotaan mirhamiöljyn sekä 

hajusteiden käytöstä naisten kauneudenhoidossa.207 

Juditin ja Esterin kirjojen jakeissa on eroavaisuuksia voidetta tai öljyä tarkoittavan 

sanan käytössä. Esterin kohdalla on käytetty sanaa σμύρνα, joka voidaan suoraan kääntää 

mirhamiöljyksi208. Juditin kirjan jakeessa 10:3 (ja myöhemmin jakeessa 16:7) on sana μύρον, 

joka tarkoittaa tuoksuvaa öljyä tai voidetta.209 Näin ollen Juditin tekstistä ei voida suoraan 

päätellä, että Juditin käyttämä aine on varmasti mirhamiöljyä, vaan kyseessä on voinut olla 

mikä tahansa tuoksuva öljy tai voide. Toisaalta, jos Juditin tapauksessa kyseessä on 

mirhamiöljy, nousee esiin kysymys mirhamin kaksoismerkityksestä. Judit käyttää öljyä 

kaunistautumiseen ja viettelyyn, mutta toisaalta mirhamia käytetään suitsukkeena uhrauksissa, 

joten voidaanko Juditin tapaa toimia katsoa myös uhrauksen näkökulmasta? Judit pelastaa 

kansansa oman henkensä uhalla, mutta toisaalta hänen voidaan myös tulkita uhraavan oman 

surunsa pelastaakseen kansansa. 

Kertomuksen valossa jää epäselväksi, mitä Judit teki hiuksilleen.210 Myöskään 

tutkimuksessa ei ole saatu tietoa naisten hiusten laittamisessa arkielämässä, mutta usein 

hiukset suojattiin huivin avulla auringolta.211 Eri käsikirjoitukset kuvaavat hiusten laittamista 

eri tavoin, kuten kammata, jakaa tai voidella hiukset.212 Varakkaat ihmiset saattoivat hoitaa 

hiuksiaan laittamalla niihin öljyä ja paljaaksi ajamista vierastettiin (kts. Jes. 7:20; 15:2; Jer. 

48:37).213 Hiusten laittamiseen liittyvien erojen taustalla voi olla miespuolisen kirjoittajan tai 

muokkaajan tietämättömyys naisten hiustenlaittoon liittyvistä yksityiskohdista.214 Hiuksiin 

laitettiin usein luista, puusta tai metallista valmistettuja hiuskoristeita.215  

 
206 Gera 2014, 332. 
207 Myös Valkaman mukaan arkeologisissa kaivauksissa on löydetty pieniä hajustepulloja ja alabasterirasioita, 

joiden avulla hajuvoiteet säilyivät käyttökelpoisina. Hajuvoiteet ja parfyymit olivat ylellisyystarvikkeita. 

Erilaisten hajusteiden ja hajuvoiteiden käytöstä on mainittu useissa Raamatun kertomuksissa (kts. Ruut. 3:3; Ps. 

45:9; Laul. 1:12; Jer. 6:20). Valkama 2010, 84. 
208 Gyllenberg 1994, 243. 
209 Liljeqvist 2011, 240. 
210 Moore 1985, 200. 
211 Valkama 2010, 85. 
212 Gera 2014, 332.  
213 Valkama 2010, 84. 
214 Enslin 1972, 127; Gera 2014, 332. 
215 Valkama 2010, 84. 
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Jakeessa mainitaan seuraavaksi, että Judit laittaa hiuksiinsa päähineen tai mitran. Myös 

jakeessa 16:8 Juditin kerrotaan kiinnittävän hiuksensa hiuspannan tai mitran avulla. Sanasta 

μίτρα on esitetty erilaisia tulkintoja.216 Gyllenbergin sanakirjan mukaan se tarkoittaa piispan 

päähinettä, kun taas Liljeqvistin sanakirjan mukaan se tarkoittaa mitraa tai päähinettä.217 

Mitran on tulkittu olevan myös ketju, tiara, päähine tai pääkoriste.218 Esimerkiksi Barukin 

kirjan jakeessa 5:2 Jerusalemin päähän asetetaan Jumalan kirkkautta tai kunniaa tarkoittava 

hiuspanta μίτρα. Apokryfikirjojen käännöskomitea on kääntänyt Barukin kirjan tekstikohdan 

(5:2) seuraavasti:ַ”kruunaa pääsi Ikiaikaisen kirkkaudella”.219 Erilaisista tulkinnoista 

huolimatta Juditin kuvataan tehtäväänsä valmistautuessaan laittaneen hiuksensa viettelevällä 

tavalla.220  

Jae jatkuu kuvauksella siitä, miten Judit pukeutuu ilon päivien vaatteisiin. Juditin 

kerrotaan pukeutuneen vaatteeseen, jota hän oli käyttänyt aikaisemmin avioliittonsa aikana ja 

jonka kuvataan myöhemmin kertomuksessa vaikuttaneen halutulla tavalla vihollisarmeijan 

kenraaliin ja muihin miehiin. Gruen mukaan miesten mielenkiinnon herättävä vaate herättää 

kysymyksen Juditin kunniallisuudesta ennen hänen leskeyttään.221 Hän ei kuitenkaan ota 

kantaa siihen, että juutalainen aviovaimo oli tiukasti aviomiehensä huolenpidon alaisuudessa, 

jolloin vaatteen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä Juditin kunniallisuudesta. Lisäksi 

kenelläkään ei ollut Juditista pahaa sanottavaa, mikä todennäköisesti viittaa Juditin 

kunnialliseen maineeseen myös hänen avioliittonsa aikana. Jakeessa ei myöskään kerrota 

tarkempia yksityiskohtia Juditin ilon päivien vaatteesta. Kertomuksessa ei mainita, millaisesta 

asusta tarkalleen on ollut kyse, mutta teksti antaa kuitenkin viitteitä siitä, ettei kyse 

todennäköisesti ole ollut peittävästä suruvaatteesta, vaan huomiota herättävästä ja kauneutta 

korostavasta vaatetuksesta. Myöhemmin jakeessa 11:23 Holofernesin ja vartiomiesten 

kuvataan hämmentyvän Juditin kauneudesta, mutta on kuitenkin perusteltua olettaa, että 

Juditin kauneus ei tarkoittanut tässä vain hänen kasvojaan, vartaloaan tai vaatteitaan, vaan 

rakentui hänen huolellisesta kaunistautumisestaan eli peseytymisestä, pukeutumisesta, 

hajusteista, koruista ja vetovoimasta.  

Juditin kertomuksessa on kuitenkin samanlaisia piirteitä Raamatun kertomusten naisiin, 

jotka valmistautuivat ja kaunistautuivat vaikuttaakseen vastakkaiseen sukupuoleen. 

Esimerkiksi Tamar viettelee Juudan koristautuneena ja naamioituneena (1. Moos. 38:14, 19) 

 
216 Gera 2014, 332. 
217 Gyllenberg 1994, 169; Liljeqvist 2011, 238. 
218 Enslin 1972, 127; Levine 2012, 30. 
219 Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 143. 
220 Gera 2014, 332. 
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ja Ruut peseytyy, voitelee itsensä ja pukeutuu ennen Boasin tapaamista (Ruut. 3:3).222 Juditin 

tekstikohdassa käytetty sanamuoto muistuttaa tekstikohtaa, jossa Tamar viettelee Juudan. 

Juditin kirjan jakeissa 10:3–4 mainitaanַ”περιείλατο τὸν σάκκον ... καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια 

τῆς χηρεύσεως αὐτῆς ... καὶַἐκαλλωπίσατοַσφόδρα”223, kun taas Tamaria kuvaavassa jakeessa 

(1. Moos. 38:14) on käytettyַsamanlaisiaַilmauksia:ַ”καὶַπεριελομένηַτὰַἱμάτια τῆςַ

χηρεύσεωςַἀφ᾽ַἑαυτῆςַ... καὶַἐκαλλωπίσατο”224. Molemmat naiset myös vaihtavat 

leskenvaatteensa vaatteisiin, jotta he pystyvät hurmaamaan kohtaamansa miehen. Naisten 

päämäärät ovat kuitenkin erilaiset: Juditin tavoitteena on pelastaa kansansa, kun taas Tamar 

haluaa synnyttää lapsen.  Juditin kirjassa ei kuitenkaan mainita, että sankaritar olisi 

kotikaupunkiinsa palatessaan alkanut käyttää uudestaan leskenvaatteita (ks. 16:21–23), kun 

taas Tamarin kuvataan pukeutuvan edelleen leskenvaatteisiin (1. Moos. 38:19).225  

Seuraavaksi analysoin jaetta 10:4, jossa Juditin valmistautuminen jatkuu edelleen. Tässä 

jakeessa tuodaan yksityiskohtaisesti esille, miten Judit kaunistautuu ja koristelee itsensä 

tehtäväänsä varten.  

Judit 10:4  

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan 

4ַκαὶַἔλαβενַσανδάλιαַεἰςַτοὺςַπόδαςַαὐτῆςַκαὶַπεριέθετοַτοὺςַχλιδῶναςַκαὶ τὰַ

ψέλια καὶַτοὺςַδακτυλίουςַκαὶַτὰַἐνώτιαַκαὶַπάνταַτὸνַκόσμονַαὐτῆςַκαὶַ

ἐκαλλωπίσατοַσφόδραַεἰςַἀπάτησινַὀφθαλμῶνַἀνδρῶν,ַὅσοιַἂνַἴδωσινַαὐτήν.ַ

  

Oma suomennos 

4 Hän laittoi sandaalit jalkoihinsa, nilkka- ja rannerenkaat, sormukset, 

korvarenkaat ja kaikki korut itselleen sekä kaunisti itsensä vietelläkseen kaikki 

miehet, jotka näkivät hänet.226 

 

Tekstissä mainitaan Juditin laittavan sandaalit jalkaansa. Sandaalit ovat saattaneet olla osa 

Juditin leskenvaatetusta, vaikka suremiseen liitettiin avojaloin käveleminen.227 Yleensä 

kengät tehtiin nahasta tai narusta punomalla. Köyhillä ihmisillä ei ollut varaa sandaaleihin, ja 

paljaana käveleminen yhdistettiin suruun ja orjuuteen. Ihmisen sosiaalinen asema ja 

 
221 Gruen 2002, 166. 
222 Gera 2014, 328. 
223 Oma käännös Juditin jakeista: ”Hän otti pois säkkivaatteen … ja riisui leskenvaatteensa … ja kaunisti 

itsensä”. 
224 Oma käännös Tamaria koskevasta kohdasta: ”… ja hän otti pois leskenvaatteensa … ja kaunistautui”. 
225 Gera 2014, 330–331.  
226 Kreikankelisessä jakeessa Juditin kerrotaan viettelevän tai johtavan harhaan jokaisen häneen katsovan 

miesten silmät. Oman käännökseni selkeyden ja sujuvuuden vuoksi olen jättänyt miesten silmiä koskevan 

kohdan pois.   
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varakkuus oli erotettavissa vaatetuksen perusteella.228 Tässä jakeessa kuitenkin Juditin 

sandaalit ovat todennäköisesti olleet hänen avioliittonsa aikaiseen vaatetukseen sopivat.229 

Juditin korujen kuvauksessa on yhtenäisiä piirteitä verrattuna Jesajan kirjan Siionin 

tyttärien korujen kuvaukseen Jes. 3:18–21.230 Lisäksi Juditin korujen kuvauksessa on 

samanlaista sanastoa kuin 4. Mooseksen kirjan jakeessa 31:50 ja Hesekielin kirjan jakeissa 

16:11–13, joissa toistuvat nilkka- ja rannerenkaat sekä sormukset.231 Joidenkin tutkijoiden, 

kuten Mooren mukaan nilkkaketjujen sijaan kyseessä on voinut olla niin sanottu askelketju.232 

Askelketjun tarkoituksenaַaskeleetַvoitiinַrajoittaaַ”naiselliseksi”ַsipsutteluksi (kts. Jes. 

3:16).233 Palestiinasta onkin löytynyt koristeellisia, nilkkoihin laitettavia ketjuja ja ne on myös 

mainittu muiden korujen yhteydessä Siionin tyttären koruina Jesajan kirjan jakeessa 3:18.234 

Jakeissa kerrotaan myös, että Judit laittoi korvarenkaat235, mutta esimerkiksi Mooren mukaan 

viittaukset Jesajan kirjan jakeisiin 3:16–21 tukevat näkemystä siitä, että nenärengas olisi 

korvarengasta täsmällisempi käännös. Mooren mukaan korvakorun käännöksen taustalla on 

voinut olla myös tahattomia länsimaisia vaikutteita.236  

Jesajan tekstin (Jes. 3:18–21) perusteella voidaan päätellä, että varakkaiden naisten 

koruvalikoima saattoi olla hyvinkin kattava; oli nilkka- ja rannerenkaita, sormuksia, 

puolikuukoruja, nenärenkaita, otsanauhoja, jalkakäätyjä, koruvöitä, taikahelyjä, 

juhlapäähineitä ja hajupulloja puhumattakaan vaatetuksesta ja hiusten korostamisesta. Lisäksi 

on kiinnostavaa, että Jesajan kirjassa kuvaus koruista ja muista ylellisyysesineistä on 

kielteinen, kun taas Juditin kirjassa korujen ja muiden ylellisyystavaroiden tavoitteena on 

korostaa positiivisesti hänen itsenäisyyttään ja valmistautumistaan tärkeään ja Jumalan 

valtuuttamaan tehtävään. Jeremian kirjassa 4:30237 kirjoittaja kritisoi kultakoristeisiin ja 

purppuraan pukeutuvaa naista sekä hänen meikkaamistaan. Tässäkin Juditin kuvaus on 

vastakohta, koska kertomuksessa kirjoittaja korostaa sankarittaren kauneutta hänen 

 
227 Gera 2014, 332. 
228 Valkama 2010, 83. 
229 Gera 2014, 332. 
230 Gera 2014, 332: Moore 1985, 201. 
231 Gera 2014, 332. 
232 Moore 1985, 200. 
233 Levine 2012, 30; Moore 1985, 200. 
234 Enslin 1972, 128. 
235 Levine 2012, 30. 
236 Moore 1985, 200. 
237 Jer. 4:30: ”Ja sinä tuhon oma, mitä teet, kun pukeudut purppuraan, kun koristaudut kultakoristeilla, kun 

suurennat silmäsi ihomaalilla? Turhaan sinä itsesi kaunistat. Rakastajat ovat hyljänneet sinut, he etsivät sinun 

henkeäsi.” Vuoden 1933 raamatunkäännös.  
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ansionaan.238 Leskeyden ja toimijuuden näkökulmasta tarkasteltuna Juditin runsas 

koruvalikoima kertoo hänen varallisuudestaan.   

Kertomuksessa toistuu moneen otteeseen maininta siitä, että Juditin näkevät miehet 

joutuvat hämmennyksiin hänen kauneudestaan.239 Jakeessa 10:4 mainittua kreikankielistä 

sanaa ἀπατἀω pettää, johtaa harhaan240 ei ole käytetty muualla Septuagintassa. Myöhemmin 

jakeessa 16:9 Juditin kauneus jopa ryövää Holoferneksen sielun. Geran mukaan Juditin 

kirjassa toistuvat kuvaukset ulkonäön vaikutuksista vastapuolen silmiin ja sieluun ovat 

yhteydessä moniin kreikkalaisiin kirjoituksiin, joissa himon kuvataan yltyvänַ”sydämenַjaַ

sielun”ַseuraamisesta.ַHimon kasvaminen ”yhden sydämen ja silmien seuraamisesta” on 

mainittu myös 4. Mooseksen kirjan jakeessa 15:39. 241 

Seuraavaksi analysoin Juditin lauluun sisältyviä jakeita 16:7–8, joissa toistuu luvun 10 

valmistumisen teema ja jakeita 16:21–24, joissa kerrotaan Juditin kotiinpaluusta ja hänen 

elämästään kuolemaansa saakka. 

3.3 Luku 16: Juditin voitonlaulu ja kotiinpaluu 

Jakeet 7–8 sisältyvät Juditin lauluksi kutsuttuun tekstikokonaisuuteen (16:1–17).242 Juditin 

voitonlaulu sijoittuu tarinassa kohtaan, jossa israelilaiset ovat voittaneet assyrialaisten 

armeijan (15:1–7) ja he juhlivat laulaen ja uhraten Jumalalle (15:12–14). Jerusalemin ylipappi 

ja Israelin kansan vanhimpien neuvosto ovat saapuneet Bait-Ilajaan tapaamaan Juditia (15:8–

10). Laulu päättyy siihen, että Judit ja hänen kotikaupunkinsa ihmiset ja muut liittolaiset 

matkustavat Jerusalemiin ylistämään Jumalaa (16:18).243 Raamatun kertomuksissa on useita 

voitonlauluja, kuten Tuom. 5; 16:24; 1. Sam. 18:7; Ps. 18 ja 21 sekä kiitospäivien lauluja, 

esimerkiksi 1. Sam. 2:1-10 ja 2. Sam. 22.244 Myös monet apokryfiset kertomukset sisältävät 

päähenkilöiden voitonlauluja, kuten Tob. 13 ja Dan. 3:15–90.245  

Juditin laulussa on kolme osaa, joiden kunkin viimeiset jakeet ovat johdatusta 

seuraavaan vaiheeseen. Jakeet 1-5 sisältävät ylistyksen Jumalalle, kuvauksen israelilaisia 

kohtaavasta vaarasta ja miten Jumala torjuu tämän vaaratilanteen. Jakeissa 13–17 puolestaan 

ylistetään Jumalaa ja kerrotaan vihollisen kohtaamasta rangaistuksesta. Tutkielman kannalta 

keskeisimmät jakeet 16:7–8 kohdistuvat toiseen osaan, jakeisiin 6–12. Toisessa osassa 

 
238 Kts. esim. Sananl. 31:10–31. 
239 Kts. Jdt. 10:7, 14, 19, 23. 
240 Liljeqvist 2011, 47. 
241 Gera 2014, 333. Kts. myös käännökseen laittamani huomautus miesten silmien harhaanjohtamisesta.  
242 Craven 1983, 101; Levine 2012, 32. 
243 Gera 2014, 440. 
244 Gera 2014, 448–449. 
245 Gera 214, 451. 
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kerrotaan Juditin valmistautumisesta tehtäväänsä sekä viholliskenraalin tappamisesta ja 

assyrialaisarmeijan hävittämisestä. Voitonlaulussa tuodaan myös ilmi vihollisen kohtaamat 

reaktiot.246  

Juditin laulussa naiset saapuvat Juditin luokse ylistäen häntä ja tanssien hänen 

kunniakseen (Jdt. 15:12–13). Naisten juhlintaa esiintyy muuallakin heprealaisessa perinteessä. 

Esimerkiksi naiset seuraavat profeetta Mirjamia juhlien ja vaskirumpuja soittaen (2. Moos. 

15:20-21) ja naiset juhlivat, lauloivat ja soittivat vaskirumpuja ja kymbaaleja Daavidille 

hänen voitettuaan filistealaisen (1. Sam. 18:6–7).247 Juditin voitonlaulussa on myös 

samanlaisia piirteitä kuin Meren laulussa (2. Moos. 15:1–18) ja Deboran laulussa (Tuom. 5). 

Molemmissa lauletaan ja ylistetään Jumalaa. Näissä lauluissa korostuu Juditin laulun tavoin 

israelilaisten vihollisten uskomaton tuhoutuminen ja Jumalan tekojen muistaminen 

vihollisesta saadun voiton kautta, ja laulujen sankarit osallistuvat myös omiin juhliinsa.248  

Seuraavaksi analysoin Juditin voitonlaulusta tarkemmin jakeet 16:7–8, jotka toistavat 

tiivistetyssä runomuodossa jakeissa 10:3–4 kerrottua tehtävään valmistautumista. Jakeessa 

16:7 tuodaan myös esille Juditin valmistautumisen tarkoitus.   

Judit 16:7–8 

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan 

7 ἐξεδύσατοַγὰρַστολὴνַχηρεύσεωςַαὐτῆςַεἰςַὕψοςַτῶνַπονούντωνַἐνַΙσραηλ,ַ

ἠλείψατοַτὸַπρόσωπονַαὐτῆς ἐν μυρισμῷ  

8ַκαὶַἐδήσατοַτὰςַτρίχαςַαὐτῆςַἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβενַστολὴνַλινῆνַεἰςַἀπάτηνַ

αὐτοῦ· 

Oma suomennos 

7 Hän riisui pois leskenvaatteensa auttaakseen ahdingossa Israelia, hän voiteli 

kasvonsa tuoksuvalla öljyllä249, 

8 hän kietoi hiuksiinsa päähineen250 ja otti pellavapuvun vietelläkseen miehen.  

 

Jakeissa 16:7–9 toistuvat jakeissa 10:3–4 kuvatun Juditin pukeutumiskohtauksen pääkohdat. 

Termiä μυρισμῷ voidella tuoksuvalla voiteella tai öljyllä251 on käytetty Septuagintassa 

ainoastaan tässä kohtaa. Jakeessa Judit voitelee kasvonsa, kun taas jakeessa 10:3 käytetään 

sanaa μύρῳ ja hän voitelee vartalonsa.252 Jakeessa toistetaan Juditin laittaneen päähänsä tai 

 
246 Gera 2014, 452. 
247 Gera2014, 453–454.  
248 Crave 1983, 101; Levine 2012, 32. 
249 Voidaan myös kääntää voiteeksi.  
250 Voidaan myös kääntää mitraksi. 
251 Liljeqvist 2011, 240. 
252 Gera 2014, 461. 
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mitran253, mikä tukee näkemystä Juditin huolellisesta valmistautumisesta.254 Juditin kuvataan 

pukeutuneen pellavapukuun. Laadukas pellava oli tyypillisesti egyptiläistä tuontitavaraa.255 

Jakeiden ensisijaisena tavoitteena on kertoa lukijalle Juditin päämäärästä eli hänen ahdinkoon 

joutuneen kansansa ja kaupungin asukkaiden pelastamisesta.256 Tutkimuskysymykseni 

näkökulmasta jae on kuitenkin tärkeä, koska siinä kerrotaan myös Juditin käyttämästä 

leskenvaatteesta ja ylellisyystuotteisiin sisältyvästä voiteesta.257 

Seuraavaksi analysoin Juditin tarinan loppujakeita (16:21–24), joissa kerrotaan Juditin 

kotiinpaluusta ja hänen elämästään kuolemaansa saakka. Juditin leskeyden ja toimijuuden 

kannalta jakeet ovat oleellisia, koska ne kertovat Juditin leskeyden jatkumisesta, omaisuuden 

jakamisesta ja hänen kuolemastaan.  

Judit 16:21–24  

Kreikankielinen alkuteksti Septuagintan mukaan 

21 Μετὰַδὲַτὰςַἡμέραςַταύταςַἀνέζευξενַἕκαστοςַεἰςַτὴνַκληρονομίανַαὐτοῦ,ַ

καὶַΙουδιθַἀπῆλθενַεἰςַΒαιτυλουαַκαὶַκατέμεινενַἐπὶַτῆςַὑπάρξεωςַαὐτῆς·ַκαὶַ

ἐγένετοַκατὰַτὸνַκαιρὸνַαὐτῆς ἔνδοξοςַἐνַπάσῃַτῇַγῇ.ַ  

22ַκαὶַπολλοὶַἐπεθύμησανַαὐτήν, καὶַοὐκַἔγνωַἀνὴρַαὐτὴνַπάσαςַτὰςַἡμέραςַτῆςַ

ζωῆςַαὐτῆς,ַἀφ᾽ַἧςַἡμέραςַἀπέθανενַΜανασσηςַὁַἀνὴρַαὐτῆςַκαὶַπροσετέθηַ

πρὸςַτὸνַλαὸνַαὐτοῦ.ַ  

23ַκαὶַἦνַπροβαίνουσαַμεγάληַσφόδραַκαὶַἐγήρασενַἐνַτῷַοἴκῳ τοῦַἀνδρὸςַ

αὐτῆςַἔτηַἑκατὸνַπέντε·ַκαὶַἀφῆκενַτὴνַἅβρανַαὐτῆςַἐλευθέραν.ַκαὶַἀπέθανενַ

εἰςַΒαιτυλουα,ַκαὶַἔθαψανַαὐτὴνַἐνַτῷַσπηλαίῳַτοῦַἀνδρὸςַαὐτῆςַΜανασση,ַ 

24ַκαὶַἐπένθησενַαὐτὴνַοἶκοςַΙσραηλַἡμέραςַἑπτά.ַκαὶַδιεῖλενַτὰַὑπάρχονταַ

αὐτῆςַπρὸַτοῦַἀποθανεῖνַαὐτὴνַπᾶσιַτοῖςַἔγγισταַΜανασσηַτοῦַἀνδρὸςַαὐτῆςַ

καὶַτοῖςַἔγγισταַτοῦַγένουςַαὐτῆς.ַ 

 

Oma suomennos 

21 Näiden päivien jälkeen jokainen lähti perintönsä luo ja Judit lähti Bait-Ilajaan, 

ja jäi omaisuutensa luo, ja koko elämänsä ajan hän oli hyvin kunnioitettu 

kaikkialla maassa.258 

22 Monet miehet halusivat hänet, mutta yksikään mies ei saanut koskea häneen 

koko hänen elämänsä aikana, kun hänen miehensä Manasse oli kuollut ja siirtynyt 

isiensä luokse. 

 
253 Olen kertonut mitran käytöstä jaetta 10:3 koskevassa luvussa.  
254 Enslin 1972, 171. 
255 Valkama 2010, 81. 
256 Gera 2014, 461. 
257 Valkaman mukaan ylellisyystavaroihin sisällytettiin mm. hajuvoiteet ja tuoksut. Valkama 2010, 84.  
258 Toinen käännös. Jdt. 16:21: ”Näiden päivien jälkeen jokainen lähti perintömailleen ja Judit lähti Bait-Ilajaan, 

ja hän jäi hallitsemaan omaansa ja koko elämänsä ajan hän oli hyvin kunnioitettu kaikkialla maassa.” 
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23 Hän eli erittäin pitkään, vanheni miehensä talossa 105 vuoden ikään, antoi 

orjattarelleen vapauden, kuoli Bait-Ilajassa ja hänet haudattiin hänen miehensä 

Manassen hautaluolaan.259 

24 Ja Israelin kansa suri häntä seitsemän päivää. Hän jakoi hänen omaisuutensa 

kaikille aviopuolisonsa Manassen läheisille ja hänen omille läheisilleen. 

 

Juditin kirjan loppuosa 16:21–24 sisältää tiivistetyn kuvauksen Juditin elämästä, kun hän on 

palannut takaisin kotikaupunkiinsa. Suoritettuaan tehtävänsä ja juhlittuaan kansansa 

pelastamista Judit eristäytyy kotiinsa ja hallitsee omaisuuttaan. Ennen kuolemaansa hän 

vapauttaa orjansa ja jakaa omaisuutensa sukulaisten kesken. Juditin vetäytyminen saattaa 

liittyä sukupuolten välisiin rooleihin.260 Sankaruudestaan huolimatta kirjoittaja ei voi sijoittaa 

Juditia kaupungin johtohahmoihin vanhimpien rinnalle, vaan alistaa hänet ajan naisten rooliin 

sopivaksi.261 Tämä on linjassa muiden Raamatun kertomusten itsenäisten ja rohkeiden naisten 

kanssa. Nämä naiset, kuten Ester, Noomi ja Ruut vetäytyvät pois, kun ovat suorittaneet 

urotekonsa.262   

Raamatun kertomuksissa on useita mainintoja ihmisistä, jotka palaavat kotiinsa tai 

muuhun paikkaan (kts. esim. Joos. 24:28; Tuom. 2:6; Jer. 12:15). Ihmisten hajaantuminen 

omalle seudulleen kertoo lukijalle, että kertomus on päättymässä. Myös ”Judit lähti Bait-

Ilajaan ja hän jäi omaisuutensa luo” κατέμεινενַἐπὶַτῆςַὑπάρξεωςַαὐτῆς ” Jakeessa kerrotaan 

muiden israelilaisten palaavaan perintönsä luo, mutta Juditin omaisuutensa luokse.263  

Judit kuvataan useaan otteeseen kauniiksi, älykkääksi ja rohkeaksi, joten kuulostaa 

luonnolliselta, että miehet kiinnostuvat Juditista.264 Kuitenkin ilmausַ”yksikäänַmiesַeiַ

koskenutַhäneen”ַpaljastaa,ַettäַyksikäänַmiesַeiַollutַsukupuoliyhteydessäַJuditinַkanssa,ַ

mutta todennäköisesti hurskas ja Jumalalle omistautunut nainen myös kieltäytyi uudesta 

avioliitosta.265 Näin ollen Judit eroaa monista Raamatun kertomusten naisista, kuten Saarasta, 

Batsebasta, Noomista ja Ruutista, jotka menevät naimisiin ja saavat lapsia.266 Uuden 

avioliiton sijaan Judit keskittyy rukouselämään pysyen näin uskollisena edesmenneelle 

miehelleen ja kuolemansa lähestyessä jakaa omaisuutensa sekä aviomiehensä perheelle että 

 
259 Sanantarkka käännös:ַ”Hän oli ikääntynyt hyvin pitkään ja tuli vanhaksi miehensä talossa 105 vuoden ikään.”ַ

Vrt. Apokryfikirjojen käännöskomitean käännös: ”Juditַeli vanhuutensa päivät miehensä talossa ja saavutti 

korkean sadanviiden vuoden iän.” 
260 Gera 2014, 471–472.  
261 Levine 1992, 17–18. 
262 Gera 2014, 471–472.  
263 Gera 2014, 472. Kts. esim. Joosten 2007, 173–174.  
264 Gera 2014, 473. 
265 Moore 1985, 258; Gera 2014, 473. 
266 Gera 2014, 471–472.  
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omille sukulaisilleen.267 Tämä kuulostaa loogiselta, koska suostuessaan menemään uudestaan 

naimisiin Judit olisi todennäköisesti menettänyt itsenäisyytensä ja omaisuutensa joutuen 

uuden aviopuolison hallintaan.268 

Juditin kieltäytyminen uudesta avioliitosta tarkoitti leskeyden jatkumisen lisäksi myös 

lapsettomuutta. Monissa Raamatun kertomuksissa leskeyttä ja lapsettomuutta pidetään 

kuitenkin rangaistuksena (kts. 2. Sam 6:23; 20:3)269, häpeällisenä tai epätoivoa lisäävänä 

tekijänä (1. Moos. 16; 25:21; 30:1).270 Juditin valinnan taustalla on todennäköisemmin ollut 

vaara itsenäisyyden ja itsensä ja omaisuutensa hallinnan menettämisestä.271 Kotiinsa 

eristäytymisestä huolimatta Judit ei mene uudestaan naimisiin, joten on perusteltua olettaa, 

että kohta liittyy sankarittaren vapauden ja omaisuuden itsenäisen hallinnan säilyttämiseen.  

Juditin kerrotaan eläneen erittäin pitkään.272 Pitkää elämää pidetään monissa 

Raamatun kertomuksissa oikeudenmukaisuuden palkintona (kts. esim. 1. Moos. 15:15; Job. 

47:17 ja Ps. 91:6).273 Myös Saaran kuvataan eläneen 127 vuoden ikään (1. Moos. 23:1). 

Jakeessa 16:23 käytetty kreikka on mahdollistanut kuitenkin erilaisia tulkintoja. 

Kreikankielinen ilmaus ἦνַπροβαίνουσα μεγάληַσφόδρα käännetään kirjaimellisesti hän tuli 

varsin iäkkääksi.274 Tutkimuksessa keskustellaan siitä, viittaako jakeessa oleva adjektiivi 

μεγάς suuri Juditin ikään vai maineeseen ja kunniaan. Septuagintassa ilmaisua προβαίνω 

ἡμερῶν on käytetty vanhaksi tulemisesta (kts. 1. Moos. 18:11; 24:1; Joos. 13:1, 23:1–2; 1. 

Kun. 1:1).275 Enslin kuitenkin huomauttaa, että vastakkaisten ilmaisujen puuttumisen vuoksi 

adjektiivin on liityttävä Juditin ikään (vrt. Luuk 2:36, jossa profeetta Hannaa kuvataan 

seuraavasti: προβεβηκυῖαַἐνַἡμέραιςַπολλαῖς hän tuli iäkkääksi). Hänen mukaansa Juditin 

pitkää ikää on arvioitava kirjoittajan näkemyksenä, ei historiallisen perinteen antamana 

esimerkkinä.276 Tutkimuksessa on esitetty erilaisia tulkintoja, mutta mielestäni tässä kohtaa on 

perusteltua tarkastella adjektiivin liittymistä Juditin ikään, koska Juditin maineesta kerrotaan 

jo aikaisemmin ja 105 vuoden ikää voidaan pitää harvinaisena saavutuksena.   

Jakeessa oleva ilmaus ”miehensäַtalossa”ַviittaa Juditin elämäntavan muutokseen 

kansansa pelastamisen jälkeen. Hänen ei kuvata jatkavan paastoamista ja säkkikankaaseen 

 
267 Moore 1985, 180–181. 
268 Kts. luku 2.3, jossa kerron leskien mahdollisuudesta solmia uusi avioliitto. 
269 Gera 2014, 473. Kts. esim. Davidovich, joka kertoo Daavidin sivuvaimojen kohtalosta. Daavid jättää heidät 

yksin vartioimaan linnaansa (2. Sam. 20:3). Davidovich 2007, 74–77. 
270 Valkama 2010, 110. 
271 Gera 2014, 473. 
272 Gera 2014, 474. 
273 Moore 1985, 259.  
274 Gera 2014, 473–474.  
275 Enslin 1972, 176–177; Gera 2014, 473–474. 
276 Enslin 1972, 176–177. 



45 

 

pukeutumista ja rukoilemista katolla (vrt. 8:5–8:6).277 Vaikka jakeessa ei mainita Juditin 

paastoamisen ja muiden käytäntöjen jatkumista, niin mielestäni jakeen perusteella ei voida 

kuitenkaan tehdä johtopäätöstä siitä, että hän olisi luopunut hurskauteen liittyvästä 

elämäntavastaan. Juditin kuvataan vetäytyneen takaisin kotiinsa ja kieltäytyneen 

avioliittomahdollisuuksista, mikä osaltaan tukee ajatusta siitä, että hän olisi saattanut palata 

entisiin käytäntöihin. Kirjoittaja on jättänyt tarinan avoimeksi tämän kohdalla, joten tarkkaa 

analysointia siitä miten Judit eli loppuelämänsä, ei voida tehdä.  

Orjattaren vapauttaminen ilmaisee, ettei Judit ollut unohtanut orjatartaan. Tämä on osa 

tarinan juonta: Juditin ensimmäinen tehtävä oli orjattaren lähettäminen kutsumaan kaupungin 

vanhimmat koolle, ja viimeinen teko vapauttaa luotetun palvelijan.278 Kertomuksessa ei ole 

mainintaa orjattaren kansallisuudesta. Jos Juditin orjatar oli juutalainen, niin tällöin hänen 

orjuutensa oli täytynyt kestää vain kuusi vuotta, joka oli heprealaisille naisille määritelty 

orjuuden pituus (kts. esim. 5. Moos. 15:12).279  

Leskeksi jäätyään Judit yhdistetään aviomieheensä vasta kuolemassa. Raamatun 

kertomuksissa on vain vähän esimerkkejä naisten iästä, kuolemasta tai hautaamisesta. Juditia 

lähimpänä esimerkkinä voidaan pitää kuvausta Saaran kuolemasta, joka haudataan 

aviomiehensä hankkimaan hautaluolaan (1. Moos. 23:1–2, 23:19; 1. Moos. 25:10; 1. Moos. 

49:31). Myös Rebekan hoitaja Debora (1. Moos. 35:8), Raakel (1. Moos. 35:18-19) ja Mirjam 

(4. Moos. 20:1) ovat naisia, joiden kuolemasta ja hautauksesta on mainintoja Raamatussa.280 

Hautaus oli tärkeää muinaisen Lähi-idän ihmisille. Yleensä hautauksen järjestämisestä ja 

perhehaudan hoitamisesta vastasivat kuolleen jälkeläiset tai suvun miespuoliset jäsenet (kts. 

esim. 1. Moos. 35:29; 50:5–14). Arkeologisissa tutkimuksissa löydettyjen hautalöytöjen 

perusteella muinaisessa Lähi-Idässä kuolleet haudattiin kaupungin ulkopuolelle.281  

Raamatussa on useita kuvauksia, joissa naisen kuolemaa suree hänelle läheinen 

henkilö, kuten isä tai poika (1. Moos. 23:2 tai 1. Moos. 24:67), mutta Juditin kirjassa 

sankarittaren kuolemaa suree poikkeuksellisesti koko Israelin kansa.282 Israelin talo viittaa 

koko Israelin kansaan, ja seitsemän päivää puolestaan on tavallinen ajanjakso heprealaisissa 

käytännöissä. Esimerkiksi Joosef suri isäänsä Jaakobia seitsemän päivän ajan (1. Moos. 

50:10), Egyptin kohdalla kerrotaan 70 päivästä (1. Moos. 50:3).283 Israelilaiset miehet 

 
277 Gera 2014, 474. 
278 Moore 1985, 260. 
279 Gera 2014, 474. 
280 Gera 2014, 474–475. 
281 Valkama 2010, 116–117. Kts. hautaamiseen liittyvät käytännöt. Valkama 2010, 116–210. 
282 Gera 2014, 475. Israelin kansa kuvataan kokonaisena ryhmä jakeissa Jdt. 4:15; 6:17, 8:6, 13:14 ja 14:10. 
283 Enslin 1972, 177; Gera 2014, 475. 



46 

 

paastosivat ja surivat Saulia ja hänen poikaansa seitsemän päivän ajan (1. Sam 31:13; 1. Aik. 

10:12).284 Sirakin kirjassa käytäntö on muuttunut jo säännölliseksi (Sir. 22:12).285 Juditin 

tavoin useiden sankarien, kuten Jaakobin, Samuelin ja Joosuan hautaaminen kuvataan 

yhteisöllisen surun siivittämänä (1. Moos. 50:10–13; 1. Sam 28:3 ja 2. Aik. 35:24).286 

Hautajaisissa itkettiin, valitettiin ja paastottiin ja pukeuduttiin suruasuun tai säkkikankaaseen. 

Lisäksi mukana saattoi olla itkijänaisia.287 

Jakeessa tuodaan selkeästi esille, että Judit hallitsee aviomieheltään perimäänsä 

omaisuutta siitä huolimatta, että jakeessa käytetään perinnön jättämiseen liittyvän verbin 

κληπονομέω sijasta jakamiseen liittyvää verbiä διαιρέω. Juditin valtaa omaisuutensa 

hallinnasta tukee myös jakeen jatko: τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς, eli Judit jakaa 

aviomieheltään perimänsä omaisuuden myös omille lähisukulaisilleen tai lähimmille 

heimostaan, ei vain aviomiehensä sukulaisille. Jakeessa 8:2 mainitaan Juditin ja Manassen 

olevan samaa heimoa ja perhettä, mutta koska jakeessa 16:24 mainitaan erikseen Juditin ja 

Manassen sukulaiset, kyseessä saattaa olla Juditin sukulaiset, jotka eivät ole sukua hänen 

aviomiehelleen.288 Jakeen analysoinnin ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta on perusteltua 

olettaa, että Judit hallitsee aviopuolisonsa hänelle jättämää omaisuutta ilman yhdenkään 

miespuolisen sukulaisen vaikutusta ja hänellä on valta tehdä omaisuudelleen, mitä hän haluaa.   

Juditin omaisuuden jakamista koskeva kohta on osin epäselvä. Tutkimuksessa on jäänyt 

avoimeksi useita kysymyksiä, kuten milloin ja miten omaisuus todellisuudessa jaettiin ja 

mitkä ovat yhteydet sääntöihin, jotka liittyvät lapsettoman lesken omaisuuden jakamiseen. 

Juditin omaisuuden jakamisesta kertovan jakeen taustalla voi olla lain noudattamisen 

korostaminen (kts. 3. Moos. 27:6–11).289  

Seuraavaksi esittelen yhteenvedon jakeiden sisällöstä. Yhteenvedossa tuon esille 

tärkeimmät Juditiin liittyvät kohdat ja havainnot.  

 

 

 
284 Enslin 1972, 177. 
285 Moore 1985, 260; Gera 2014, 475. 
286 Gera 2014, 475. 
287 Valkama 2010, 116–117. Kts. myös 2. Sam. 3:31–33, joissa Daavid kertoo Joabille ja paikallaolijoille: 

“Repäiskää vaatteenne, pukeutukaa säkkikankaaseen ja pitäkää valittajaiset Abnerille. Ja kuningas Daavid kulki 

paarien jäljessä, kun he hautasivat Abnerin Hebroniin. Kuningas itki hänen haudallaan suureen ääneen, ja myös 

koko kansa itki. Kuningas lauloi Abnerille tämän valituslaulun”. 
288 Gera 2014, 475–476. Kts. myös luku 3.1, jossa jakeen 8:7 analysoinnin yhteydessä olen kertonut perimisestä 

tarkemmin. 
289 Enslin 1972, 177; Moore 1985, 260. 
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3.4 Yhteenveto jakeiden sisällöstä 

Juditin leskeys ja toimijuus tulevat esiin analysoimissani jakeissa monella eri tapaa. 

Juutalaisen ja maineikkaita esi-isiä sisältävän, mutta fiktiivisen sukuluettelon tulkitaan 

korostavan sankarittaren hurskautta ja rohkeutta kertomuksessa (Jdt 8:1). Aviomiehen 

kuolema puolestaan tarjoaa uskottavat puitteet Juditin myöhemmälle toiminnalle, koska 

aviomiehen eläessä aviovaimo olisi ollut miehensä hallinnan alaisuudessa ja Juditin toiminta 

olisi tuottanut häpeää elossa olevalle aviomiehelle (Jdt 8:2). Hänen useita vuosia kestänyt 

leskeytensä, eristäytymisensä talonsa katolle, pukeutumisensa leskenvaatteisiin ja 

säännöllinen paastoamisensa kertovat hänen surustaan ja hurskaudestaan (Jdt 8:4–6). Leskeys 

ja aviomieheltä perityn omaisuuden tarjoama itsenäisyys sallivat hänen myös toimia vapaasti 

patriarkaalisten yhteiskunnan rajojen sisäpuolella (Jdt 8:7). Lisäksi Juditin kerrotaan 

pelkäävän Jumalaa ja kenellekään ei ole hänestä pahaa sanottavaa (Jdt. 8:8).  

Juditin huolellinen valmistautuminen kertoo Juditin varallisuuden lisäksi hänen 

toimijuudestaan ja itsenäisyydestään. Hän vaihtaa leskenvaatteensa juhlapukuun, joka 

jakeessa 16:8 tarkentuu pellavapuvuksi, kylpee ja kaunistaa itsensä ylellisillä voiteilla ja 

koruilla valmistautuessaan vaaralliseen tehtäväänsä (Jdt. 10:3–4 ja 16:7–8). Voitonlauluun 

sisältyvät jakeet 16:7–8 toistavat ja osin tarkentavat runomuodossa jakeiden 10:3-4 sisältöä 

sekä kertovat Juditin tavoitteen onnistumisesta eli hänen kaupunkinsa pelastumisesta 

vihollisen tuholta. Kertomus päättyy Juditin kotiinpaluuseen ja elämään kaupungin 

pelastamisen jälkeen. Juditin eristäytymisen taustalla voi olla patriarkaalisen ympäristön 

vaatimukset, mutta toisaalta kertomus tuo esille sen, että Judit palaa kotiinsa eristyksiin 

vapaaehtoisesti. Hänen itsenäisyytensä jatkuminen ilmenee myös siinä, ettei hän solmi uutta 

avioliittoa ja hän hallitsee omaisuuttaan, jonka itse jakaa kuolemansa lähestyessä lähimmille 

sukulaisilleen. Judit palaa takaisin aviopuolisonsa luokse vasta kuollessaan, jolloin hänet 

haudataan aviomiehensä hautaluolaan.  

 Seuraavaksi tarkastelen Juditin leskeyttä ja siihen läheisesti liittyviä ominaisuuksia 

temaattisesti ja intersektionaalisuuden näkökulmasta. Juditin toimijuuden kannalta on 

perusteltua selvittää, miksi juuri leskeys tekee mahdollistaa Juditin uskottavan ja itsenäisen 

toiminnan kertomuksessa. Lisäksi on tärkeä tarkastella, onko leskeys yksinään voinut 

vaikuttaa Juditin toimijuuteen vai edellyttikö toimijuus tietyn piirteen tai useamman piirteen 

vaikutusta.  
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4 Juditin toimijuus  
Tässä luvussa tarkastelen leskeyden ja toimijuuden kannalta tärkeimpiä tekstianalyysista 

nousevia huomioita teemoittain. Tutkin luvussa leskeyden valintaan vaikuttaneita tekijöitä ja 

miten Juditin leskeys ja toimijuus ilmenevät intersektionaalisuuden näkökulmasta. Lisäksi 

tarkastelen Juditin leskeyteen liittyviä muita ominaisuuksia siltä osin kuin se on hänen 

toimijuutensa kannalta oleellista. Olen jakanut luonteenpiirteet ja muut ominaisuudet omiin 

lukuihin. Aluksi tarkastelen Juditin leskeyttä temaattisesta näkökulmasta ja tuon 

tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen esille, miksi lesken rooli soveltuu Juditin rooliin paremmin 

kuin muut juutalaiseen naiseen liittyvät roolit.  

4.1 Juditin leskeys 

Juditin kirja sijoittuu patriarkaaliseen maailmaan, jossa naiset kuuluivat miespuolisten 

sukulaisten alaisuuteen.290 Näin ollen kertomuksen päähenkilön toiminta edellyttää häneltä 

tietynlaista asemaa, jotta hänet voidaan uskottavasti palauttaa takaisin patriarkaalisen 

maailman sisäpuolelle. Näiden rajoitusten perusteella neitsyt, prostituoitu tai leski sopivat 

uskollista juutalaista vaimoa paremmin tarinan päähenkilöiksi, koska aviomies olisi ollut 

esteenä tehtävän suorittamiselle.291 Mieskeskeisessä maailmassa miespuolisen perheenpään 

tehtäviin kuului perhekunnan kaikkien jäsenten hallitseminen ja tarkkaileminen, koska 

perheenjäsenen loukkaus tuotti häpeää koko perheelle.292 Näin ollen Juditin suorittamat teot 

olisivat todennäköisesti tuoneet häpeää ja arvostelua elossa olleelle tai uudelle aviomiehelle ja 

patriarkaalisen maailmankuvan näkökulmasta Juditin toiminta on edellyttänyt hänen 

toimintaansa rajoittavan aviomiehen puuttumista kertomuksesta.293  

Päähenkilön leskeyttä neitsyen ja prostituoidun sijaan tukevat seuraavat tekijät. 

Neitsyihin verrattuna leskeys mahdollisti jo naimisissa olleen naisen kokemuksen ja 

viisauden.294 Lisäksi neitsyet olivat tarkoin isänsä tai veljiensä tarkkailun alaisuudessa.295 

Prostituoidut kuuluivat normaalin perherakenteen ulkopuolella siedettyyn ja perinteiseen 

ammattiryhmään, mutta Raamatun kirjoitusten kuvaukset prostituutiosta ovat kuitenkin 

 
290 Ackerman 1998, 223. 
291 Moore 1985, 180. Kts. myös Enslin 1972, 180–181. Enslinin mukaan leskeys ei ollut Juditin ainoa 

vaihtoehto, mutta aviomiehen läsnäolo olisi vaikeuttanut Juditin toimintaa.  
292 Nissinen 2013, 194. 
293 Levine 1992, 19–20; Levine 2012, 28–29. Kts. myös Jdt 12:12: ”Meiltähän menee maine, jos annan tuollaisen 

naisen olla täällä kaikessa rauhassa enkä makaa häntä. Hän nauraa minulle, jos jätän hänet viettelemättä”. 

Toisaalta kenraalin huomautus paljastaa myös Juditin olleen uhka vihollisen armeijan mieskeskeiselle 

ilmapiirille. 
294 Moore 1985, 180.  
295 Nissinen 2013, 194. 
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keskenään ristiriitaisia.296 Lesket puolestaan kuuluivat orpojen ja muukalaisten tavoin 

yhteiskunnan ulkopuolelle huono-osaisimpiin ja jonka vuoksi he myös kuuluivat Jumalan 

suojelun alaisuuteen.297 Raamatun kertomuksissa ei suoraan oteta kantaa leskien 

sukupuoliseen kanssakäymiseen, mutta korostetaan heidän mahdollisuuttaan solmia 

leviraattiavioliitto (5. Moos. 25:5–10; Ruut 4).298 Jakeessa 13:16 Judit kuitenkin kertoo 

kaupunkinsa asukkaille, että viholliskenraali ei häpäissyt häntä.299 Jakeen sisältö paljastaa, 

että myös itsenäisten leskien kohdalla hyveellisyyttä pidettiin tärkeänä asiana. Näin ollen on 

perusteltua olettaa, että intersektionaalisuuden ja toimijuuden näkökulmasta leskeys 

mahdollistaa päähenkilön itsenäisyyden, hyvän maineen ja hurskauden paremmin kuin 

juutalainen aviovaimo, neitsyt tai prostituoitu.  

Leskeyden lisäksi Juditin toiminta edellyttää kuitenkin myös muiden leskeyteen 

liitettyjen piirteiden tarkastelua. Seuraavaksi tarkastelen Juditin hurskautta ja kunniallisuutta 

Juditin toimijuuden näkökulmasta. Juditin hurskaus ja kunniallisuus tulevat esiin useaan 

kertaan kertomuksen aikana, mikä osoittaa niiden olevan päähenkilön kannalta merkittävät 

piirteet.  

4.2 Juditin hurskaus ja kunniallisuus 

Edellisessä luvussa tarkastelin tekijöitä, jotka vaikuttivat päähenkilön leskeyden valintaan. 

Leskeys tarjoaa puitteet Juditin toiminnalle, mutta toimijuus edellyttää kuitenkin muiden 

piirteiden tarkastelun. Kertomuksessa korostetaan erityisesti sankarittaren hurskautta, 

viisautta ja kunniallisuutta. 

Juditin hurskaus ja kunniallisuus tulevat esiin jakeissa 8:5–6 ja 8:8. Jakeessa 8:5 hänen 

kerrotaan eristäytyneen talonsa katolle ja pukeutuneen säkkivaatteeseen, joka oli hänen 

leskenvaatteensa yli kolmen vuoden ajan.300 Leskiin kohdistettiin myös tiettyjä odotuksia, 

kuten että hän ei voitele itseään öljyllä (2. Sam. 14:2), kampaa hiuksiaan tai koristele itseään, 

vaan hän suree ja on uskollinen edesmenneelle puolisolleen.301 Juditin hurskas ilmenee myös 

 
296 King ja Stager 2001, 52. Esimerkiksi Raamatussa mainittu itsenäinen prostituoitu Rahab toimii Israelin 

vakoojien ystävänä Jerikossa (Joos. 2), kun taas Hoosean vaimo Gomer, joka oli aiemmin toiminut 

prostituoituna, kuvataan kielteisessä valossa (Hoos. 1). 
297 Bennet 2002, 23; Nissinen 2013, 201–202: van der Toorn 1995, 19. Kts. myös luvusta 3.1. jakeen 8:4 

analyysi. 
298 Nissinen 2013, 199.  
299 ”… syntiä hän ei kanssani tehnyt, ei tahrannut eikä häpäissyt minua”. Apokryfikirjojen käännöskomitea 2003, 

87. 
300 van der Toorn 1995, 24, 26. Vrt 2. Sam. 20:3, jossa Daavidin kerrotaan järjestäneen kymmenen 

jalkavaimoaan (rakastajatartaan) palatsiinsa vartioimaan ja elämään erityksissä. 
301 van der Toorn 1995, 27. Myös Geran mukaan Juditin kertomuksessa on yhteneväisiä piirteitä 

uusbabylonialaisen kuninkaan Nabonidiuksen äidin Adad-Guppin selostukseen, jossa Adad-Gupp pukeutuu 
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jakeessa 8:6, jossa säännöllisen sapatin ja juhlapäivien tarkan noudattamisen kerrotaan 

kuuluvan Juditin käytäntöihin.302  

Jakeessa 8:8 Judit kuvataan Jumalaa pelkääväksi naiseksi. Suurin osa tutkijoista on sitä 

mieltä, että hurskaus on tärkeä Juditin piirre.303 Osa tutkijoista kuitenkin haastaa Juditin 

hurskauden ja uskonnollisuuden. Esimerkiksi Dayn mukaan Juditin hurskaus on kyseenalaista 

hänen oma-aloitteellisuutensa, väkivaltaisuutensa ja petollisuutensa vuoksi. Juditin oma-

aloitteellisuus ilmenee siten, että hän toimii yksin, ei Jumalan takia. Väkivaltaisuus ja 

valehtelu puolestaan kuuluvat sankarittaren luonteenpiirteisiin.304 Tästä huolimatta hänen 

hurskautensa ja kunniallisuutensa ilmenevät myös vihollisen leirissä. Judit noudattaa tarkkoja 

ruokasäännöksiä, eikä antaudu Holoferneksen vieteltäväksi. Uhan hävitessä myös 

vaaratilanteen myötä ilmenneet piirteet häviävät, ja Judit palaa takaisin eristäytyneeseen ja 

uskonnolliseen elämäänsä.305 Mielestäni on kuitenkin perusteltua kyseenalaistaa Dayn 

näkemys Juditin hurskaudesta, koska se on ristiriidassa kertomuksen teologisen tavoitteen 

kanssa. Kertomuksessa Judit kyllä viettelee, valehtelee ja tappaa, mutta myös rukoilee ja 

pyytää Jumalalta apua vihollisen kukistamiseen. Hurskauden kieltämisen sijaan hurskauteen 

vaikuttavat monet eri tekijät, jonka vuoksi hurskautta voidaan tarkastella hyvin erilaisista 

näkökulmista käsin. Lisäksi Juditin vastakkaiset piirteet tuovat esille hänen inhimillisen 

puolensa. 

Viisautta pidetään hyvin perinteisenä piirteenä leskille. Raamatussa viisaus voidaan 

liittää eri asioihin, kuten Noomin antamat neuvot Ruutille, jotta, jotta tämä saa Boasin 

ihastumaan itseensä (Ruut 3). Lisäksi Raamatun kertomuksissa esiintyy useita hyvän 

puhetaidon omaavia naisia, kuten Tekoan viisas nainen (2. Sam. 14:2). Juditin kohdalla 

viisaus ilmenee myöhemmin kertomuksessa hänen sanoissaan (8:28; 11:20–21) ja 

toiminnassaan (14:1–5). Puheillaan Judit saa yleisön omalle kannalleen. Esimerkiksi jakeessa 

8:28 Judit nuhtelee kaupunkinsa vanhimpia, jotka toteavat hänen olevan viisas nainen ja 

jakeessa 11:20 Juditin puheen jälkeen Holofernes ihmettelee Juditin viisautta).306 

Kiinnostavaa on kuitenkin, että kirjoittaja ei kertomuksen lopussa tuo enää esiin Juditin 

viisautta. Tutkimuskysymykseni kannalta olennaista on, että viisaus liitettiin myös Juditin 

 
kalliiden vaatteiden ja korujen sijaan säkkivaatteeseen, jotta kunnioittaisi jumalaansa ja jumalatartaan. Gera 

2014, 264. 
302 Enslin 1972, 111. Lisäksi van der Toornin mukaan muun muassa uusbabylonialaisen kuninkaan 

Naboniduksen äidin Adad-guppin kuvataan rukoilevan jatkuvasti päivin ja öin. van der Toorn 1995, 24–25. 
303 Esim. Craven 1983, 86, 117; Enslin 1972, 112; Gera 2014, 269. 
304 Day 2001, 73. 
305 Gera 2014, 98. 
306 van der Toorn 1995, 25–26. 
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piirteeksi, mutta kertomuksessa se korostuu leskeyden sijaan jakeissa, joissa Judit saa 

yleisönsä puolelleen.   

 Vallan ja toimijuuden näkökulmasta on kuitenkin kiinnostavaa, että Judit vaihtaa 

roolejaan tilanteen mukaisesti. Kotonaan Judit on hurskas ja kunniallinen. Vaaran uhatessa 

hän kuitenkin uskaltaa toimia päinvastoin, jos tilanne sitä häneltä edellyttää. Mielestäni on 

loogista, että Juditin toimijuuden sisältämistä vastakkaisista piirteistä nousee esiin erilaisia 

tulkintoja. Kuitenkin mielestäni on perusteltua olettaa, että hetkellisesti esiintyvistä 

kielteisistä piirteistä huolimatta hurskaus ja kunniallisuus ovat Juditille ominaiset piirteet, 

koska ne ovat näkyvissä Juditin toiminnassa koko kertomuksen ajan.  

Seuraavaksi tarkastelen Juditin kauneuteen ja vetovoimaan liittyviä piirteitä siltä osin 

kuin se on tutkimuskysymykseni kannalta tarpeellista. Juditin kauneus on tärkeä osa kirjan 

juonta ja sankarittaren toimijuutta ja se liittyy osaltaan myöhemmin kertomuksessa 

ilmenevään vetovoimaan ja hämmennykseen. 

4.3 Juditin kauneus 

Juditin kirjan jakeissa ei mainita suoraan Juditin seksuaalisuutta, mutta niissä tuodaan läpi 

Juditin kauneuden aiheuttama hämmennys ja himo. Juditin kauneudesta kerrotaan ensin 

jakeessa 8:7 ja myöhemmin kertomuksen aikana toistuu kuinka kotikaupungin miesten lisäksi 

myös vihollisarmeijan miehet hämmentyvät nähdessään Juditin, joka käyttää vetovoimaansa 

ja seksuaalisuuttaan hyödykseen päästäkseen vihollisen leiriin.307 Näin ollen on perusteltua 

olettaa, että Juditin vetovoima ja seksuaalisuus liittyvät osaltaan hänen kauneuteensa. Tässä 

käyn Juditin kauneutta, vetovoimaa ja seksuaalisuutta läpi lyhyesti vain siltä osin kuin se on 

hänen toimijuutensa kannalta oleellista.    

Kertomuksessa Juditin seksuaalisuus näyttäytyy ristiriitaisena ja monimutkaisena ja 

Juditin onkin tulkittu edustavan naisia positiivisella ja negatiivisella tavalla.308 Osa tutkijoista 

tulkitsee Juditin feministiseksi sankarittareksi, joka kauneutensa ja naisellisten keinojen ja 

suunnitelmansa avulla toteuttaa päämääränsä.309 Juditin kuvataan myös hallitsevan omaa 

seksuaalisuuttaan. Hän ei mene uudestaan naimisiin, vaan elää loppuelämänsä yksin.310 

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan pidä Juditia feministisenä sankarittarena, joka lisää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa. Esimerkiksi Milnen mukaan Judit on Jumalan väline,ַ”kohtalokas 

nainen”,ַjoka kauneutensa ja viettelyvoimansa avulla vaikuttaa kaikkiin miehiin ja näin lisää 

 
307 Kts. jakeet Jdt. 8:7; 9:10; 10:4, 7 14, 19, 23; 11:21, 23, 12:12–13, 16; 16:6, 16:9. 
308 Milne 1993, 41. 
309 Milne 1993, 41–48. Milnen mukaan mm. Toni Craven, Amy-Jill Levine, Carey Moore ja George 

Nickelsburg.  
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naisiin kohdistuvaa pelkoa mieskeskeisessä tarinassa.311 Myös Day määrittelee Juditin 

vaaralliseksi ja kohtalokkaaksi naiseksi, mutta samalla kuitenkin naiseksi, joka osaa johtaa 

tilannetta.312  

Juditia voidaan verrata erityisesti Susannan (Dan. 13)  ja Esterin (Est. 1–10) 

hahmoihin. Judit ja Susanna ovat molemmat kauniita, rikkaita ja uskollisia naisia, mutta 

Juditista poiketen Susanna joutuu turvautumaan ulkopuoliseen pelastajaan jäädessään yksin ja 

Ester puhuu peloistaan ja avuttomuudestaan suoraan Jumalalle. Juditin toiminta puolestaan 

kertoo itsevarmasta, rohkeasta ja vahvasta naisesta.313  

Seuraavaksi tarkastelen Juditin yhteiskunnallisen aseman ja varallisuuden vaikutusta 

hänen toimijuuteensa. Juditin yhteiskunnallisen aseman tärkeyttä korostaa sen kertominen heti 

luvun 8 alussa. Juditin varallisuus puolestaan toistuu useassa kohtaa kertomuksen aikana.  

4.4 Juditin yhteiskunnallinen asema ja varallisuus 

Juditin yhteiskunnallisesta asemasta kerrotaan muutamien jakeiden kohdalla. Ensinnäkin 

luvun 8 alussa kerrotaan hänen suvustaan ja esi-isistään, hänen miehensä kuolemasta ja 

omaisuuden siirtymisestä Juditille. Hänen 16 esi-isää sisältävä sukuluettelo sisältää useita 

Raamatusta tunnettuja hahmoja, joiden avulla kirjoittaja korostaa Juditin olevan tunnettujen 

hahmojen jälkeläinen. Sukuluettelon lisäksi Juditin yhteiskunnallinen asema tulee ilmi hänen 

edesmenneen aviomiehensä hänelle jättämästään huomattavasta omaisuudesta. Juditin kirjassa 

sankarittaren vauraudesta kerrotaan useaan otteeseen. Jakeessa 8:7 kerrotaan, että ”hänen 

miehensä Manasse oli jättänyt hänelle kultaa ja hopeaa, palvelijoita ja palvelijattaria, karjaa ja 

petoja, ja hän oli pitänyt kaiken hallussaan.” Jakeissa 10:3–4 puolestaan kerrotaan Juditin 

omistamista ylellisyystavaroista. Hän riisuu leskenpukunsa ja säkkivaatteensa ja voitelee 

itsensä kalliilla tuoksuöljyllä. Hän myös kaunistautuu nilkka- ja rannerenkailla, sormuksilla, 

korvakoruilla ja muilla koruilla. Jakeessa 16:8 Juditin kerrotaan pukeneen ylleen hienon 

pellavapuvun. Luvun 16 lopussa hän jakaa vapauttaa orjansa ja jakaa omaisuutensa miehensä 

omaisille ja omille sukulaisilleen.314  

Juditin hyvä yhteiskunnallinen asema315 mahdollistaa sen, että hän voi vastata 

omaisuudestaan316, kaunistautua, pukeutua haluamallaan tavalla317, vapauttaa orjansa ja jakaa 

 
310 Loader 2011, 209, 213. 
311 Milne 1993, 55. 
312 Day 2001, 84, 86–87. 
313 Gera 2014, 101–102. 
314 Kts. jakeiden 8:1, 8:7; 10:3–4 ja 16:8 analyysit.   
315 Gera 2014, 262. 
316 Gera 2014, 267–268. 
317 Gera 2014, 330–332. 
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omaisuutensa lähimmäisilleen318. Jae 8:8 puolestaan kertoo Juditin sosiaalisesta asemasta. 

Kukaan ei puhu hänestä pahaa, koska hän pelkää Jumalaa paljon.319 Toisaalta Juditin 

yhteiskunnallisen aseman rajallisuus ilmenee siinä, että vaikka Judit on varakas ja toimii 

itsenäisesti, naisena hän joutuu siirtymään vaaratilanteen hälvetessä takaisin eristettyyn 

elämäänsä, elämään patriarkaalisen yhteisön edellyttämällä tavalla. Leskenä hän on 

tietynlaisessa välivaiheessa, naisen ja miehen välillä.320 

Yleisesti suvun naispuolisen jäsenen omaisuuden hajaantumista pyrittiin estämään 

solmimalla avioliitto perheen tai heimon sisällä. Lisäksi heimon sisällä olevat tunsivat jo 

yhteisön käytännöt. Raamatun kertomuksissa vierasmaalaisiin vaimoihin suhtaudutaan 

kielteisesti, koska heidän katsottiin kunnioittavan vieraita jumalia (1. Moos. 24:3; 27:46; 2. 

Moos. 34:16). Avioliiton solminen ei ollut avioliiton kohteena olevan pariskunnan, vaan koko 

perheyhteisön asia.321 Judit ja Manasse kuuluivat samaan heimoon ja sukuun, mitä pidettiin 

sen ajan juutalaisuudessa hyvänä asiana. Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan jakeessa 24:40 

etsitään AbrahaminַpojalleַIisakilleַ”samastaַsukukunnasta ja isän talosta”ַvaimoa.ַMyösַ

Tobitin kirjassa toistuu sama teema: Tobitin vaimo on Tobitille sukua, ja Tobias antaa 

pojalleen kehotuksen etsiä vaimo samasta perheestäַjaַheimostaַ”Nooan, Abrahamin, Iisakin 

ja Jaakobinַsiunatunַkäytännönַmukaisesti”ַ(Tob 1:9; 4:12). Juditin kohdalla avioliitto 

heimon ja suvun sisällä on katsottu painottaneen Juditin hyvää mainetta, mutta myös antaneen 

hänelle mahdollisuuden periä ja itse jakaa eteenpäin edesmenneen aviopuolisonsa 

omaisuuden.322  

Useimmat naispuoliset lesket joutuivat huonoon tilanteeseen aviomiehensä kuoleman 

johdosta, jos aviomies ei ollut jättänyt hänelle omaisuutta, jonka turvin leski olisi varmistanut 

hyvinvointinsa.323 Intersektionaalisuuden ja toimijuuden määritelmässä yhteiskuntaluokka, 

rotu ja varallisuus ovat tärkeitä kategorioita, joiden avulla kahden osapuolen välisiä eroja 

voidaan tuoda esille.324 Näin ollen mielestäni on perusteltua intersektionaalisuuden ja 

toimijuuden näkökulmasta olettaa, että Juditin kohdalla hänen juutalainen taustansa, hyvä 

asemansa ja varallisuutensa ovat mahdollistaneet hänen hyvinvointinsa ja toimijuutensa 

verrattuna niihin naisiin ja leskiin, joiden taustalla ei ollut kuuluisia esi-isiä, juutalaista 

taustaa, sopivaa yhteiskuntaluokkaa tai varallisuutta.   

 
318 Gera 2014, 474–475.  
319 Gera 2014, 269–270. 
320 Loader 2011, 129–130. 
321 Valkama 2010, 105. 
322 Gera 2014, 258–259. 
323 Nissinen 2013, 201. 
324 Vuola 2015, 39. 
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Juditin leskeyttä ja siihen liittyviä piirteitä voidaan tarkastella myös raamatullisten 

metaforien kautta. Seuraavaksi tarkastelen Juditin leskeyden ja piirteiden symbolista 

merkitystä ja niiden vaikutusta hänen toimijuuteensa.  

4.5 Juditin symbolinen merkitys 

Juditin symbolinen merkitys ilmenee kertomuksessa useilla eri tavoilla. Ensinnäkin Judit on 

ainoa nimeltä mainittu nainen kertomuksessa.325 Juditin nimi tarkoittaa hepreaksiַ”juutalaista 

tai juutalaisnaista”.326 Tutkimuksessa ollaan yhtä mieltä siitä, että Juditin nimellä on 

symbolinen arvo327, ja sen tulkitaan edustavan Israelin tyttäriä tai itse Israelia.328 

”Juutalaisnaista” tarkoittava nimi yhdistetään kirjan päähenkilön maineikkaita esi-isiä 

sisältävään sukuluetteloon. Juditin nimen on myös tulkittu korostavan päähenkilön siveyttä ja 

hurskautta.329 Judit nimenä Ιουδίθ, Ιουδείθ, Ιοθδήθ esiintyy muualla Raamatussa vain yhdessä 

jakeessa 1. Moos. 26:34, jossa Esau ottaa puolisokseen heettiläisen naisen nimeltä ית  ְיהּוִדִ֔

Jehud. Judit-nimen miespuolinen vastine  ְהּוִדיי  sen sijaan mainitaan Jeremian kirjan jakeissa 

36:14, 21 ja 23.330  

Juditin sukupuoli sekä hänen ominaisuutensa ja toimintansa ovat merkittävä osa 

kertomuksen juonta ja teologista sanomaa. Raamatun kertomuksissa naiset usein edustavat 

heikossa ja suojaamattomassa asemassa olevia kaupunkeja ja kansakuntia. Juditin hahmo 

toimii metaforana hänen ahdinkoon joutuneelle kotikaupungilleen ja sen asukkaille, mutta 

moniin Raamatun kertomusten naisiin, kuten Esteriin ja Susannaan verrattuna Judit toimii 

itsenäisesti.331 Lisäksi Juditin tulkitaan olevan kansansa symboli hänen neuvokkuutensa ja 

uskonsa takia.332  

Juditiin yhdistetty symboliikka selittää osaltaan Juditin persoonaa, piirteitä ja 

toimijuutta. Juditin persoonan, leskeyden ja hurskauden tulkitaan edustavan Israelia, uskon 

yhteisöä sekä naisia ja äitiyttä. Jerusalemin tuhoutunut kaupunki ja ahdingossa oleva Israelin 

kansa liitetään usein leskeyteen (kts. esim. Jes. 54:4–8).333 Juditin tehtäviin kuului ”liiton 

yhteisön suojeleminen ja ilmentäminen” ja liiton yhteisö voidaan nähdä lesken roolissa (kts. 

Jes. 54:4).334 Hyveellinen Judit on neitsyt Dinan tavoin symboli pyhälle yhteisölle (kts. Jdt. 

 
325 Gera 2014, 101. 
326 Enslin 1972, 109. 
327 Gera 2014, 255. 
328 Moore 1985, 179; Levine 1992, 21. 
329 Enslin 1972, 109; Levine 1992, 21–22. 
330 Gera 2014, 255. 
331 Gera 2014, 98–99. 
332 Brine 2010, 9. 
333 Levine 1992, 18–19, 21. 
334 Levine 2012, 28. 
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9:9–10), ja hänet liitetään Israeliin ja muihin naisiin. Levine mainitsee, että Judit Israelin 

symbolina on kuitenkin osittain ongelmallinen. Juutalaisessa yhteiskunnassa naiset on yleensä 

kuvattu neitsyen, morsiamen, porton tai lesken roolin kautta.335 Juditin ominaisuudet 

yhdistettynä hänen toimintaansa ja puheisiinsa voidaan myös nähdä vaarantavana tekijänä. 

Hänen piirteensä sekä sosiaalinen ja seksuaalinen toimintansa nimittäin muuttavat ja 

vaarantavat hänen aikanaan vallitsevaa sukupuolen, rodun ja luokkien hierarkkista järjestystä. 

Juditin ”sopeuttaminen”ַtakaisin hänen aikaisempaan elämäntapaansa, leskeyteen ja 

eristäytymiseen mahdollistaa kuitenkin tämän yhteyden säilymisen.336 

Kertomuksessa ei kerrota Juditin äitiydestä tai lapsista, joten tutkimuksessa Judit on 

tulkittu lapsettomaksi leskeksi, jonka ei tarvinnut huolehtia avioliiton tai äitiyden rasitteista 

muiden juutalaisten naisten tavoin. Juditissa on yhtäläisyyksiä Tuomarien kirjan profeetta 

Deboran (Tuom 4–5) kanssa, jota pidetään Israelin äitinä. Deboran lisäksi Judit on rinnastettu 

Abel-Bet Maakan (2. Sam. 20:15-22) ja Tekoan (2. Sam. 14:2) viisaisiin, rohkeisiin ja 

Jumalaan uskoviin naisiin, joiden kohdalla Israel on korvannut todelliset lapset.337 Juditin 

laulun jakeessa 16:4338 on nähtävissä äidillinen rooli huolimatta siitä, että Juditin huoli hänen 

kaupungistaan ja kansastaan sekä jakeessa omistusta kuvaavan pronominin käyttö eivät 

kuvaudu henkilökohtaisena. Äidillisen kielen monipuolisesta käytöstä huolimatta nykyajan 

tutkijat näkevät Juditin ”Israelin äidin” ilmentymänä (kts. Tuom. 5:7; 2. Sam 20:19). Jakeessa 

ilmenee israelilaisten äitien viisaus, suostuttelu- ja neuvottelutaidot, hurskaus ja halu ryhtyä 

sotaan – piirteet, jotka ovat merkityksellisiä myös Juditin kohdalla.339 ”Israelin äidin” antama 

suoja ilmenee hänen ominaisuuksiensa kautta, joita ovat viisaus, suostuttelu- ja 

neuvottelutaidot, hurskaus sekä uskonnollisista syistä sotiminen. Nämä ominaisuudet toistuvat 

myös Juditin hahmossa. Judit osoittaa viisautta, jota Betanian kaupungin vanhimmat ja 

Holofernes ihailevat, ja joka on myös vanhimpien ja viholliskenraalin ominaisuus. Judit saa 

suostuttelu- ja neuvottelutaidoillaan annettua ohjeita kaupungin vanhemmille. Sotilaallinen 

näkökulma näkyy Juditin Jumalalle osoitetusta pyynnöstä saada voimia hyökkäykseensä ja 

tavassa ohjeistaa kaupunkiaan hyökkäykseen viholliskenraalin kuoltua. Hurskaus ja Jumalaan 

uskominen puolestaan näkyvät rituaalisissa käytänteissä, kuten rukouksissa, paastossa ja 

säkkikankaaseen pukeutumisessa.340 

 
335 Levine 1992 18. 
336 Levine 1992, 17–18. 
337 Gera 2014, 102. 
338 Jakeessa kerrotaan assyrialaisten uhkauksesta ”sytyttää maa tuleen, lyödä kuoliaaksi nuoret miehet, paiskata 

tantereeseen pienoikaiset, ottaa lapset ryöstösaaliiksi ja riistää mukaansa nuoret neidot”. 
339 Gera 2014, 457–458; kts. myös Craven 1983, 107 ja Ackerman 1998, 38–44; 62–63. 
340 Ackerman 1998, 62-63. 
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Myös Juditin vaatetuksessa on nähtävissä myös symbolisia piirteitä, joita voidaan 

yhdistää moniin Raamatun kertomuksiin. Esimerkiksi henkilöityä Jerusalemia kehotetaan 

pukeutumaan hienoihin vaatteisiin vankeuden päättymisen seurauksena (Jes. 52) ja lapsensa 

menettäneeksi leskeksi kuvattu Jerusalem vaihtaaַ”rauhanַpäivien”ַviitan säkkivaatteeseen, 

joka kuvataanַ”Jumalan oikeudenmukaisuudenַviitaksi”ַja ”jumalallisenַkirkkauden 

otsanauhaksi”ַ(Bar.ַ4:20;ַ5:1-3). Juditin suruvaatteiden vaihtumisen on tulkittu edustavan 

Juditin toimia kansansa pelastamiseksi341 ja samanlaisia piirteitä esiintyy Hesekielin 

kirjoituksissa (Hes. 16:9–13). Näissä jakeissa kerrotaan, kuinka Jumala pukee Jerusalemin 

hienoihin vaatteisiin ja koruihin, ja niissä esiintyy samanlaisia kuvauksia kuin Juditin jakeissa 

kylpemisestä, öljyllä voitelusta, vaatetuksesta, päähineistä ja koruista.342  

Näin ollen Juditin kirjassa sankarittareen liitetään ominaisuuksia, jotka usein on 

yhdistetty ihanteelliseen kuvaan leskistä, kuten hurskaus ja kunniallisuus343, mutta toisaalta 

Judit on leskenä poikkeuksellinen; hän on lisäksi kaunis, itsenäinen, varakas, 

voimakastahtoinen ja hyvämaineinen.344  Seuraavaksi esittelen yhteenvedon Juditin 

leskeydestä ja siihen liittyvistä piirteistä. Yhteenvedossa tuon myös esille, miten Juditin 

toimijuus ilmenee intersektionaalisuuden näkökulmasta.  

4.6 Yhteenveto Juditin leskeydestä ja siihen liittyvistä piirteistä 

Juditin leskeyden valintaan on todennäköisesti vaikuttanut patriarkaalisen yhteiskunnan naisia 

koskevat rajoitukset ja päähenkilön itsenäinen asema ja toimijuus. Patriarkaalinen yhteiskunta 

sijoitti aviovaimot miestensä ja koskemattomat tyttäret isiensä tai veljiensä huolenpidon alle 

ja perheenjäsenen toiminnan aiheuttama häpeä olisi tuonut häpeää koko perheelle. 

Prostituoidut ja perheettömät lesket sen sijaan sijoittuivat yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Raamatun kertomuksissa prostituoituihin suhtauduttiin kuitenkin ristiriitaisesti, kun taas 

lesket yhdistettiin orpojen ja muukalaisten yhteyteen ja Jumalan huolenpidon alle. 

Lapsettomat lesket saattoivat myös solmia leviraattiavioliiton. Näin ollen on perusteltua 

olettaa leskeyden olevan varteenotettavin vaihtoehto päähenkilön rooliksi.  

 Leskenä Juditiin yhdistetään myös hurskauden, kunniallisuuden ja hiljaisuuden 

piirteet. Tutkimuksessa erityisesti Juditin hurskaudesta ollaan osin eri mieltä. Osa tutkijoista 

kiistää Juditin hurskauden häneen liitettyjen negatiivisten piirteiden takia. Suurin osa 

tutkijoista kuitenkin pitää hurskautta tärkeänä Juditiin liittyvänä piirteenä. Juditin hurskaus ja 

 
341 Gera 2014, 331. 
342 Gera 2014, 328. 
343 van der Toorn 1995, 24; Gera 2014, 261. 
344 Gera 2014, 262. 
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kunniallisuus ilmenevät jakeissa, joissa hän eristäytyy talonsa katolle, pukeutuu 

säkkivaatteeseen ja noudattaa juutalaisia pyhä- ja juhlapäiviä. Lisäksi Juditin kerrotaan 

pelkäävän Jumalaa. Nämä piirteet ilmenevät Juditissa myös negatiivisten piirteiden rinnalla. 

Palatessaan kotiin Judit eristäytyy kotiinsa, jolloin myös negatiiviset piirteet ovat hävinneet.  

 Kertomuksessa kerrotaan Juditin kauneudesta, johon tutkimuksessa yhdistetään myös 

vetovoiman ja hämmennyksen elementit. Kertomuksessa ei suoraan kerrota Juditin 

seksuaalisuutta, mutta myöhemmin kertomuksessa miesten kerrotaan hämmentyvän hänestä 

ja viholliskenraalin himoitsevan häntä. Juditin seksuaalisuus on ristiriidassa hurskauden ja 

kunniallisuuden piirteiden kanssa ja tutkimuksessa Juditia on tarkasteltu sekä feministisenä 

sankarittarena että kohtalokkaana naisena, joka käyttää seksuaalisuuttaan hallitakseen 

tilannetta ja päästääkseen päämääräänsä.  

 Lesket joutuivat usein taloudelliseen ahdinkoon aviomiehen kuoltua. Juditin kohdalla 

tilanne on toisenlainen. Yhteiskunnallinen asema ja varallisuus tulevat esiin Juditin 

maineikkaan sukuluettelon ja aviomieheltään perityn huomattavan omaisuuden kautta. Juditin 

varallisuus ilmenee myös hänen valmistuessaan tehtäväänsä: Judit käyttää kallista 

tuoksuöljyä, koristautuu koruin ja pukeutuu hienoon pellavapukuun. Juditin taloudellista 

itsenäisyyttä ilmentää erityisesti hänen kieltäytymisensä avioliitosta ja hänen valtansa jakaa 

omaisuutensa hänen ja aviomiehensä sukulaisille. Juditin leskeyttä ja siihen läheisesti liittyviä 

piirteitä voidaan tarkastella myös metaforien kautta. Juditin juutalaisnaista tarkoittavan 

nimen, Juditin sukupuolen, persoonan, leskeyden ja hurskauden on tulkittu edustavan Israelia, 

Juditin kotikaupunkia, uskon yhteisöä, naisia ja äitiyttä.  

 Viimeisessä luvussa kokoan yhteen Juditin kirjan jakeista, toisen temppelin ajan 

juutalaisesta yhteisöstä ja Raamatun kertomuksista keräämäni aineiston. Aineiston pohjalta 

esittelen löytämäni havainnot ja johtopäätökset.  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten Juditin leskeys liittyy toisen temppelin ajan 

juutalaiseen ja Raamatun kertomusten antamaan kuvaan leskistä. Lisäksi tavoitteena oli 

tarkastella, vaikuttiko Juditin leskeys hänen toimijuuteensa vai edellyttikö toimijuus myös 

muiden piirteiden hyödyntämistä. Tutkielmassani analysoin Juditin leskeydestä 

eksplisiittisesti kertovia jakeita, joiden perusteella olen tehnyt johtopäätöksiä Juditin 

leskeyden vaikutuksesta hänen toimijuuteensa. Lisäksi tarkastelin Juditin leskeyttä ja siihen 

liittyviä piirteitä intersektionaalisuuden näkökulmasta.  

5.1 Tutkielman eteneminen 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa toin esille Juditin kirjan kontekstin, tutkimushistorian ja 

tutkimusmenetelmät. Kontekstia koskevassa luvussa käyn läpi kirjan sisällön, alkuperäisen 

kielen, kirjoittamisen todennäköisen ajankohdan, tarkoituksen ja millaisia kirjallisuustyylejä 

kirja sisältää. Tutkimushistorian kohdalla esittelin kolme Judit-tutkimuksen tärkeää vaihetta ja 

tunnetuimpia tutkijoita ja teoksia, jotka ovat vaikuttaneet tutkimuksen kehittymiseen. 

Tutkimusmenetelmiä koskevassa luvussa esittelin tutkimuksessani käyttämäni 

tutkimusmenetelmät eli sosiaalihistoriallisen lähestymistavan ja intersektionaalisuuden. 

Sosiaalihistorian avulla voidaan tarkastella muun muassa yhteiskunnan muutoksia, perheiden 

rakennetta ja arkielämää. Intersektionaalisuus puolestaan mahdollistaa ihmisen identiteettiä 

kehittävien erojen sekä toimijuuden ja vallankäyttöön liittyvien tekijöiden tarkastelemisen. 

 Toisessa luvussa tarkastelin Juditin toimijuuden kannalta tärkeitä reunaehtoja, joita 

olivat perherakenne sekä naisten ja leskien asema toisen temppelin ajan juutalaisessa 

yhteiskunnassa ja Raamatun kertomuksissa. Esittelin, että toisen temppelin ajan 

patriarkaalisessa, patrilineaarisessa ja patrilokaalisessa yhteiskunnassa suvun jäsenet ja 

omaisuus pysyivät tiukasti suvun tai perheen miespuolisen jäsenen hallinnassa ja kaikilla 

perheen jäsenillä oli perheessä omat tehtävänsä. Tutkimuskirjallisuuden perusteella perheen 

ulkopuolelle jääneet ihmiset, kuten lesket joutuivat usein huonoon asemaan ja Raamatun 

kertomuksissa Jumalan ja yhteisön edellytettiin huolehtivan heistä. Esittelin myös, että leskien 

asema saattoi kohentua aviopuolisoltaan saadun perinnön tai uuden avioliiton solmimisen 

myötä. Toin myös esille, että leskiin liitettiin ihanteellisia ja negatiivisia piirteitä ja Raamatun 

kertomusten antaman esimerkin avulla yhteiskunta pystyi rajoittamaan leskien asemaa.  

 Kolmannessa luvussa analysoin Juditin leskeydestä kertovia ja siihen läheisesti 

liittyviä jakeita 8:1–2, 8:4–8, 10:3–4, 16:7–8 ja 16:21–24. Jokaisen luvun alussa toin esiin 

luvun jakeisiin liittyvää kontekstia. Analysoin jakeissa Juditin sukuluetteloon, aviomiehen 
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kuolemaan, leskeyteen, suremiseen ja niihin liittyviin käytäntöihin, ulkonäköön, 

varallisuuteen, hurskauteen, hyvään maineeseen, perinnön jakamiseen ja hautaamiseen 

liittyviä kohtia ja niiden yhteyttä toisen temppelin ajan juutalaisuuteen ja Raamatun 

kertomuksiin naisleskistä.  

Neljännessä luvussa tarkastelin Juditin leskeyttä ja siihen läheisesti liittyviä piirteitä 

temaattisesti sosiaalihistoriallisen lähestymistavan ja intersektionaalisuuden näkökulmasta. 

Tarkastelin Juditin toimijuuteen liittyviä tekijöitä eli leskeyttä, hurskautta, kunniallisuutta, 

kauneutta, yhteiskunnallista asemaa ja varallisuutta sekä symbolista merkitystä suhteessa 

toisen temppelin ajan juutalaiseen yhteiskuntaan ja Raamatun kertomuksiin liittyvän 

tutkimuskirjallisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta.  

Tutkielmassani keskityin sellaisiin piirteisiin, jollaisia juutalaisen yhteisön naisleskillä 

on saattanut olla. Näin ollen esimerkiksi väkivallan käyttö ja sotilaallisuus ovat piirteitä, jotka 

eivät todennäköisesti kuuluneet juutalaisten naisleskien piirteisiin, vaan oli Juditin kirjan 

kirjoittajan omaa mielikuvituksen tuotetta. Sen sijaan yhteiskuntaluokkaan, varallisuuteen, 

ulkonäköön ja hurskauteen liittyvät piirteet ovat hyvinkin voineet vaikuttaa naisleskien 

elämään juutalaisessa yhteiskunnassa. Monet Juditiin liittyvistä piirteistä esiintyvät 

kertomuksessa useaan otteeseen ja ne linkittyvät leskeyden lisäksi toisiinsa, mutta myös 

sellaisiin Juditin piirteisiin, joita en käsittele tässä tutkielmassa. Tässä tutkielmassa käsittelin 

leskeyteen liittyviä piirteitä vain siltä osin kuin se on tarpeellista leskeyden toimijuuden 

selvittämisen kannalta. 

Tutkielman ulkopuolelle rajasin Juditin varsinaista toimintaa koskevat jakeet (luvut 9–

15). Lisäksi olen jättänyt tutkielmani ulkopuolelle heprealaisia ja kreikkalaisia vaikutteita 

koskevat aiheet, muut hahmot sekä muut Juditiin liittyvät piirteet, kuten sotilaalliset 

ominaisuudet. Perustelen rajausta muun muassa sillä, että sotilaalliset ominaisuudet liittyvät 

pikemminkin varsinaiseen toimintaan, josta kerrotaan luvuissa 9–15. Heprealaiset ja 

kreikkalaiset vaikutteet puolestaan edellyttäisivät tarkempaa perehtymistä Juditiin liittyvien 

tarinoiden taustaan, joten se siirtyy kauemmaksi leskeyden ja toimijuuden teemasta.  

5.1 Tutkielman päätelmät 

Tutkielmani jakeiden analysoinnin sekä kirjallisuuden perusteella Juditin leskeys on tärkeä 

osa Juditin toimijuutta ja kirjan juonta. Päähenkilön leskeyden valintaan ovat vaikuttaneet 

erityisesti patriarkaalisen rakenteen naisia koskevat rajoitukset ja kertomuksen edellyttämä 

itsenäinen asema ja toimijuus. Prostituoituja lukuun ottamatta juutalaisen yhteiskunnan naiset 

olivat sukunsa ja perheensä miespuolisten jäsenten alaisuudessa. Leskiin verrattuna 
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prostituoiduilla oli kuitenkin ristiriitainen maine. Näin ollen leskeys yhdistää parhaiten 

Juditiin liitetyt piirteet ja itsenäisen toiminnan. Tutkimuskirjallisuudessa tuotiin myös esille, 

että patriarkaalinen rakenne vaikutti kaikkien jäsenten elämään ja aviomiehen kuoltua myös 

suurin osa leskistä joutui vaikeaan tilanteeseen. Näin ollen on perusteltua, että leskeyttä ei 

voida tarkastella yksinään, vaan toimijuuden näkökulma edellyttää myös siihen läheisesti 

liittyvien piirteiden tarkastelun.  

Osa Juditin leskeyteen liittyvistä piirteistä on havaittavissa juutalaisen yhteiskunnan ja 

Raamatun kertomusten leskiin liittyvässä kuvassa. Juditin 16 esi-isän sukuluettelo erottaa 

Juditin monista Raamatun kertomusten naisista, mutta toisaalta korostaa hänen 

kansallisuuttaan ja hurskauttaan (Jdt. 8:1), mitä pidettiin leskille ominaisena piirteenä. Juditin 

hurskaus ilmenee myös jakeessa 8:8, jossa hänen kerrotaan pelkäävän Jumalaa ja hänestä ei 

puhuta pahaa. Juditin aviomiehen kuvataan olevan samaa sukua ja heimoa Juditin kanssa (Jdt. 

8:2), mikä oli käytäntönä myös toisen temppelin ajan juutalaisessa yhteiskunnassa ja 

Raamatun kertomuksissa. Juditin useita vuosia kestänyt leskeys, eristäytyminen, 

pukeutuminen leskenvaatteisiin ja säännöllinen paastoaminen puolestaan kertovat Juditin 

hurskaudesta ja uskollisuudesta kuollutta aviomiestään kohtaan (Jdt 8:4–6). Antiikin ajan 

juutalaisessa yhteiskunnassa ja Raamatun kertomuksissa lesket kuitenkin joutuivat usein 

heikkoon asemaan ja heidän piti hyvinvointinsa varmistamiksi palata perheensä suojiin tai 

solmia uusi avioliitto ja todennäköisesti vain harvoilla leskillä oli mahdollisuus pitkään 

suruaikaan, eristäytymiseen tai paastoamiseen.  

Juditin toimijuuden kannalta hurskaus ja kunniallisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Hurskas 

ja kunniallinen nainen sai yhteisönsä arvostuksen ja luottamuksen paremmin kuin kunniaton 

ja siveetön nainen. Juditin kohdalla hiljaisuus liittyy hurskauteen ja kunniallisuuteen, koska se 

ilmenee Juditin eristäytymisenä ja uskonnollisten käytäntöjen noudattamisena. Näiden 

piirteiden merkitys ilmenee siinä, että ne mahdollistavat Juditin uskottavan palauttamisen 

juutalaisen yhteiskunnan sisälle arvostetuksi jäseneksi. Mahdollinen häpeä olisi kuitenkin 

vaikuttanut myös Juditin arvostuksen ja hyvän maineen menettämiseen. Tutkimuksessa on 

keskusteltu siitä, voidaanko Juditia pitää hurskaana naisena, koska hän myös johtaa harhaan, 

viettelee ja tappaa. Mielestäni on perusteltua olettaa, että hurskaus ja Jumalan pelko ovat 

voineet antaa rohkeutta taistella oman uskon ja kansan säilymisen puolesta. 

Tutkimuskirjallisuudessa ei kuitenkaan otettu kantaa Juditin omaan hyvinvointiin ja rauhan 

järkkymiseen. Juditin toimintaan on voinut osaltaan vaikuttaa myös oman hyvinvoinnin ja 

uskonnollisen elämäntavan jatkumisen turvaaminen.  Juditin oli pelastettava kaupunkinsa, 

koska kukaan muu kaupungin asukkaista ei siihen pystynyt.  
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Raamatun kertomuksissa kauneus ja vetovoima ovat piirteitä, joilla nainen pystyy 

vaikuttamaan tilanteeseensa. Kertomuksessa Judit saa kauneutensa ja vetovoimansa avulla 

miehet hämmennyksiin ja etenee kohti päämääräänsä eli viholliskenraalin kukistamista. 

Toimijuuden näkökulmasta tarkasteltuna Judit on paremmassa asemassa kuin leski, jolla ei 

ollut hurskauden, kunniallisuuden ja kauneuden tuomaa varmuutta.  

Tutkimuksessa on jo aiemmin tullut esille, että lesket joutuivat usein taloudellisesti 

huonoon asemaan. Juditin kohdalla tilanne oli kuitenkin erilainen. Hänet kuvataan kauniiksi 

ja rikkaaksi leskeksi, joka hallitsee itsenäisesti aviomieheltään perimää omaisuutta (Jdt 8:7). 

Aviomiehen kuolema (Jdt 8:2) on tekijä, joka mahdollistaa Juditin itsenäisen toiminnan 

patriarkaalisessa maailmassa. Juditin leskeyden ja vaurauden tuoma itsenäisyys ilmenee myös 

jakeissa 10:3–4 ja 16:7–8 joissa Judit valmistautuu vaaralliseen tehtäväänsä vaihtamalla 

leskenvaatteensa juhla-asuun, kylpemällä ja kaunistautumalla ylellisillä voiteilla ja koruilla. 

Lopuksi, ennen kuolemaansa Judit vapauttaa orjansa (Jdt 16:23) ja jakaa omaisuutensa 

sukulaisilleen ja Israelin kansa suree häntä seitsemän päivän ajan (Jdt 16:24).  Juditin 

varallisuus ei ole ollut harvinainen piirre juutalaisessa yhteisössä ja Raamatun kertomuksissa 

on kuvauksia varakkaista naisleskistä. Toisen temppelin ajan juutalaisen yhteiskunnan ja 

Raamatun kertomusten antaman kuvan perusteella suurin osa naisleskistä joutui kuitenkin 

vaikeaan tilanteeseen aviomiehen kuoltua. Usein aviovaimo ei ollut perimysjärjestyksessä 

ensimmäinen, vaan mahdollinen perintö siirtyi lapsille tai suvun haltuun.  

Toimijuuden kannalta Juditin yhteiskuntaluokka ja varallisuus ovat tärkeitä piirteitä, 

koska yhteiskuntaluokka kertoo päähenkilön sukupuolestaan huolimatta polveutuvan 

maineikkaista juutalaisista esi-isistä, joilta hän on perinyt rohkeutensa, uskollisuutensa 

Jumalaa kohtaan ja hyvän maineensa. Sukupuoli puolestaan tuo kertomukseen 

yllätyselementin: heikko nainen kukistaa vahvan vastustajansa ja tähän vastakkaisasetteluun 

voidaan löytää yhtäläisyyksiä Raamatun kertomuksista, kuten Daavidin ja Goljatin taistelusta, 

että myös juutalaisen kansan suhteesta ympäröiviin suurvaltoihin. Juditin varallisuus on myös 

tärkeä toimijuutta edistävä tekijä. Suurin osa leskistä oli taloudellisesti heikossa asemassa ja 

yhteiskunnan solidaarisuuden armoilla. Aviomieheltä saatu omaisuus turvasi Juditin 

taloudellisen ja itsenäisen asema. Omaisuuden turvin hän pystyi myös valmistautumaan 

tehtäväänsä ja harhauttamaan vihollista. 

Juditin toimijuutta voidaan tarkastella myös symbolisesta näkökulmasta. 

Tutkimuksessa Juditin on tulkittu edustavan Israelia, juutalaista yhteisöä ja juutalaista naista 

eri näkökulmista käsin. Juditin juutalaisnaista tarkoittava nimi kertoo hänen 

kansallisuudestaan ja juutalaiseen naiseen liittyvistä ihannepiirteistä, kuten siveydestä ja 
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hurskaudesta. Juditin sukupuolen on sen sijaan tulkittu edustavan ahdinkoon joutuneita 

kaupunkeja ja kansakuntia ja hänen persoonansa, leskeytensä ja hurskautensa Israelin lisäksi 

uskon yhteyttä,ַnaisiaַjaַäitiyttä.ַUskonַyhteysַilmeneeַerityisestiַ”liitonַyhteisön 

suojelemisessa”,ַkunַtaasַäitiys tulee esiin jakeessa 16:4, jossa hän on huolissaan kaupunkinsa 

nuorukaisista ja nuorista naisista. Myös Juditin vaatetuksessa on yhtäläisyyksiä Raamatun 

kertomuksiin säkki- ja juhlavaatteisiin pukeutuneesta Jerusalemista.  

Toimijuuden lisäksi Juditin tapa hyödyntää leskeyttään ja muita piirteitään kertoo 

vallan käytöstä.  Hän ei käytä valtaansa vain suhteessa miehiin kuten kaupunkinsa vanhimpiin 

ja Holofernesiin, vaan hän turvautuu tietoisesti omaan maineeseensa, juutalaisuuteensa, 

leskeyteensä, varallisuuteensa ja ulkonäköönsä päästääkseen haluamaansa päämäärään. Esim. 

kohdat, joissa hän valmistautuu tehtäväänsä.  Näin ollen Juditin leskeys ja siihen läheisesti 

liittyvät piirteet kietoutuvat osaksi laajempaa kokonaisuutta kirjassa. Juditin kirja 

kokonaisuutena kertoo vallasta ja toimijuudesta.  

Kertomuksessa Juditin leskeys ja muut piirteet toimivat uskottavana lähtökohtana 

Juditin toiminnalle: hän pelastaa kotikaupunkinsa vihollisen tuholta. Juditin vapaus on 

kuitenkin patriarkaalisen yhteiskunnan näkökulmasta ongelmallinen, koska naisten tuli kuulua 

suvun miespuolisen jäsenen alaisuuteen. Juditin kotiin eristäytyminen kertoo kirjoittajan 

tarpeesta palauttaa sankaritar patriarkaaliseen maailmankuvaan sopivaan muottiin. 

Kieltäytyminen uudesta avioliitosta kertoo kuitenkin Juditin säilyttäneen osittain 

itsenäisyytensä. Voisiko taustalla voi olla Juditin tahto hallita itsenäisesti omaisuuttaan tai 

säilyttää Manassen omaisuus suvun piirissä? Kuolleen aviopuolison omaisuuden säilyttämistä 

suvun piiristä voisi tukea omaisuuden jakaminen läheisille sukulaisille. Vasta Juditin kuolema 

palauttaa hänet takaisin aviomiehensä yhteyteen, koska hänet haudataan samaan hautaluolaan 

(Jdt 16:23). Juditin kuolema näyttää sulkevan kertomuksen tietyllä tavalla: Judit saa 

hallittavakseen miehensä omaisuuden, huolehtii siitä elämänsä ajan, kunnes palauttaa 

omaisuuden takaisin suvun hallintaan. On kuitenkin kiinnostavaa, että Juditin eristäytymisestä 

huolimatta kertomuksen lopussa (16:21–25) kirjoittaja ei enää mainitse Juditin rukoilevan ja 

käyttävän säkkivaatetta. Jatkoiko Judit suremistaan ja lesken elämäänsä kotiin palaamisen 

jälkeen? Tätä voi puoltaa se, että Judit ei mene uudestaan naimisiin (Jdt. 16:22), mutta 

toisaalta avioliitosta kieltäytyminen voi myös johtua itsenäisyyden ja omaisuuden hallinnan 

menettämisen pelosta. Täysin vedenpitävää johtopäätöstä kertomuksen pohjalta ei voida 

kuitenkaan tehdä.  

Yhteenvetona voin todeta, että Juditin leskeyttä on tarkasteltava juutalaisen naisen 

ihannekuvana todellisuuden sijasta. Juditin leskeydessä ilmenevät vain leskeyden myönteiset 
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ominaisuudet, juutalainen tausta, hurskaus, kunniallisuus, kauneus ja varallisuus. Juditin 

leskeydessä ei oteta kantaa köyhien tai perheensä alaisuuteen palanneiden leskien asemaan. 

Näin ollen on perusteltua olettaa, että Juditin hahmon ensisijaisena tarkoituksena on todellisen 

kuvauksen sijaan antaa ihannekuva juutalaisesta naisleskestä ja toimia metaforana Israelille ja 

juutalaiselle kansalle. On myös perusteltua olettaa, että leskeys tarjosi Juditin toimijuudelle 

puitteet, koska leskeyden myötä hän ei ollut enää aviomiehensä hallinnan alaisuudessa. Tästä 

huolimatta leskeys yksinään ei riitä selittämään Juditin toimijuutta. Tutkimuskirjallisuuden 

perusteella Judit olisi joutunut taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen ilman aviomieheltään 

perimäänsä omaisuutta ja mahdollisesti palaamaan sukunsa miespuolisten jäsenten hallintaan 

tai solmimaan uuden avioliiton. Aviomiehensä perimän omaisuuden turvin Judit pystyi 

kuitenkin säilyttämään itsenäisyytensä ja valmistautumaan tehtäväänsä. Kauneutensa ja 

vetovoimansa avulla Judit pystyi puolestaan vaikuttamaan vastakkaiseen sukupuoleen, kun 

taas hurskaus ja kunniallisuus säilyttivät hänen maineensa myös silloin kun hän oli vihollisen 

seurassa. Näin ollen on perusteltua olettaa, että Juditin toimijuus onnistuminen on edellyttänyt 

leskeyden lisäksi kaikkia edellä mainittuja piirteitä.  

 Olen havainnollistanut Juditin toimijuutta alla olevan kuvan avulla (kuvio 1). Juditin 

toimijuus asettuu patriarkaalisen yhteiskunnan sisäpuolelle ja leskeys antaa toimijuudelle 

puitteet, mutta edellyttää muiden piirteiden olemassaoloa.  

 

Kuvio 1. Lähde: Mukaillen tämän tutkielman eri lähteistä.  
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Lopuksi, vaikka tutkimukseni aiheena oli tarkastella Juditin leskeyden vaikutusta hänen 

toimijuuteensa, tutkimuksen haasteena oli Juditin hahmon moniulotteisuus ja ristiriitaisuus. 

Tutkimuksen perusteella on selvää, että vaikka Juditin leskeys on vaikuttanut hänen 

toimijuuteensa, niin toimijuus rakentuu kuitenkin monen eri asian ja piirteen yhdistelmästä.  

Tässä tutkimuksessa on noussut lisäksi monia muita sellaisia piirteitä, joita voisi 

tarkastella lisätutkimuksen valossa. Tutkimusta voisi esimerkiksi laajentaa tarkastelemalla 

kreikkalaisten ja heprealaisten vaikutteiden vaikutusta kertomuksessa. Lisäksi tutkimuksessa 

voidaan intersektionaalisuuden käsitteen kautta tarkastella Juditin toimijuutta ja valtaa 

esimerkiksi moniin Raamatun kertomusten naisten toimijuuteen ja valtaan verrattuna tai 

tarkastelemalla Juditin toiminnan keskiössä olevia piirteitä, kuten sotilaallisuutta ja 

seksuaalisuutta. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia syvällisemmin, miten Judit on vaikuttanut 

naiskuvan muotoutumiseen juutalaisessa yhteiskunnassa 
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