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Tiivistelmä: 

Tarkastelen maisterintutkielmassani Toisessa Samuelin kirjassa esiintyvän Absalomin 
maskuliinisuutta. Tutkielmani keskittyy pääosin Toisen Samuelin kirjan lukuihin 13–18, jotka 
käsittelevät ennen kaikkea Absalomin vallankaappausyritystä. Tutkielmani pääasiallisena lähteenä 
toimii masoreettinen teksti, mutta käytän hyväkseni myös Septuagintan ja Kuolleenmeren kääröjen 
tarjoamia Toisen Samuelin kirjan versioita.  
 
Maskuliinisuustutkimuksella on paljon annettavaa laajemmalle raamatuntutkimukselle, sillä se ottaa 
huomioon asioita erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi perinteinen historiallis-kriittinen 
raamatuntutkimus. Maskuliinisuuden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on sen sidonnaisuus 
kontekstiin, sillä eri kulttuureilla on erilaiset ihanteet maskuliinisuudesta. Vanhan testamentin saralta 
maskuliinisuutta on tutkittu huomattavasti vähemmän Uuteen testamenttiin verrattuna. Tämä tekee 
myös tutkielmastani merkittävän, sillä Absalomin maskuliinisuudesta ei ole aikaisempaa vastaavaa 
tutkimusta.  
 
Tutkielmassani tarkastelen Absalomin maskuliinisuutta sekä sitä, miten maskuliinisuus esitetään 
tekstissä. Absalomin lisäksi tarkastelen myös muiden kertomuksessa esiintyvien hahmojen, kuten 
kuningas Daavidin maskuliinisuutta. Kertomuksen hahmot muodostavat keskenään valtasuhteiden ja 
maskuliinisuuksien verkoston, jonka myötä jokainen tekstin hahmo vaikuttaa osaltaan tekstissä 
näyttäytyvään lopputulokseen. Tutkielmani teoreettisena pohjana toimii Raewyn Connellin näkemys 
hegemonisesta maskuliinisuudesta, johon peilaan Absalomin kertomuksesta löytämiäni 
maskuliinisuuden ilmentymiä. Hegemonisen maskuliinisuuden lisäksi sovellan työssäni Martti Nissisen 
relatiivisen maskuliinisuuden määritelmää. Tutkielmassani käyn läpi Absalomin kertomuksen jae 
jakeelta, nostaen maskuliinisuustutkimuksen valossa merkittävät kohdat tarkempaan analyysiin.  
 
Tutkielmani perusteella Absalom osoittautuu hegemonisen maskuliinisuuden edustajaksi. Tämän 
osoittavat esimerkiksi hänen ulkonäölliset piirteensä, sillä hänet kuvataan tekstissä kauniiksi mieheksi, 
jolla on pitkä ja painava tukka. Nämä piirteet yhdistettiin muinaisessa Israelissa vahvasti 
maskuliinisuuteen ja seksuaaliseen kyvykkyyteen. Ulkonäöllisten piirteiden lisäksi Absalom käyttäytyy 
miehisten odotusten mukaisesti, sillä hän puolustaa omaa kunniaansa ja on viisas sekä vakuuttava 
toimissaan. Hegemonisen maskuliinisuuden lisäksi Absalomin käytöksestä on havaittavissa myös 
alisteisen maskuliinisuuden piirteitä. Alisteinen maskuliinisuus tulee esille erityisesti Absalomin 
suhteessa hänen veljeensä Amnoniin ja isäänsä kuningas Daavidiin. Alisteisen maskuliinisuuden 
esiintyminen ei mielestäni kuitenkaan vähennä Absalomin ilmentämää hegemonista maskuliinisuutta.
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1. Johdanto 
Maskuliinisuus on osa ihmisyyttä, joka on nähtävillä kaikkialla maailmassa. Se on jättänyt 

jälkensä vahvasti myös menneisyyteen, sillä ihmisten ja ihmisyyden historia on pitkälti 

voitokkaiden maskuliinisten miesoletettujen ylös kirjoittamaa. Tarkastelen 

maisterintutkielmassani Toisessa Samuelin kirjassa esiintyvän Absalomin maskuliinisuutta, ja 

eritoten sitä, millä tavalla Absalomin maskuliinisuus näyttäytyy tekstissä. Päädyin 

valitsemaan Absalomin maskuliinisuuden tutkielmani aiheeksi, sillä sekä Absalom että 

maskuliinisuustutkimus olivat minulle entuudestaan vieraita aiheita. Absalom on kuningas 

Daavidin kolmas poika (2. Sam. 3:3 ja 1. Aik. 3:2), joka tunnetaan hänen 

vallankaappausyrityksestään isäänsä vastaan, ja jonka varjoon hän helposti myös jää. 

Absalomilla on kuitenkin myös monia muita piirteitä, jotka ovat kiinnittäneet lukijan huomion 

vuosien saatossa. Hän on esimerkiksi tunnettu kauniista ulkomuodostaan sekä pitkistä 

hiuksistaan (2. Sam. 14:25–26). Absalom myös kohtaa loppunsa varsin erikoisella tavalla, 

sillä hän takertuu hiuksistaan puuhun ja hänet keihästetään vielä puussa roikkuessaan (2. Sam. 

18:9–15). Absalomin kertomus pitää sisällään paljon erilaisia hahmoja, jotka kukin osaltaan 

vaikuttavat kertomuksessa esiintyviin valtasuhteisiin ja maskuliinisuuteen. Absalom 

näyttäytyy läpi kertomuksen kiinnostavana hahmona, jonka kiehtovuus piilee hänen 

taidoissaan pysytellä taustalla, mutta silti perillä Daavidin hovissa tapahtuvista asioista. 

Absalom on myös hahmo, joka esitellään aluksi varsin huolehtivaisena ja rakastavana, sillä 

hän ottaa siskonsa Tamarin luoksensa asumaan sen jälkeen, kun heidän yhteinen velipuolensa 

Amnon raiskaa hänet. Toisaalta kertomuksessa nousee esille myös Absalomin 

laskelmoivampi ja raaempi puoli kun hän myöhemmin murhaa Amnonin tämän tekojen 

tähden. 

Vaikka Vanhan testamentin eksegetiikassa maskuliinisuus- eli miestutkimus on viime 

vuosina nostanut päätään, Absalom on vielä toistaiseksi jäänyt niukalle huomiolle. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on keskitytty pääosin kertomusten kannalta keskeisempiin 

hahmoihin, kuten kuningas Daavidiin tai patriarkkoihin. Miestutkimukselle on kuitenkin 

paljon annettavaa laajemmalle raamatuntutkimukselle, sillä se ottaa huomioon asioita 

erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi perinteinen historiallis-kriittinen raamatuntutkimus. 

Susanna Asikainen kuvaa maskuliinisuustutkimusta osuvasti näin: ”Maskuliinisuustutkimus 

lähtee liikkeelle siitä, että maskuliinisuus tai miehekkyys on jotain, mitä miehet tekevät, ei 

jotain, mitä miehet ovat. Maskuliinisuus ei siis ole sidottu biologiseen sukupuoleen. 

Maskuliinisuus voidaan määritellä muun muassa sukupuoli-ihanteeksi, jolloin miehekäs mies 
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toimii esikuvana toivotunlaisesta käytöksestä.”1     

 Tutkielmani alussa tuon esille Toiseen Samuelin kirjaan liittyviä seikkoja, jotka ovat 

keskeisiä tutkimukseni kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjan asema osana 

Deuteronimistista historiaa sekä masoreettisessa tekstissä esiintyvät mahdolliset 

eroavaisuudet muihin käsikirjoituksiin, kuten Septuagintaan tai Kuolleenmeren kääröihin, 

nähden. Tämän jälkeen käsittelen erittäin lyhyesti Toisen Samuelin kirjan, Absalomin sekä 

sukupuolentutkimuksen tutkimushistoriaa. Seuraavassa luvussa paneudun maskuliinisuuteen, 

tuoden esille Raewyn Connellin näkemyksen hegemonisesta maskuliinisuudesta sekä Martti 

Nissisen ajatuksen relatiivisesta maskuliinisuudesta. Maskuliinisuusteorioiden jälkeen 

käsittelen Absalomin kertomuksen kokonaisuudessaan luku luvulta, nostaen esille 

kertomuksen kohtia, jotka ovat merkittäviä maskuliinisuustutkimuksen valossa. Lopuksi 

käsittelen Absalomin maskuliinisuutta vielä synteesissä, jonka jälkeen tuon esille tutkielmani 

tulokset yhteenvedossa. 

1.1. Toinen Samuelin kirja 

Vanhan testamentin kristillisessä kaanonissa Ensimmäinen ja Toinen Samuelin kirja nähdään 

kahtena erillisenä kirjana, mutta Heprealaisessa Raamatussa näitä kirjoja ei eroteta toisistaan. 

Varsinkin Israelin kuninkuuden alkuvaiheet nousevat Samuelin kirjojen keskiöön, ja kirjojen 

päähenkilöinä toimivatkin Israelin viimeinen tuomari Samuel sekä ensimmäiset kuninkaat 

Saul ja Daavid. Kirjalliselta tyyliltään Samuelin kirjat ovat suurimmaksi osaksi proosaa, 

mutta mukaan mahtuu myös muutama runollinen osio, kuten Hannan kiitosvirsi (1. Sam. 2:1–

10) ja Daavidin valitus Saulin ja Jonatanin kuolemasta (2. Sam. 1:17–27).2 Samuelin kirjojen 

tekstiaineisto voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, joista jokainen edustaa omaa osaansa 

kirjojen kertomuksista. Ensimmäinen osa (1. Sam. 1–15) kertoo Samuelista, kun taas toinen 

osa keskittyy Daavidin valtaannousuun (1. Sam. 16–2. Sam 5 ja 7–8). Kolmatta osaa 

kutsutaan Daavidin vallanperimyskertomukseksi (2. Sam. 6 ja 9–20, 1. Kun. 1–2), johon 

myös tarkastelemani Absalomin kertomus sijoittuu (2. Sam. 13–18). Neljäs eli viimeinen osa 

koostuu puolestaan sekalaisesta aineistosta.3  

1.1.1. Osana Deuteronomistista historiaa 

Toinen Samuelin kirja on osa niin kutsuttua Deuteronomistista historiaa, joka koostuu 

Pentateukin viimeisen kirjan Deuteronomiumin lisäksi historiallisista kirjoista: Joosuan, 

 
1 Asikainen s.a. 
2 Gordon 1986, 20; Nissinen 2008, 72.  
3 Nissinen 2008, 73–75. 



3 

 

Tuomarien, Samuelin ja Kuninkaiden kirjoista. Kokonaisuudessaan näiden kirjojen kuvaamat 

tapahtumat ulottuvat aina Mooseksen kuolemasta Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, seuraten 

tapahtumien kronologista järjestystä. Kirjojen välillä on huomattavia yhtäläisyyksiä tekstien 

tyylissä, sanastossa ja sisällössä, ja juuri nämä yhtäläisyydet ovat johtaneet ideaan 

Deuteronomistisesta historiasta. Deuteronomistista historiaa ei kuitenkaan nähdä esimerkiksi 

Pentateukin tavoin erillisenä tekstikokoelmana, sillä termi on modernin raamatuntutkimuksen 

hypoteesi.4  

Deuteronomistisen historian isä Martin North julkaisi teoriansa yhtenäisestä 

historiateoksesta vuonna 1943. Noth ei kokenut tarpeelliseksi määrittää sitä, mitkä 

historiallisten kirjojen teksteistä olivat deuteronomistisia, vaan hän halusi selvittää kirjojen 

mahdollisuutta kuulua koherenttiin ja yhtenäiseen redaktioon, jonka takana olisi vain yksi 

redaktori, Deuteronomisti. Nothin mukaan historiateos kirjoitettiin pakkosiirtolaisuuden 

aikana selittämään Jerusalemia kohdannutta tuhoa, sillä temppelin sekä kuninkuuden 

menettäminen nähtiin seurauksena vakavista rikoksista Israelin Jumalaa kohtaan.5  

Nothin teoriaa ei kuitenkaan hyväksytty täysin sellaisenaan, vaan sitä on ajan saatossa 

muokattu ja tarkennettu useasti. Varsinkin Deuteronomistisen historiateoksen syntyyn liittyy 

monia kysymyksiä. Yleisesti historiateoksen uskotaan kuitenkin syntyneen eri vaiheissa ja eri 

aikoina kontrastina Nothin määrittelemään Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikaan.6 Osa 

tutkijoista, kuten Frank Moore Cross7, pitää mahdollisena, että Deuteronomistista 

historiateosta alettiin koota jo ennen pakkosiirtolaisuutta ja sitä vain täydennettiin 

pakkosiirtolaisuuden aikana. Toisten, kuten Rudolf Smendin8, mielestä teos on syntynyt 

pakkosiirtolaisuuden aikana, mutta sitä on muokattu jälkikäteen useita eri kertoja. 

Kokonaisuudessaan Deuteronomistinen historia sai lopullisen muotonsa kuitenkin vasta toisen 

temppelin aikana, jolloin se yhdistettiin Deuteronomiumin avulla Pentateukkiin. Yksittäisiin 

historiallisiin kirjoihin teos jaettiin aivan toimitustyön päätteeksi, sillä esimerkiksi Daavidin 

vallanperimyskertomus jatkuu Toisesta Samuelin kirjasta Kuninkaiden kirjojen puolelle 

osoittaen näin kirjojen kuuluneen alun perin yhteen.9 

Cynthia Edenburgin ja Juha Pakkalan mukaan Samuelin kirjoihin suhtaudutaan usein 

Deuteronomistisen historian heikkoina lenkkeinä, sillä ne sisältävät verrattain vähän 

 
4 Nissinen 2008, 65; Römer 2005, 1; 13. 
5 Nissinen 2008, 66; Noth 1981, 4; Römer 2005, 13; 25.  
6 Nissinen 2008, 66. 
7 Cross 1997, 274–289. 
8 Smend 2000, 95–110. 
9 Nissinen 2008, 66; 76. 
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deuteronomistista materiaalia muihin teksteihin verrattuna.10 Tämä ei kuitenkaan pidä täysin 

paikkaansa, sillä tutkijat ovat löytäneet myös Samuelin kirjoista entistä enemmän 

deuteronomistista redaktiota. Nämä löydöt ovat osin jopa ristiriidassa aikaisempien löytöjen 

kanssa, eivätkä varsinaisesti tue ajatusta yhtenäisestä deuteronomistisesta redaktiosta.11 

Tutkimukseni kannalta Samuelin kirjojen redaktiohistoria ei nouse merkittävään rooliin, 

mutta yleisellä tasolla se on tärkeä osa kyseisten kirjojen tutkimusta. 

1.1.2. Septuaginta ja Qumranin löydöt 

Raimund Wirthin mukaan ”Samuelin kirjat ja niiden teksti- ja kirjallisuushistoria – – kuuluvat 

mielenkiintoisimpiin ja dynaamisimpiin tutkimusalueisiin Vanhan testamentin 

tutkimuksessa.” Erityisesti Qumranista löydetyt hepreankieliset Samuelin kirjojen fragmentit 

(1QSam, 4QSama–c) ovat antaneet tutkimukselle aivan uudenlaisen lähestymiskulman 

Samuelin kirjojen eri käsikirjoitusten ajoittamiseen. Ennen kääröjen löytymistä Septuaginta 

nähtiin masoreettisen tekstin käännöksenä, jonka erot hepreankieliseen tekstiin johtuivat 

kääntäjien omista tulkinnoista. Crossin fragmenttianalyysit12 osoittivat kuitenkin nopeasti, että 

fragmentit pitivät sisällään enemmän Septuagintalle, kuin masoreettiselle tekstille 

tunnusomaisia piirteitä. Fragmenttien perusteella Septuagintan nähtiin perustuvan jollekin 

masoreettisesta tekstistä eroavalle hepreankieliselle lähteelle. Qumranin löytöjen myötä 

tutkijat ovat pystyneet sijoittamaan Samuelin kirjojen kreikkalaisen käännöksen ja sen 

oletetun heprealaisen lähdetekstin Vorlagen osaksi Samuelin kirjojen laajempaa kirjallista 

kehityshistoriaa.13 

Yleisesti Septuagintan nähdään olevan peräisin toiselta vuosisadalta ennen ajanlaskun 

alkua ja edustaa näin Samuelin kirjojen vanhinta säilynyttä muotoa. Qumranista löydetyt 

Samuelin kirjojen fragmentit sijoittuvat puolestaan ajallisesti Septuagintan jälkeisiin 

tuotoksiin, sillä erityisesti käsikirjoituksen 4QSama fragmentit muistuttavat Septuagintan 

Vorlagea kirjalliselta muodoltaan. Fragmenteissa on kuitenkin nähtävissä myös masoreettisen 

tekstin piirteitä, jotka puhuvat vahvasti sen puolesta, että masoreettinen teksti on Samuelin 

kirjojen nuorin tekstimuoto ajoittuessaan ajanlaskun vaihteeseen.14 Tutkielmassani keskityn 

Samuelin kirjojen masoreettiseen tekstiin, mutta käsittelen myös Septuagintan ja 

 
10 Edenburg & Pakkala 2014, 2–3. 
11 Edenburg & Pakkala 2014, 2. 
12 Katso esimerkiksi Frank Moore Cross, Qumran Cave 4. 12, 1–2 Samuel Oxford: Clarendon Press, 2005. 
13 Hugo 2009, 2; Wirth 2018, 124. 
14 Hugo 2009, 4; Wirth 2018, 124. 
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Kuolleenmeren kääröjen tarjoamia tekstivariantteja, jos ne ovat tutkielmani kannalta 

oleellisia.  

1.2. Toisen Samuelin kirjan ja Absalomin tutkimushistoria 

Samuelin kirjoja on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon, mikä on nähtävissä esimerkiksi 

uusien kokoelmateosten, kommentaarien ja yleisen tutkimuksen määrästä.15 Erityisesti jo 

aikaisemmin mainittu Deuteronomistisen historian tutkimus on näytellyt suurta roolia 

Samuelin kirjojen tutkimushistoriassa. Myös Qumranista löydettyjen käsikirjoitusten 

julkaiseminen on edesauttanut Samuelin kirjoihin keskittyvää tutkimusta.16 Absalom on 

puolestaan jäänyt monissa tutkimuksissa taka-alalle, sillä hahmo nähdään Daavidin 

kertomuksessa vain tärkeänä sivuhenkilönä, joka yrittää kaapata vallan isältään. Tutkimukseni 

kannalta tärkeäksi teokseksi muodostui Keith Bodnerin The Rebellion of Absalom,17 joka 

käsittelee erityisesti Absalomin kapinaa ja siihen johtaneita syitä monipuolisesti. 

1.3. Sukupuolentutkimuksen tutkimushistoria 

Sukupuolentutkimus on vielä verrattain tuore tutkimuskenttä osana tieteellistä 

raamatuntutkimusta. Sukupuolentutkimuksen nousuun raamatuntutkimuksen alalla ovat 

vaikuttaneet erityisesti vuosituhannen vaihteen mullistukset, joiden myötä tieteellisestä 

raamatuntutkimuksesta on tullut monipuolisempaa sekä globaalimpaa, ja naisten 

toimijuudesta tutkijoina on tullut huomattavasti yleisempää.18 Aluksi puhuttiinkin yleisesti 

naistutkimuksesta, sillä erityisesti Raamatun naiset kiinnostivat tutkijoita. Vasta myöhemmin 

tutkijat siirtyivät sukupuolta koskeviin kysymyksiin suuremmassa mittakaavassa, kattaen 

alleen niin miehet ja maskuliinisuudet kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. 

Eksegeettinen sukupuolentutkimus on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana osana 

laajempaa sukupuolentutkimusta, tosin hieman viiveellä. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii 

maskuliinisuuden tutkimus, joka kehittyi osana sukupuolentutkimusta jo 1980-luvulla. 

Raamatuntutkimuksessa miehet ja maskuliiniset aiheet ovat saaneet jalansijaa kuitenkin vasta 

viimeisten viidentoista vuoden aikana.19      

 1900-luvun puolivälistä lähtien on ollut tapana tehdä ero biologisen sukupuolen sekä 

sosiaalisen sukupuolen välille. Myöhemmin tutkijat ovat kuitenkin päätyneet siihen tulokseen, 

 
15 Katso esimerkiksi Edenburg & Juha Pakkala (2014) sivu 5 alaviitteet. 
16 Edenburg & Pakkala 2014, 5. 
17 Bodner 2014. 
18 ”Modernissa eksegetiikassa naistutkijoiden nousu tieteentekijöiksi tapahtui käytännössä vasta 1900-luvun 

lopulla.” (Asikainen & Uusimäki 2019, 3). 
19 Asikainen & Uusimäki 2019, 1; 10; Connell 2005, xiv. 



6 

 

ettei biologista ja sosiaalista sukupuolta voida tarkastella toisistaan eroavina määritelminä, 

sillä molemmat ovat yhtälailla sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan.20 Sosiaalinen sukupuoli 

ja sen ilmeneminen riippuu hyvin paljon kontekstista, sillä eri aikoina ja eri kulttuureissa, ja 

jopa yksilön eri ikäkausina, odotukset sosiaalisen sukupuolen toteuttamisesta vaihtelevat. 

Vaikka sukupuolieron lähteinä saatetaan pitää ihmisen biologisia eroavaisuuksia, ihmisten 

välisessä kohtaamisessa sukupuoli määritellään usein sen mukaan, miten henkilö toteuttaa 

kulttuurissa vallitsevia odotuksia tietystä sukupuolesta.21 Tutkielmani kannalta on kuitenkin 

tärkeää määritellä ero biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välille, sillä aina biologista miestä 

ei pidetä miehekkäänä tai maskuliinisena. Termit mies ja maskuliininen voivat aivan yhtä 

helposti kuvata naisen kehoa siinä missä termit nainen ja feminiininen miehen kehoa. 

 Vanhan testamentin saralta maskuliinisuutta on tutkittu huomattavasti vähemmän 

Uuteen testamenttiin verrattuna. Uusi testamentti ja kreikkalais-roomalainen kulttuuri antavat 

maskuliinisuuden tutkimukselle selvän pohjan, sillä kreikkalais-roomalainen kulttuuri pitää 

sisällään vahvan näkemyksen miehen roolista ja maskuliinisuudesta.22 Muinaisen Lähi-idän 

maskuliinisuudet ovat puolestaan pysyneet melko tutkimattomana kenttänä jo pitkään, mutta 

muiden alojen sekä Uuden testamentin jo olemassa olevan tutkimuksen avulla voimme 

perehtyä myös Vanhan testamentin maskuliinisuuteen.23  

2. Maskuliinisuus 
Perinteisesti maskuliinisuudella tarkoitetaan miehiin liitettyjä ominaisuuksia, 

käyttäytymismalleja sekä rooleja. Maskuliinisuus on siis ikään kuin ihanne, jota jokaisen 

miehen tulisi olla tai vähintäänkin tavoitella. Yksilön maskuliinisuus on kuitenkin aina 

sidoksissa myös häntä ympäröiviin maskuliinisuuksiin, eikä yksilö ei voi esimerkiksi päättää 

itse sitä, kuinka maskuliinisena hänet nähdään. Yksilö saattaa esimerkiksi joutua 

perustelemaan omaa maskuliinisuuttaan yhteisön muille miehille, ja lopulta joko hyväksyvät 

tai hylkäävät yksilön esiin tuomat maskuliinisuuden merkit.24   

Jokaisella kulttuurilla ja yhteisöllä on myös omat näkemyksenä maskuliinisuudesta, 

eikä yhtä hallitsevaa maskuliinisuuden käsitettä voida täten määritellä. Tutkimukseni kannalta 

on huomioitavaa, että muinaiset tekstit ovat aina lähtökohtaisesti patriarkaalisen maailman 

tuotoksia. Tämän myötä käsitys maskuliinisuudesta on sisäänrakennettu kyseiseen kulttuurin 

 
20 Aarnipuu 2008, 64; Asikainen 2018, 3–4. 
21 Aarnipuu 2008, 64–65; Butler 2006, 54–55. 
22 Asikainen 2018, 23. 
23 Nissinen 2016, 221. 
24 Asikainen 2018, 4–5; Connell 2005, 76. 
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jo alusta lähtien. Teksteistä onkin usein, mutta ei aina, nähtävillä yksilöiden ja yhteisön 

odotukset miehiä ja miehisyyttä kohtaan.25 

2.1. Hegemoninen maskuliinisuus  

Vaikka maskuliinisuus on pohjimmiltaan melko monimutkainen käsite, se antaa meille myös 

mahdollisuuden tutkia erilaisia maskuliinisuuden muotoja. Yksittäisten miesten tutkiminen ei 

missään nimessä anna todenmukaista kuvaa miehistä ja maskuliinisuudesta, sillä käsitykset 

maskuliinisuudesta vaihtelevat kulttuurista toiseen. Yleensä yhteisöstä nousee kuitenkin yksi 

hallitsevassa eli hegemonisessa asemassa oleva esikuva maskuliinisuudelle, ja kaikki muut 

maskuliinisuuden muodot nähdään tähän hegemoniseen maskuliinisuuteen verrannollisina ja 

alisteisina.26 Vaikka hegemoninen maskuliinisuus korostaakin tietynlaista maskuliinisuutta 

ylitse muiden, se ei aina anna täysin todenmukaista kuvaa siitä, miten yhteisön miehet 

todellisuudessa elävät. Miesten on kuitenkin kannattavaa ylläpitää hegemonisen 

maskuliinisuuden mallia, sillä se on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan valtajärjestelmiin.27 

 Hegemonisen maskuliinisuuden lisäksi on olemassa myös monia erilaisia alisteisia 

maskuliinisuuksia, jotka edustavat hegemonisen maskuliinisuuden ulkopuolelle jääviä 

ominaisuuksia. Esimerkiksi Connellin mukaan homoseksuaalisuuden voi nähdä yhtenä 

merkittävimmistä 1990-luvun alisteisen maskuliinisuuden muodoista. Homomiehet nähtiin 

alisteisina heteromiehille monilla eri käytännön tasoilla, kuten politiikan tai uskonnon 

saralla.28 2020-luvulle tultaessa homoseksuaalisuuden asema on länsimaissa kuitenkin 

muuttunut huomattavasti, eikä samankaltaista alisteista asemaa ole enää havaittavissa. 

Länsimaiden ulkopuolella tilanne on kuitenkin hyvin erilainen, sillä hegemonisen ja alisteisen 

maskuliinisuuden normit ovat vahvasti kulttuurikohtaisia. 

Susan Haddoxin mukaan hegemonisen ja alisteisen maskuliinisuuden suhde on 

erityisen aktiivinen myös Raamatun teksteissä, sillä jo Genesiksen kertomukset pitää sisällään 

paljon sekä hegemonisen että alisteisen maskuliinisuuden piirteitä. Haddox esittelee 

artikkelissaan Favoured Sons and Subordinate Masculinities29 neljä hegemonisen 

maskuliinisuuden ominaisuutta, jotka näen hyödyllisiksi myös oman tutkielmani kannalta.  

Perinteisesti naisilla ei nähty olleen pääsyä poliittiseen tai sosiaalisen valtaan, joten 

luonnollisesti miehen tuli välttää yhteyttä naisiin ja naiseuteen säilyttääkseen synnynnäisen 

 
25 Asikainen 2018, 5; Nissinen 2016, 222. 
26 Connell 2005, 77; Haddox 2010, 3. 
27 Asikainen 2018, 6; Carrigan, Connell & Lee 1987, 92–94; Haddox 2010, 3. 
28 Connell 2005, 78–79. 
29 Haddox 2010. 
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valta-asemansa. Parhaiten mies pysyi maskuliinisena pysymällä erossa naisista ja erityisesti 

naisiin liitetyistä tehtävistä. Mies ei myöskään saanut näyttää tai käyttäytyä kuin nainen.30 

Samanlaista naisten välttelyä on havaittavissa myös kuningas Daavidin toiminnassa. David 

Clinesin mielestä on jopa silmiinpistävää, kuinka vähän naisilla on sijaa kuninkaan elämässä, 

sillä vaikka Daavidilla on kertomusten mukaan monta vaimoa, hän ei näytä olleen kovinkaan 

kiintynyt heihin.31 Tämä on nähtävissä myös esimerkiksi Absalomin kertomuksessa, jossa 

Daavid jättää osan sivuvaimoistaan Jerusalemiin paetessaan itse paikalta. Myöhemmin 

kertomuksessa Absalom makaa näiden sivuvaimojen kanssa, eikä Daavid näytä reagoivan 

asiaan juuri mitenkään (2. Sam. 15:16, 16:22). 

Toinen Haddoxin esittelemistä maskuliinisuuden ominaisuuksista on todellinen 

miehuus, joka näyttäytyy esimerkiksi seksuaalisena kyvykkyytenä. Muinaisessa Lähi-idässä 

seksuaalista kyvykkyyttä kuvattiin erityisesi sotavoimiin ja poliittiseen valtaan liittyvillä 

kuvauksilla. Seksuaalisen kyvykkyyden menettäminen nähtiin myös merkkinä vallan ja 

maskuliinisuuden hiipumisesta, sillä Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa Daavidin vallan 

heikkeneminen on kuvattu kauniin neitsyen muodossa, johon Daavid ei enää kyennyt 

yhtymään (1:1–4).32 

Kolmantena maskuliinisuuden ominaisuutena Haddox nostaa esille kunnian 

säilyttämisen. Toisaalta kyse on miehen harjoittamasta anteliaisuudesta ja 

vieraanvaraisuudesta, mutta myös perheen suojelusta. Miehen tulee kyetä tarjoamaan 

perheelleen muun muassa ruokaa ja ainakin jonkinlainen majoitus, mutta myös suojella 

ulkoisilta vaaroilta. Tämän lisäksi maskuliinisen miehen pitää suojata naisensa myös 

seksuaalisesti – vaimojen pitää pysyä uskollisina ja tyttärien siveinä.33   

 Neljäs ja viimeinen Haddoxin mainitsema maskuliinisuuden ominaisuus on viisaus 

sekä vakuuttavuus, jotka näyttäytyvät esimerkiksi älykkäinä ja vaikuttavina puhetaitoina. 

Hyvänä johtajana toimiminen sekä taito vakuuttaa muut hyväksymään ja sopeutumaan 

vallitsevaan tilanteeseen vahvistaa yksilön valtaa ja tätä kautta myös hänen 

maskuliinisuuttaan.34  

 
30 Haddox 2010, 4. 
31 Clines 1995, 226. 
32 Haddox 2010, 4–5. 
33 Haddox 2010, 5–6. 
34 Clines 1995, 220; Haddox 2010, 6. 
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2.2. Relatiivinen maskuliinisuus 

Hegemonisen maskuliinisuuden lisäksi sovellan tutkielmassani Martti Nissisen relatiivisen 

maskuliinisuuden määritelmää, jonka pohjalta käsittelen ja jaottelen Absalomin 

kertomuksessa esiintyviä maskuliinisuuden merkkejä. Nissinen pohjaa käsitteensä 

relatiivisesta maskuliinisuudesta eri teoksiin, joista ensimmäisestä, Virginia Burrusin 

Mapping Gender in Ancient Discourses35, ovat peräisin käsite ’relatiivisen maskuliinisuus’ 

sekä Nissisen artikkelissaan käyttämät temaattiset jaottelut: maskuliinisuus, seksuaalisuus, 

ruumis, valtakunta ja uskonto. Näitä teemoja käytän myös omassa tutkielmassani, sillä ne 

tukevat hyvin käsittelemääni maskuliinisuutta. R. W. Connellin teoksesta Masculinities36 

Nissinen on omaksunut ajatuksen hegemonisesta, alisteisesta sekä marginalisoidusta 

maskuliinisuudesta, jotka tarjoavat tärkeän teoreettisen pohjan sukupuolen sosiaaliselle 

harjoittamiselle. Tämän lisäksi Nissinen jaottelee artikkelissaan relatiivisen maskuliinisuuden 

koskemaan ihmisen ruumista kolmessa eri tasossa, fyysisessä, sosiaalisessa ja kosmisessa. 

Jaottelun hän pohjaa Dale Laundervillen teokseen Celibacy in the Ancient World37.38 Näistä 

kolmesta ruumiin eri tasosta työni kannalta tärkeimmäksi nousee sosiaalinen ruumis, sillä 

vaikka Absalomin ruumista käsitellään myös fyysisen ruumin tasolla, erityisesti hänen 

sosiaalinen ruumiinsa päätyy kertomuksessa suurennuslasin alle. 

Nissisen mukaan relatiivisen maskuliinisuuden voi nähdä ikään kuin 

maskuliinisuuksien kirjona, mikä kattaa sisälleen sekä maskuliinisuuksien että 

miesvartaloiden moninaisuuden. Maskuliinisuus ei ole ehdotonta ja määrättyä, vaan 

nimenomaan suhteellista ja muuttuvaa. Patriarkaaliseen maailmaan kuuluu vahvasti käsitys 

miesten hallitsevasta sosiaalisesta asemasta, jonka seurauksena naiset ovat automaattisesti 

alisteisessa asemassa miehiin nähden. Relatiivinen maskuliinisuus tuo kuitenkin esille myös 

ne miehet, jotka sijoittuvat näiden perinteisten näkemysten ulkopuolelle. Esimerkiksi miehet 

nähdään seksuaalisissa tilanteissa pääsääntöisesti aktiivisina osapuolina, joka viittaa vahvasti 

hegemoniseen asemaan. Toisaalta miehet voivat toimia myös passiivisina osapuolina, tuoden 

näin esille mahdollisen alisteisen asemansa. Relatiivinen maskuliinisuus pitää sisällään myös 

miehet, jotka eivät pysty syystä tai toisesta täyttämään hegemonisen maskuliinisuuden 

odotuksia.39  

 
35 Burrus 2007. 
36 Connell 2005. 
37 Launderville 2010. 
38 Nissinen 2016, 221–222. 
39 Nissinen 2016, 224. 
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3. Absalomin maskuliinisuus 
Seuraavaksi käyn läpi Absalomin kertomuksen jae jakeelta, nostaen 

maskuliinisuustutkimuksen valossa merkittävät kohdat tarkempaan analyysiin. Analyysini 

pohjana toimivat aikaisemmin esitellyt teoriat hegemonisesta ja relatiivisesta 

maskuliinisuudesta. Erityisesti keskityn Absalomin maskuliinisuuteen sekä siihen, miten 

maskuliinisuus esitetään tekstissä. Absalomin lisäksi tarkastelen myös muiden kertomuksessa 

esiintyvien hahmojen maskuliinisuutta.  

3.1. Isänsä poika 

Absalom syntyi hegemonisesta asemasta nauttivaan perheeseen, sillä hänen isänsä oli Israelin 

kuningas Daavid. Absalom ei kuitenkaan ollut Daavidin esikoinen, tai edes toisena 

mahdollisessa vallanperimysjonossa. Absalomin lisäksi Daavid sai viisi muuta poikaa 

Hebronissa, joista Amnon oli ensimmäinen, Kilab (Daniel)40 toinen, Adonia neljäs, Sefatja 

viides ja Jitream kuudes (2. Sam. 3:2–5; 1. Aik. 3:1–4). Näiden poikien lisäksi Daavid sai 

vielä ainakin 11 poikaa Jerusalemista hallitessaan. Batseban kanssa hän sai Sammuan 

(Simea), Sobabin, Natanin sekä Salomon, ja nimeltä mainitsemattomien vaimojen kanssa 

Jibharin, Elisuan, Nefegin, Jafian, Elisaman, Eljadan ja Elifeletin (2. Sam. 5:14–16; 1. Aik. 

3:5–8). 1. Aikakirja lisää vielä kaksi poikaa: Elifeletin ja Nogahin, sekä maininnan muista 

sivuvaimojen synnyttämistä pojista, joiden nimiä ei mainita (1. Aik. 3:6–9). Daavidin poikien 

lukumäärän huomioon ottaen voisi kuvitella Absalomin roolin jääneen melko taka-alalle, 

mutta toisin kuitenkin kävi, sillä Absalom nousi monien sattumusten seurauksena isäänsä 

vastaan ja anasti tältä hetkeksi jopa kuninkuuden. Absalomin kapina katkaisi Daavidin 

hallintokauden hetkellisesti ja samalla hän monella tapaa horjutti Daavidin hegemonista 

asemaa. Asettumalla itse kuninkaaksi Absalomista tuli hegemonisen maskuliinisuuden 

edustaja, jonka yksi tärkeimmistä esimerkeistä oli hänen isänsä haaremin haltuunotto (2. Sam. 

26:22). 

Ensimmäisen kerran Absalom mainitaan Toisen Samuelin kirjan kolmannen luvun 

alussa, osana luetteloa kuningas Daavidin pojista ja vaimoista (3:2–5). Absalom on kolmas 

Daavidin Hebronissa syntyneistä pojista, ja Absalomin kanssa samassa jakeessa mainitaan 

myös hänen äitinsä, Gesurin kuninkaan tytär Maaka (3:3). Huomion arvoista on se, että 

Absalom on ainoa jakeessa esiintyvistä Daavidin pojista, jonka molemmat vanhemmat olivat 

kuninkaallisia. Absalom ei esiinny Toisen Samuelin kirjan ulkopuolella, lukuun ottamatta 

mainintaa samankaltaisessa Daavidin poikien luettelossa 1. Aikakirjassa (3:2), sekä 2. 

 
40 Suluissa olevat nimet ovat 1. Aikakirjan mukaisia. 
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Aikakirjassa, jossa kuningas Rehabeam ottaa vaimokseen Absalomin tyttären Maakan41 

(11:20). 

Myös Amnon, Absalomin vanhempi velipuoli ja Daavidin esikoinen (2. Sam. 3:2), on 

tärkeä hahmo Absalomin kertomuksen kannalta, sillä juuri hänen toimintansa aloittaa 

Absalomin matkan kohti kapinaa. Vaikka Amnonin kerrotaankin olevan Daavidin esikoinen, 

hänen asemansa jää hieman epäselväksi, sillä tekstissä ei mainita hänen mahdollista 

asemaansa isänsä seuraajana tai valtakunnan perillisenä. Esikoisoikeusperiaatteen mukaan 

Amnonin asema tulevana kuninkaan olisi oikeutettu, mutta Israelissa ei ollut pitkäaikaisia 

hallitsijaperinteitä, joiden mukaan vastaava perimysjärjestys olisi ollut standardi. Voidaankin 

olettaa, että kuninkuuden ei nähty olevan riippuvainen esikoisasemasta tai muista 

syntyperäisistä ominaisuuksista. Monet tutkijat kuitenkin olettavat esikoisena syntyneen 

Amnonin sijoittuneen arvoasteikolla Absalomin yläpuolelle.42 

Absalomin maskuliinisuus ei pääse esille tässä lyhyessä maininnassa hänestä, mutta se 

pohjustaa kertomuksen kannalta monia tärkeitä teemoja. Erityisesti Amnonin asema Daavidin 

esikoisena mainitaan masoreettisessa tekstissä vain kohdassa 3:2, mutta Septuagintassa ja 

Qumranin teksteissä, jotka edustavat todellisuudessa vanhempaa tekstimuotoa, asia tuodaan 

myöhemminkin esille (13:21).43 Absalomin ja Amnonin suhde voisi olla hyvin erilainen, jos 

kyseessä olisi asemaltaan samantasoisten veljesten suhde, mutta Amnonin ollessa 

mahdollinen kruununperillinen, on pohdittava sitä, oliko Absalom alisteisessa asemassa 

velipuoleensa nähden. Mielestäni jossain määrin kyllä, mutta alisteisuus ei missään nimessä 

ollut selvää.  

3.2. Amnon ja Tamar 

Absalomin nimen mainitsemisen jälkeen pääsemme tutustumaan häneen ensimmäisen kerran 

luvussa 13, jonka alussa keskitytään Absalomin siskon Tamarin sekä Amnonin väliseen 

suhteeseen. Absalomin ja Tamarin sukulaisuus halutaan tehdä lukijalle jo alusta asti selväksi, 

sillä Tamar esitellään Absalomin, Daavidin pojan, kauniina sisarena (13:1). Tästä voidaan 

päätellä, että Absalomilla ja Tamarilla on myös sama äiti. Samalla tavalla kuin kolmannessa 

luvussa tuotiin esille Absalomin ja Amnonin sukulaisuus, nyt tuodaan esille Absalomin ja 

Tamarin sukulaisuus. Amnon on nimittäin rakastunut Tamariin, ja Absalom näyttäytyy 

ainoana heidät yhdistävänä tekijänä. Tamar on kuitenkin neitsyt, eikä Amnon pääse 

 
41 Septuagintan mukaan 2. Sam. 14:27 esiintyvä Absalomin tytär Tamar olisi nainut Rehabeamin ja synnyttänyt 

tälle Abiamin. Todennäköistä on, että Tamar ja Maaka olivat yksi ja sama henkilö (Gordon 1986, 269). 
42 Bodner 2014, 34. 
43 Auld 2012, 477. 
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osoittamaan kiinnostustaan (13:2). Niinpä hän punoo viisaan ystävänsä Jonadabin kanssa 

juonen, jonka avulla Amnon saa mahdollisuuden olla kahdestaan Tamarin kanssa (13:3–5). 

Amnon tekeytyy kipeäksi ja pyytää isäänsä Daavidia lähettämään Tamarin luokseen 

valmistamaan ruokaa (13:6). Daavid suostuu tähän ja lähettää Tamarin Amnonin luokse, ja 

Tamar valmistaa tälle aterian (13:7–9). Amnon kuitenkin pyytää jäädä kahden sisarensa 

kanssa, jotta tämä voisi syöttää häntä kädestä (13:10). Jäädessään kahden kesken Amnon 

tarttuu Tamaria kädestä ja raiskaa tämän (13:11–14). Tekonsa jälkeen Amnonin rakkaus 

Tamaria kohtaan muuttuu vastenmielisyydeksi, ja hän lähettää Tamarin pois luotaan (13:15).  

Absalom itse astuu kuvaan vasta Tamarin ja Amnonin kertomuksen lopussa, kun 

Tamar on häädetty Amnonin talosta. Hän esittää Tamarille hyvin osuvan kysymyksen siitä, 

onko Amnon ollut hänen kanssaan (13:20). Tämä viittaa mielestäni siihen, että Absalom on jo 

alkujaan tietoinen velipuolensa himosta Tamaria kohtaan, ja odottaa vain jotain 

tapahtuvaksi.44 Absalom käskeekin Tamaria vaikenemaan asiasta, sillä onhan kyseessä 

Amnon, heidän velipuolensa ja oletettavasti tuleva kuningas. Toisaalta hän myös rauhoittelee 

Tamaria ja ottaa tämän asumaan luokseen. Kaikesta päätelle Absalom ei kuitenkaan ole 

millään tavalla tyytyväinen tilanteeseen, mutta päättää silti vaieta asiasta. Mielestäni voimme 

nähdä tässä jo pilkahduksen tulevasta, sillä Absalom ei ryhdy heti kostotoimiin vaan antaa 

ajan kulua ja pölyn laskeutua. Narratiivin kannalta on myös tärkeää nähdä ajan kuluvan 

kertomuksen eri tapahtumien välillä, sillä kyse ei ole nopeasti etenevistä tapahtumista. 

Absalomin kertomuksen tapahtumat sijoittuvat yli kymmenen vuoden ajalle45, jonka kliimaksi 

tapahtuu vasta viimeisen vuoden aikana. Koko muun ajan Absalom kerää tietoa ja väkeä 

rinnalleen. 

Toinen käännekohta Absalomille on hänen isänsä reaktio tapahtuneeseen. Vaikka 

Daavid suuttuu siitä, mitä on tapahtunut, hän ei kuitenkaan tee asialle mitään (13:21). 

Kuninkaana hän olisi voinut naittaa Tamarin Amnonille, joka olisi tehnyt tapahtuneesta 

jollain tapaa hyväksyttävämpää. Amnonin ja Tamarin suhde voidaankin rinnastaa Daavidin ja 

Batseban suhteeseen46, joka tapahtuu Toisessa Samuelin kirjassa vain kaksi lukua ennen 

Amnonin ja Tamarin tapausta. Molemmat suhteet pitävät sisällään kiellettyjä elementtejä: 

Amnon raiskaa sisarena ja Daavid makaa naisen kanssa, joka on jo naimisissa toisen miehen 

kanssa. Batseban tapauksessa 2. Samuelin kirjan kirjoittaja kuitenkin myöntää Daavidin 

 
44 Näin myös Bodner 2014, 36. 
45 2. Sam. 13:23, 38; 14:28; 15:7. 
46 Daavidin ja Batseban suhde käsitellään 2. Samuelin kirjan luvussa 10. 
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suunnitelleen Batseban aviomiehen murhan peitelläkseen tapahtunutta aviorikosta.47 Daavid 

hoitaa tilanteen ottamalla Batseban vaimokseen ja samalla tavalla hän olisi voinut naittaa 

Tamarin Amnonille. Mooseksen laki kuitenkin kieltää niin seksuaalisen toiminnan kuin 

avioliiton sisarusten välillä (3. Moos. 18:9, 11; 20:17; 5. Moos. 27:22), joten lain 

näkökulmasta Amnonin teko on väärin ja rangaistuksenalainen. Absalom suuttuu suuresti 

siitä, mitä Amnon teki hänen sisarelleen, eikä puhu tälle enää mitään (13:22).  

 Amnonin ja Tamarin suhde on helppo nähdä pohjana Absalomin toiminnalle, sillä 

ilman Amnonin teosta saatua kipinää Absalom tuskin olisi tappanut veljeään, tai myöhemmin 

asettunut isäänsä vastaan. Daavid tekee kertomuksen kannalta ratkaisevan virheen jättäessään 

Amnonin ilman rangaistusta. Septuaginta ja Qumranin Samuelin käärö (4QSama) lisäävät 

huomattavan selityksen sille, miksi Daavid ei tehnyt asialle mitään; Amnon on Daavidin 

esikoinen ja tälle rakas (13:21). Tämä masoreettisesta tekstistä puuttuva kohta vaikuttaa 

kuitenkin osalta alkuperäistä tekstiä, joka on jäänyt puuttumaan tekstistä kirjurin tekemän 

rivivirheen vuoksi.48 Mielestäni Absalomin kannalta ”lisäyksellä” ei ole asiaa lieventävää 

roolia, vaan se korkeintaan pahentaa tilannetta. Tuomalla esille Amonin esikoisuutta ja sitä, 

miten rakas tämän on Daavidille, Daavid nostaa rikoksen tehneen poikansa lain yläpuolelle ja 

Absalomin ulottamattomiin. Absalomilla ei ole syytä, tai hän ei yksinkertaisesti uskalla 

nousta tuossa hetkessä veljeään vastaan, sillä tietää Daavidin suojelevan tätä kaikin keinoin. 

Tiedämme edelleen Absalomista melko vähän, mutta jo alusta asti Absalomista 

näyttäytyy kaksi erilaista puolta. Toisaalta hän on perillä asioista ja tietää mitä hovissa ja 

valtakunnassa tapahtuu, ja toisaalta hän on huomaavainen veli ja kohtaa sisarensa tarpeet 

raiskauksen jäljiltä. Susan Haddoxin esittämien maskuliinisuuden tunnusmerkkien mukaan 

kunnia on yksi maskuliinisuuden muoto, ja siihen liittyy vahvasti perheen, erityisesti naisten, 

suojelu. Haddoxin mukaan myös anteliaisuus ja vieraanvaraisuus nähdään osana kunniaa.49 

Absalom näyttäytyy juuri näiden piirteiden valossa, sillä vaikka hän ei kyennyt suojelemaan 

sisartaan Amnonilta, hän kuitenkin osoittaa vieraanvaisuutta ja anteliaisuutta ottaessaan 

Tamarin luoksensa asumaan. Kunnia ja perheen suojelu on mielestäni myös nähtävillä 

Absalomin vihassa veljeään kohtaan, mutta se lipsuu osin myös alisteisen maskuliinisuuden 

puolelle. Vaikka Absalomin kunniaa ja täten maskuliinisuutta on loukattu, hän ei lähde heti 

haastamaan veljeään fyysisesti, vaan tyytyy hiljenemään ja pitämään vihan sisällään. 

 
47 Bodner 2014, 34. 
48 Auld 2012, 477; 481. 
49 Haddox 2010, 5. 
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3.3. Absalomin kosto 

Kaksi vuotta Amnonin ja Tamarin välisten tapahtumien jälkeen Absalom kutsuu kaikki 

kuninkaan pojat lampaiden keritsiäisiin Baal-Hasoriin (13:23). Absalom kutsuu mukaan myös 

kuningas Daavidin, mutta tämä kieltäytyy lähtemästä (13:24–25). Erityisesti Absalom pyytää 

kuitenkin Amnonia paikalle, ja lopulta hänen isänsä suostuukin lähettämään kaikki poikansa 

Absalomin mukaan (13:26–27). Baal-Hasorissa Absalom järjestää vierailleen juhlat, mutta 

antaa palvelijoilleen käskyn tappaa humaltunut Amnon (13:27–28). Palvelijat tappavat 

Amnonin, ja huomattuaan tämän muut kuninkaan pojat pakenevat paikalta (13:29).  

Siinä missä Absalom on aikaisemmin pysytellyt kertomuksen sivuosassa, astuu hän 

nyt keskinäyttämölle ja ottaa ohjat omiin käsiinsä. Jae 23 alkaa selvällä ilmaisulla siitä, että 

aikaa on kulunut edellisistä tapahtumista. Absalom on mitä luultavimmin viettänyt suuren 

osan tästä ajasta pohtimalla tulevaa ja lopulta keksinyt suunnitelman kostaakseen Amnonille. 

Luultavasti Absalom luottaa siihen, että kuningas kieltäytyy kutsusta ja lähettää korvaukseksi, 

jollei kaikkia poikiaan, niin ainakin esikoisensa. Näin myös tapahtuu, sillä kieltäytyessään 

kutsusta Daavid ajautuu tilanteeseen, jossa hänen on hyväksyttävä pyyntö, jonka oikeaa 

tarkoitusta hän ei kykene näkemään. Samoin kuin jakeessa 6, jossa Amnon tekeytyy kipeäksi 

ja pyytää isältään Tamaria luokseen laittamaan ruokaa, Daavid suostuu nyt Absalomin 

pyyntöön.50 Molemmat tapaukset johtavat hirvittäviin asioihin, joihin Daavid olisi voinut 

vaikuttaa päätöksillään ennakoivasti. Molemmissa tapauksissa hänet on kuitenkin päihitetty 

viekkaudessa, jonka myötä Daavidin asema hegemonisen maskuliinisuuden näkökulmasta on 

alkanut horjumaan. Robert Gordon kuitenkin huomauttaa, että lukija voi halutessaan huomata 

epäilyksen siemenen Daavidin mielessä jakeissa 26b –27. Feidhlimidh Magennis puolestaan 

näkee Daavidin reaktion Absalomin pyyntöön suorana paniikkina. 51   

 Pian Daavid kuuleekin tapahtuneesta ja ensin hän luulee kaikkien poikien saaneen 

surmansa (13:30). Jonadab, Amnonin ystävä, kertoo kuitenkin kuninkaalle, että vain Amnon 

on kuollut. Jonadabin mukaan Absalom oli suunnitellut surmatyötä siitä päivästä lähtien, kun 

Amnon oli häpäissyt Tamarin (13:32–33). Muiden kuninkaan poikien palattua Jerusalemiin 

Daavid suree Amnonia heidän kanssaan (13:36). Samaan aikaan Absalom pakenee äitinsä 

isän, Gesurin kuninkaan Talmainin luokse, jossa hän piileskelee seuraavat kolme vuotta 

(13:34, 37–38). Daavid suree poikaansa Amnonia kauan, mutta ajan myötä hänen surunsa 

tasaantuu ja hän alkaa leppymään Absalomille (13:37, 39). 

 
50 Bodner 2014, 43; Gordon 1986, 264. 
51 Gordon 1986, 265; Magennis 2012, 63. 
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Mielestäni Absalom osoittaa hegemonista maskuliinisuutta murhaamalla veljensä, sillä 

vaikka hän ei varsinaisesti itse tätä surmaakaan, se tapahtuu hänen käskystään. Tämä kertoo 

jotain myös Absalomin asemasta, sillä hänellä on luotettavia palvelijoita, jotka tottelevat 

hänen käskyjään. Jollain tapaa Absalom myös suojelee kuninkaallista perhettä, sillä hän ei 

halua pahaa muille kuin Amnonille. Muut kuninkaan pojat saavat paeta rauhassa paikalta, 

eikä heidän peräänsä lähetetä ketään. David Clinesin mukaan aggressiivisuus ja väkivalta ovat 

yksi maskuliinisuuden piirteistä, ja olennaisesti tähän kuuluu myös taistelun valitseminen 

pakenemisen sijasta.52 Surmatyön jälkeen Absalom kuitenkin pakenee Jerusalemiin 

palaamisen sijasta, ja tämän voidaan nähdä horjuttavan hänen hegemonista 

maskuliinisuuttaan. Toisaalta pakeneminen oli myös viisasta, sillä valitsemalla vapaaehtoisen 

maanpaon Absalom välttää tekonsa ikävät seuraukset. Absalom ei vain pakene erämaahan, 

vaan valitsee pakopaikakseen Gesurin, jossa hänen äitinsä isä Talmai hallitsee kuninkaana. 

Näin ollen hänelle on myös hyvät oltavat, eikä hän menetä kuninkaallista asemaansa. 

Naituaan Absalomin äidin Maakan, Gesurin kuninkaan tyttären, Daavid on mitä luultavimmin 

solminut liiton Talmain kanssa ja voisikin kuvitella, että Daavid ja Talmai ovat hyvissä 

väleissä keskenään. Teksti ei kuitenkaan selitä sitä, miksi Talmai suostuu ottamaan pakenevan 

Absalomin vastaan. Keith Bodner selittää tilannetta sympatian jatkeena, sillä Talmai oli myös 

Tamarin isoisä.53 Mielestäni on kuitenkin vaikea kuvitella tilannetta, jossa kuningas uhkaa 

toista kuningasta ottamalla pakenevan murhaajan luokseen, vain koska tuntee sympatiaa 

raiskatun lapsenlapsensa vuoksi. Kuninkaiden välinen liitto ei kuitenkaan näytä olevan 

vaakalaudalla tilanteen takia, ja Talmai vaikuttaa kaikin puolin diplomaattiset suhteensa hyvin 

hoitavalta kuninkaalta, sillä hän ei kertomuksen perusteella ajaudu konfliktitilanteeseen 

Absalomin tai Daavidin kanssa. Toki on myös mahdollista, että Daavid ja Talmai solmivat 

liiton Absalomin turvassa pitämiseksi, josta molemmat saattoivat hyötyä. Ehkä Daavid jopa 

maksoi Talmaille Absalomin elättämiseen liittyviä kustannuksia. 

Daavid ymmärtää välittömästi, että hän on epäonnistunut perheensä suojelussa pahan 

kerran. Kuulleessaan huhun siitä, että Absalom on tappanut kaikki hänen poikansa, Daavid 

repii vaatteensa ja käy maahan makaamaan. Vaikka Daavid ei suoraan osoitakaan 

hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä kuullessaan mitä hänen pojillensa on tapahtunut, 

hänen maskuliinisuutensa ei myöskään horju. Daavid pitäytyy kuninkaan roolissaan, eikä 

ryhdy äkkipikaisiin toimiin.54 Daavid ei myöskään lähetä ketään Absalomin perään, vaan 

 
52 Clines 1995, 213. 
53 Bodner 2014, 41. 
54 Auld 2012, 485. 
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antaa asian olla ja keskittyy menettämänsä pojan suremiseen. Rauhallisuudesta ja 

päättäväisyydestä kertoo myös se, että ajan myötä Daavid antaa anteeksi Absalomille. 

Gordonin mukaan Daavidin leppymisen takana on mahdollisesti kaksi vaikuttavaa asiaa. 

Daavid vaikuttaa erittäin kiintyneeltä poikiinsa, jonka myötä hän katsoo vakaviakin epäkohtia 

läpi sormiensa. Lisäksi Absalom on nyt mahdollisesti vanhin hänen elossa olevista pojistaan, 

sillä vaikka 3:3 mukaan Daavidilla on vielä yksi Absalomia vanhempi poikalapsi, Kilab, 

häntä ei mainita listauksen jälkeen missään muualla Raamatussa. Monet tutkijat olettavatkin 

Kilabin kuolleen ennen Absalomin kertomuksen tapahtumia.55 

3.4. Daavid armahtaa Absalomin 

Vaikka luku 14 on tärkeä Absalomin kertomuksen kannalta, pitää se silti sisällään verrattain 

vähän materiaalia itse Absalomiin liittyen. Luvun tapahtumat pyörivät enemminkin sen 

ympärillä, mitä hovissa tapahtuu sillä aikaa, kun Absalom on pakomatkallaan Gesurissa. 

Serujan poika Joab, kuninkaan veljenpoika ja tämän armeijan päällikkö (1. Aik. 2:15–16, 2. 

Sam. 8:16; 20:23), ymmärtää kuninkaan kaipaavan Absalomia (14:1). Niinpä Joab haettaa 

Tekoasta viisaan naisen, kertoo tälle mitä sanoa ja lähettää hänet kuninkaan eteen (14:2–3). 

Tekoalainen nainen kertoo kuninkaalle kahdesta pojastaan ja siitä, kuinka toinen on riidan 

seurauksena tappanut toisen. Naisen suku on suuttunut tästä ja he haluavat puolestaan tappaa 

eloonjääneen pojan (14:4–7). Joabin laatima kertomus kahdesta keskenään tappelevasta 

veljestä on suora vertaus Amnonin ja Absalomin suhteeseen. Daavid kuitenkin lupaa, ettei 

naisen pojalle käy mitään (14:8, 11b). Tekoalainen nainen ottaa kuitenkin vielä yhden aiheen 

esiin kuninkaan kanssa: ”Miksi sinä aiot nyt tehdä aivan samoin Jumalan kansaa kohtaan? 

Puhuessasi noin, kuningas, teet itsesi syylliseksi, kun et anna sen miehen palata takaisin, joka 

on joutunut pakenemaan luotasi.” (14:12–17). Daavid ymmärtää nopeasti mistä tapaamisessa 

on oikeasti kyse ja kysyykin naiselta: ”onko Joab tämän kaiken takana?” (14:18-19a). Nainen 

myöntyy tähän ja sanoo, että Joab teki näin ”tuodakseen esiin toisen puolen asiasta” (19b). 

Daavid hyväksyy Joabin toiveen Absalomin palaamisesta ja käskee tätä hakemaan Absalomin 

takaisin Gesurista (14:21). Daavid ei kuitenkaan ole valmis kohtaamaan Absalomia ja käskee 

tämän pysytellä omassa talossaan (14:24). 

Tekstistä jää lukijalle käsitys siitä, että vaikka Daavid onkin alkanut leppymään 

Absalomille, hän ei vielä ole valmis ottamaan Absalomia takaisin luokseen. Niinpä Joab 

nousee kertomuksen kannalta tärkeäksi henkilöksi, sillä hänen mielestään Absalomin on 

korkea aika palata takaisin kotiin. Myös Joabin tekojensa tähden Daavid lopulta haettaa 

 
55 Bodner 2010, 51; Gordon 1986, 265–266. 
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Absalomin takaisin Jerusalemiin. Gordonin mielestä Joab ei niinkään välitä kuninkaan 

surusta, vaan enemmänkin valtakunnan tulevaisuudesta. Amnonin kuoltua Absalom on 

seuraava mahdollinen kruununperillinen ja Joabin käsityksen mukaan Absalomin tulisi olla 

läsnä Jerusalemissa.56 Joab kuitenkin päätyy ottamaan asian esille epäsuorasti kuninkaan 

kanssa, joka voi olla merkki siitä, että Joab oli esittänyt toiveen Absalomin palaamisen 

puolesta jo aikaisemmin.57 Todennäköistä on se, että Daavid osasi odottaa Joabin yrittävän 

jotain, ja osasi tämän takia yhdistää tekoalaisen naisen tarinan nopeasti Absalomiin. Gordon 

näkee tekoalaisen naisen tarinan vihjeenä siitä, miksi Daavid viivyttelee sovinnon tekemisessä 

Absalomin kanssa. Vaikka hänen isälliset tunteensa Absalomia kohtaan saattoivat olla 

voimakkaat, kuninkaallisen perheet muut jäsenet eivät välttämättä olleet valmiita antamaan 

Absalomille anteeksi. Erityisesti Daavidin eloonjääneet pojat olivat luultavasti valmiita 

toimeenpanemaan Exoduksen mukaisen kuolemanrangaistuksen (2. Moos. 21:12) välittömästi 

Absalomin palatessa Israeliin.58 

Daavid näyttäytyy tekstijaksossa mielestäni hyvinkin hegemonisen maskuliinisena, 

sillä hän ei anna isällisten tunteidensa johdatella itseään tuomaan Absalomin takaisin 

Jerusalemiin. Vaikka Daavid myöntyykin Joabin hankkeeseen tuoda Absalom takaisin 

Jerusalemiin, hän pitää päätösvallan itsellään, eikä päästä Absalomia eteensä. Joabin tekojen 

takana saattaa piillä ajatus kuninkuuden säilymisestä ja valtakunnan jatkumisesta, mutta 

Daavid tuskin ajatteli samoin. On mahdollista, että Daavid yksinkertaisesti pitää Absalomin 

paremmassa turvassa mahdollisilta kostajilta antaessaan tämän paeta Gesuriin. Epäselväksi 

kuitenkin jää se, mikä saa Daavidin lähettämään Joabin hakemaan Absalom takaisin. 

Täyttääkö hän yksikertaisesti palvelijansa toiveen vai ymmärtääkö hän sanojensa ja tekojensa 

ristiriidan nyt kun tekoalainen nainen on sen hänelle suoraan esittänyt?  

Viisaus on yksi hegemonisen maskuliinisuuden tunnusmerkeistä ja se nousee esille 

tekstijaksossa termin חָָח  taitava, viisas’ muodossa kahdesti (14:2 ja 14:20), ensin koskien’ ָָכָ

tekoalaista naista ja myöhemmin itse Daavidia. Vanhassa testamentissa viisaisiin naisiin 

liitetään monia samoja ominaisuuksia ja taitoja, jotka liitetään myös viisaisiin miehiin. Naisia 

esiintyy miesten rinnalla käsityöläisinä (2. Moos. 35:25) ja heidät liitetään valitusvirsien 

esittämiseen (Jer. 9:16).59 Tekoalainen nainen esitellään tekstissä viisaaksi, mutta kun 

tiedämme Joabin laittaneen sanat naisen suuhun voimme pohtia kumpi näistä todella on 

 
56 Gordon 1986, 266. 
57 Bodner 2010, 51; Gordon 1986, 268. 
58 Gordon 1986. 267. 
59 Hamori 2015, 138. 
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viisas, tekoalainen nainen vai Joab? Esther Hamorin mukaan se, että Joab laittaa sanat 

tekoalaisen naisen suuhun ei kerro meille sanojen määrästä. On mahdollista, että Joab kertoi 

hänelle kaiken mitä sanoa kuninkaalle tai sitten vain osan ja tekoalainen nainen saattoi 

muokata tarinaa mieleisekseen.60 Mielestäni tekstistä nousee vaikutelma, että tekoalainen 

nainen ei ollut pelkkä välikappale Joabin ja Daavidin välillä. Joab haettaa viisaan naisen 

toisesta kaupungista, sillä hänen erityisosaamistaan tarvitaan. Tämä viittaa siihen, että nainen 

ei ole ihan kuka tahansa. Joab olisi varmasti löytänyt Jerusalemistakin jonkun naisen 

suoriutumaan tehtävästä tarpeeksi hyvin.61 Myöskään Joabin salajuonen paljastuttua nainen ei 

pelästy, vaan toimii rauhassa ja viisaasti. Lisäksi hän käyttää puheessaan vertauskuvia, jotka 

ovat Gordonin mukaan merkki viisaudesta (14:7, 14).62 Myös toinen termin ’viisas’ 

ilmentymä koskee tekoalaista naista, sillä hän kutsuu Daavidia viisaaksi kuin Jumalan enkeli. 

Daavidia ei kutsuta ensimmäistä kertaa viisaaksi, sillä eräs Saulin sotilas kutsuu häntä 

viisaaksi jo Ensimmäisessä Samuelin kirjassa (16:18). Daavidin viisaus on kuitenkin 

monimutkainen asia, sillä Absalomin kertomuksen kannalta Daavid ei toimi lukijan 

näkökulmasta kovin viisaasti. Luvussa 13 sekä Jonadab (13.3), että Absalom (13:26–27) 

molemmat päihittivät Daavidin oveluudessaan, joka viittaa siihen, että myös Daavid oli 

päihitettävissä viisaudessaan. 

Absalomin kannalta on selvää, että ilman paluuta Jerusalemiin Absalom ei olisi voinut 

kapinoida myöhemmin isäänsä vastaan. Tekstissä ei kuitenkaan tuoda vielä esille sitä, oliko 

Absalom halukas palaamaan Jerusalemiin. Tiedämme sen verran, että Tamar asui veljensä 

talossa, joten voisi olettaa, että Absalom oli halukas palaamaan perheensä luokse. Absalomin 

asema on myös luultavasti muuttunut surmatyön myötä, eikä hänen asemansa ollut enää 

samanlainen kuninkaallisessa perheessä. Daavid hyväksyy Absalomin läsnäolon 

Jerusalemissa, mutta ei anna tälle vapautta toimia mielensä mukaan. Absalomin asema on 

vahvasti alisteinen Daavidiin ja muihin kuninkaallisen perheen jäseniin verrattuna. 

3.5. Daavidin ja Absalomin sovinto 

Luku 14 antaa meille viimein myös hieman taustatietoa Absalomista. Absalom on koko 

Israelin kaunein mies ja hänellä on pitkä sekä painava tukka (14:25–26). Raamatussa 

kauneutta ei ole määritelty pelkästään miesten tai naisten ominaisuuksiksi ja kauniina voi 

esiintyä sukupuolesta riippumatta.63 Esimerkiksi Genesiksessä Raakelin (1. Moos. 29:17) ja 

 
60 Hamori 2015, 139. 
61 Näin myös Hamori 2015, 139. 
62 Gordon 1986, 267. 
63 Clines 1995, 239. 
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Joosefin (1. Moos. 39:6) kerrotaan olleen kauniita kasvoiltaan ja vartaloltaan. Myös itse 

Daavid (1. Sam. 16:18) sekä hänen vaimonsa Batseba (2. Sam 11:2) kuvataan Samuelin 

kirjoissa kauniiksi. Ei ole siis ihme, että myös Daavidin poika Absalom kuvataan kauniiksi. 

Clinesin mukaan kauneus on yleensä ominaisuus, joka ihmisellä joko on tai ei ole. Jos sitä ei 

ole, siihen ei myöskään voi aktiivisesti pyrkiä. Tämä ei mielestäni pidä paikkaansa, sillä 

Samuelin kirjojen tekstistä käy selville, että miesten nimenomaan toivottiin olevan kauniita. 

Absalomin ulkonäön kuvauksesta on myös havaittavissa, että israelilaiset eivät pitäneet 

kauneutta pelkkänä sattumana, vaan pikemminkin se oli osa "todellista miehuutta", josta 

miehen odotettiin saavan kehuja ja ihailua.64 Erityisesti miesten kauneus tuli esille esimerkiksi 

ruumiin muodossa, silmissä, ihonvärissä ja pituudessa. Kauneuden voi siis nähdä ikään kuin 

ideaalina, jota miehet halusivat toteuttaa, mutta johon vain harva todella pystyi. 

Kauneuden lisäksi teksti mainitsee myös Absalomin tuuhean tukan, jonka hän 

leikkauttaa kerran vuodessa sen käydessä liian painavaksi (14:26). Kuninkaan painomittojen 

mukaan leikatut hiukset painavat kaksisataa sekeliä eli noin 2,5 kiloa. Lukija saa tekstistä 

helposti vaikutelman, että Absalom on kiintynyt hiuksiinsa vuosittaisen leikkauttamisen ja 

punnitsemisen takia. Absalomin hiukset vaikuttavat myös keskimääräistä painavammilta, 

varsinkin jos leikatut hiukset painoivat kaksisataa sekeliä joka vuosi. Toisaalta pitkät ja 

painavat hiukset saattoivat olla Absalomin suurin ylpeyden aihe ja hänen itsevarmuutensa 

lähde, jonka takia hän myös punnitsee ne kuninkaallisella vaa’alla. Hiusten mainitseminen on 

myös erityisen mielenkiintoista ottaen huomioon Absalomin erikoisen lopun ja hiuksista 

puuhun kiinni takertumisen (18:9). Susan Niditchin mielestä Absalomin hiukset ovat osa 

hänen vetovoimaansa ja karismaansa, ja hän kasvattaa niitä, sillä muinaiset israelilaiset 

yhdistävät hiukset erityisiin ominaisuuksiin kuten jumalalliseen valintaan, miehisyyteen ja 

taistelumenestykseen. Näin ollen Absalomin hiukset on helppo yhdistää kauneuteen ja 

virheettömyyteen. Absalomin hiuksista herää myös paljon kysymyksiä, sillä miksi 2. 

Samuelin kirjan kirjoittaja kuvaa Absalomin hiuksia ja niiden leikkaamista näinkin 

yksityiskohtaisesti? Oliko tekstin tarkoituksena kuvata Absalom narsistiksi, joka ei ole 

kuninkuuden arvoinen? Toisaalta Absalomista halutaan antaa myös tietynlainen kuva hiusten 

avulla: hän on erikoinen. Ei myöskään ole sattumaa, että Absalomin hiusten jälkeen mainitaan 

hän jälkeläisensä. Pitkä tukka yhdistetään selvästi hedelmällisyyteen ja miehiseen 

lisääntymiskykyyn.65 Absalomin kohdalla on myös mahdollista, että painava ja nopeasti 

kasvava tukka on merkki erityisen hyvästä lisääntymiskyvystä.    

 
64 Clines 1995, 222–223. 
65 Niditch 2008, 78–79. 
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 Absalomin pitkiä ja painavia hiuksia on myös helppo verrata Tuomarien kirjan 

Simsoniin, sillä hänelläkin oli pitkät hiukset. Absalomin hiukset olivat kenties hänen hyvän 

itsetuntonsa lähde, mutta Simsonille hiukset antoivat fyysistä voimaa (Tuom. 16:17). 

Molempien tapauksessa hiukset myös jollain tavalla ajautuivat heidän kohtalokseen. Absalom 

takertui hiuksistaan kiinni puuhun ja tapettiin (2. Sam. 18:9, 14–15), kun taas Simsonin 

hiukset leikattiin tämän nukkuessa ja hänet vangittiin (Tuom. 16:19–21). Hiusten 

aiheuttamista ikävyyksistä huolimatta pitkät hiukset olivat kummallekin merkki 

maskuliinisuudesta ja voimasta.        

 Bodnerin mielestä Absalomin ulkonäköä kuvaavan kappaleen olisi voinut sijoittaa 

myös aikaisempaan kohtaan tekstissä, sillä nykyisellä paikallaan se keskeyttää kronologisen 

kuvauksen tapahtumista. Kappale vaikuttaa kuitenkin strategisesti sijoitetulta, sillä se saa 

lukijan pohtimaan kertomusta.66 Mielestäni se myös painottaa läsnäolollaan sitä, että 

Absalomin kertomus on vasta aluillaan.67 Absalomin hiuksilla on kuitenkin selvä 

narratiivinen merkitys, sillä kertomalla yksityiskohtaisesti hiusten pituudesta ja painosta 

tekstin kirjoittaja ohjaa lukijan automaattisesti muodostamaan yhteyden Absalomin hiusten ja 

tämän kuoleman välillä myöhemmin. Jos Absalomin hiukset eivät olisi tärkeät kertomuksen 

kannalta, miksi niistä olisi mainittu keskellä kertomusta?  

Kertomuksen mukaan Absalomilla on myös kolme poikaa sekä tytär, Tamar (14:27). 

Lasten maininnasta huolimatta Absalomin perhe jää tekstin perusteella vielä pimentoon. 

Hänen poikiaan ei mainita nimeltä, mutta tytär Tamar, joka on mahdollisesti nimetty tätinsä 

mukaan, kyllä mainitaan. Septuaginta lisää vielä jakeen 27 loppuun sen, että Tamarista tuli 

Salomon pojan Rehabeamin vaimo ja Abiamin äiti. Tähän lisäykseen on luultavasti 

vaikuttanut 1. Kun. 15:2 (2. Aik. 11:20) maininta Absalomin tyttärestä Maakasta, joka oli 

Rehabeamin vaimo ja Abiamin äiti.68 Kyseessä saattaa kuitenkin olla alkuperäinen lukutapa, 

joka on poistettu masoreettisesta tekstistä korjauksena väärään nimeen.69 Absalomilla ei 

myöskään tekstin mukaan ole vaimoa, joten hänen perhetilanteensa vaikuttaa vähintäänkin 

erikoiselta. Hänen talossaan asui täten kaksi Tamaria – hänen sisarensa sekä oma tyttärensä. 

Absalomin pojat eivät myöskään sovi yhteen sen kuvan kanssa, jonka saamme myöhemmin 

luvussa 18, kun Absalom on menehtynyt, eikä hänellä ole poikaa säilyttämään nimensä 

muistoa (18:18). 

 
66 Bodner 2010, 52. 
67 Näin myös Auld 2012, 497. 
68 Gordon 1986, 269. 
69 McCarter 1984, 343. 



21 

 

Absalom asuu Jerusalemissa kaksi vuotta näkemättä Daavidia ja viimein hän pyytää 

Joabin luokseen, jotta tämä veisi hänen sanansa kuninkaalle. Joab ei kuitenkaan halua tulla 

Absalomin puheille, ja niinpä Absalom käskee palvelijoitaan sytyttämään Joabin ohrapellon 

tuleen (14:28–30). Tulipalon seurauksena Joab saapuu Absalomin luokse ja Absalom vaatii 

tältä päästä kuninkaan puheille. Hän on valmis saaman rangaistuksen tekojensa tähden, jos 

hän todella on syyllinen (14:31–32). Kun Joab lopulta menee kuninkaan puheille, Daavid 

kutsuu Absalomin luokseen. Kun Absalom tulee kuninkaan luo, hän heittäytyy kasvoilleen 

maahan ja kuningas suutelee häntä (14:33). 

Absalom on kahden vuoden jälkeen viimein kyllästynyt kotiarestiinsa, ja kääntyy 

Joabin puoleen, sillä tämä on hänet alun perin Gesurista myös noutanut. Tekstistä selviää, 

ettei Absalom tullut kovin mielellään takaisin, sillä hänellä oli ollut hyvät oltavat Gesurissa 

(14:32). Vaikka Absalomin asema kuninkaallisessa perheessä saattaa olla muuttunut, on 

hänellä myös Jerusalemissa hyvät oltavat. Jakeessa 30 selviää, että Absalomilla on sekä omia 

palvelijoita että omaa maata. Kuninkaan poikana hän elää tavallista parempaa elämää 

kotiarestissakin. Joab näkee suuren vaivan Absalomin takaisintuomisessa, mutta Daavidin 

päättäessä, ettei Absalomia saanut tuoda hänen eteensä myös Joabin maine ja uskottavuus 

ovat laakalaudalla. Hän ei voinut seurustella Absalomin kanssa ilman, että se olisi vaikuttanut 

hänen ja kuninkaan väleihin.70 Suuren paineen alla Joab kuitenkin toimittaa Absalomin viestin 

Daavidille. Absalomille tämä on vetoomus omiin oikeuksiinsa, sillä hän näkee paremmaksi 

kuolla mahdollisena syyllisenä kuin elää jatkuvassa kotiarestissa. Absalom toistaa isänsä 

sanat Ensimmäisestä Samuelin kirjasta (20:8) ן י ָעוֹ֖  jos olen syyllinen”, jotka” ְוִאם־ֶיׁש־ִבִּ֥

muistuttavat Daavidin omasta suhteesta edelliseen kuninkaaseen Sauliin. Absalom on 

Daavidin tavoin valmis vastaamaan teoistaan, mutta samalla kyseenalaistaa syyllisyytensä ja 

antaa sen määrittelyn jollekulle toiselle. Absalom ei myönnä tehneensä väärin, kuten ei 

myöskään Daavid myöntänyt Ensimmäisessä Samuelin kirjassa.71 

Mielestäni Absalom toimii viisaasti siirtäessään syyllisyytensä määrittelyn isänsä 

niskoille. Hän tietää, ettei Daavid tahdo surmata häntä ja uskoo täten saavansa anteeksi. 

Teksti ei kuitenkaan kerro mitä Joab sanoo kuninkaalle Absalomista. Kertoiko hän, että 

Absalom oli polttanut hänen peltonsa päästäkseen kuninkaan puheille tai sen, että Absalom 

oli valmis kuolemaan tekojensa tähden. Nämä tiedot saattoivat hyvinkin vaikuttaa Daavidin 

päätökseen antaa anteeksi, mutta ne varmasti myös pistivät Daavidin ajattelemaan mihin 

kaikkeen hänen poikansa pystyi. Tekstijakson viimeisessä jakeessa Daavid suutelee 
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Absalomia, mutta epäselväksi jää onko heidän välinen riitansa nyt sovittu. Heti seuraavassa 

luvussa lukijalle selviää, että Absalomin ei tarvitse enää pysytellä talossaan, joten suudelman 

voi nähdä anteeksiantona.  

3.6. Absalom tekee kapinan 

Luku 15 aloittaa viimeinkin kertomuksen kliimaksin, sillä Absalom on vapautunut Daavidin 

hänelle määräämästä kotiarestista, mutta ei jää toimettomaksi. Absalom hankkii itselleen 

vaunut, hevosia sekä viidenkymmenen miehen saattueen (15:1). Hän asettuu Jerusalemin 

portille vievän tien varteen ja kutsuu luokseen kaikki kuninkaan luokse oikeusasioiden takia 

matkaavat ja kysyy heiltä mistä he ovat kotoisin (15:2). Absalom kertoo heille, ettei 

kuninkaan luona kukaan kuuntelisi heitä ja olisi hyvä, jos hänestä tehtäisiin tuomari Israeliin 

(15:3–4). Aina kun joku lähestyy Absalomia heittäytyäkseen maahan hänen eteensä, hän 

kohottaa tulijan maasta ja suutelee tätä. Toimillaan Absalom saa Israelin miesten sydämet 

puolelleen (15:5–6). 

Absalomin asemasta kertoo se, että hän pystyi hankkimaan itselleen miehiä sekä 

tarvikkeita. Miehet olivat valmiita seuraamaan häntä, vaikka hän olikin tappanut oman 

veljensä ja ollut sen jälkeen karkuteillä kolme vuotta. Luultavasti Absalom kuitenkin maksoi 

miehille palkkaa, joten pelkästä uskollisuudesta ei ollut kyse. Toisaalta Absalom oli kaunis ja 

viisas, joten ei ole vaikea ymmärtää miksi hänellä oli kannattajia. Absalomin ja Daavidin 

tekemän sovinnon myötä Absalomin asema prinssinä oli mitä luultavimmin palautunut 

ennalleen. Graeme Auldin mukaan miehet, vaunut ja hevoset olivat kaikki vallan symboleita 

ja osoittivat, että Absalomin paluu valtaan oli onnistunut ja täydellinen.72 Kuningas luotti 

Absalomiin ja antoi tämän toimia omien intressiensä mukaisesti. Gordon puolestaan näkee, 

että Absalom pystyi rehabilitaation myötä avoimesti tavoittelemaan päämääräänsä tulevana 

kuninkaana.73 Mielestäni tämä ei pidä paikkaansa, sillä Absalom teki vasta neljän vuoden 

päästä ensimmäisen varsinaisen liikkeen valtaistuinta kohti lähtiessään Hebroniin. Tätä ennen 

Absalom ei tuonut aikomuksiaan selvästi esille. Hän jopa nimeään havittelemansa aseman 

tuomariksi eikä kuninkaaksi, joka viittaa siihen, ettei hän ollut vielä valmis tavoittelemaan 

kruunua. 

Gordonin mukaan Absalomin kapinan pohja luotiin korostamalla epäkohtia Daavidin 

hallinnossa, olivat ne sitten oikeita tai keksittyjä. Aamulla, kun vääryyttä kokeneet kansalaiset 

tulivat hakemaan oikeutta kuninkaalta, Absalom pysäytti heidät kaupungin portilla. Tämä 
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pysäyttäminen saattoi lisätä kansalaisten turhautumista tilanteeseen, sillä kuninkaan eteen 

tuodut tapaukset olivat usein vaikeampia ja sisälsivät mahdollisesti valituksia kuningasta ja 

Israelin vastaan. Gordon käsittelee myös Israelin heimojen välisiä ristiriitoja, joita Absalom 

saattoi käyttää hyödykseen toimissaan. Hänen mukaansa jakeesta 2 voitaisiin päätellä, että 

Daavid oli valmiimpi kuuntelemaan juudalaisten valituksia, kuten tekoalaisen naisen, kuin 

israelilaisten, jotka tulivat kauempaa. Onkin ehdotettu, että jakeissa 2 ja 6 esiintyvä termi 

’israel’ viittaisi pohjoisen heimoihin. Vaikka tätä on vaikea todistaa, se ei poista 

mahdollisuutta heimojen välisistä ristiriidoista Absalomin julistautuessa kuninkaaksi 

Juudassa.74 

Daavid ei nähnyt aiheelliseksi puuttua poikansa toimiin, joka viittaa siihen, ettei 

Absalom tehnyt mitään väärää. Toisaalta Daavidin toimet Absalomin suhteen eivät 

aikaisemminkaan olleet kovin vakuuttavia, joten olisi erikoista, jos Daavid nyt olisi lähtenyt 

vastustamaan poikansa toimia. Absalom näyttäytyy jonkinlaisena heikkoutena Daavidille, 

sillä mihin tahansa tämä ryhtyi, Daavid ei puuttunut tilanteeseen. Toki on myös mahdollista, 

että Daavid näki tilanteen helpotuksena omiin töihinsä kuninkaana tai hän oli epäonnistunut 

toimissaan ja näki Absalomin kiinnostuksen tehtäviinsä ratkaisuna. Voi myös olla, että 

ihmiset saivat Absalomilta parempaa kohtelua kuin kuninkaalta, jonka myötä he kertoivat 

mieluummin tälle huolensa. Ihmiset luultavasti näkivät Absalomin ja Daavidin lakiasioissa 

melko samanvertaisina, eikä tekstissä tuoda ilmi sitä, että Absalom olisi epäonnistunut 

oikeuden jakamisessa. Mahdollista on myös se, että Absalom halusi jakaa oikeutta vain 

häiritäkseen isänsä töitä. Lukijalle teko oli ymmärrettävästi osa Absalomin 

vallankaappaussuunnitelmaa, mutta Daavidilta jäi taas kerran huomaamatta Absalomin 

tekojen todellinen merkitys.75  

Mikäli Absalomin toiminta kaupungin portilla oli petos Daavidia vastaan, tulee ottaa 

huomioon se, miten hän kohteli ihmisiä: hän suuteli jokaista luokseen tullutta. Bodnerin 

mukaan Samuelin kirjoissa esiintyvät suudelmat eivät ole luotettavia tapoja ilmaisemaan 

ihmistenvälistä yhteenkuuluvuutta, eikä Absalomin suudelmat ole poikkeus.76 Mielestäni 

tämä ei pidä paikkaansa, sillä Daavid suuteli esimerkiksi Absalomia tehdäkseen sovinnon 

tämän kanssa edellisen luvun lopussa (14:33) ja Jonatania vahvan ystävyyden merkiksi 

Ensimmäisessä Samuelin kirjassa (20:40–41), ja näillä suudelmilla oli merkitystä Daavidin 

ihmissuhteiden kannalta. Sen sijaan Absalomin suudelmat saattoivat olla merkityksettömiä, 

 
74 Gordon 1986, 270–271. 
75 Näin myös Gordon 1986, 271. 
76 Bodner 2010, 59. 
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mutta tämä hellyyteen perustuva toimintasuunnitelma kuitenkin toimi, sillä Absalom sai 

israelilaisten sydämet ja täten myös mielet puolelleen. Kuten Daavid vain hetki sitten suuteli 

Absalomia, käytti nyt Absalom tätä isältään oppimaansa hellyydenosoitusta häntä vastaan. 

Tämä on mielestäni selvä merkki siitä, että Absalom oli koko ajan valppaana ja nopea 

oppimaan. 

Neljän vuoden jälkeen Absalom pyytää lupaa kuninkaalta lähteä Hebroniin, missä hän 

haluaa ryhtyä taas palvelemaan Herraa (15:7–9). Daavid antaa Absalomille luvan lähteä 

Hebroniin, mutta Absalom onkin lähettänyt salaa viestinviejiä kaikkien Israelin heimojen 

pariin sanomaan: ”Kun kuulette torven äänen, huutakaa: ’Absalom on huudettu kuninkaaksi 

Hebronissa!’” (15:9–10). Absalom kutsuu mukaansa kaksisataa miestä Jerusalemista, jotka 

eivät tienneet hänen aikeistaan. Toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsuu luokseen myös 

Daavidin neuvonantajan Ahitofelin, ja yhä enemmän ihmisiä kerääntyy Absalomin luokse 

(15:11–12).  

Jakeessa 7 esiin nousee tekstikriittinen ongelma, sillä masoreettisen tekstin ja 

Septuagintan mukaan aikaa on kulunut neljän vuoden sijasta neljäkymmentä vuotta. Vuosien 

määräksi on kuitenkin vakiintunut neljä vuotta esimerkiksi Septuagintan lukiaanisten 

käsikirjoitusten (LXXL) sekä Peshittan ja Vulgatan perusteella.77 Neljäkymmentä vuotta on 

kuitenkin ongelmallinen esimerkiksi sen suhteen, että Absalomin kapinan tapahtumat olisivat 

sijoittuneet Daavidin hallintokauden loppuun, joka ei puolestaan käy järkeen narratiivin 

isomman kontekstin perusteella.78 Tarkastelen tutkimuksessani kertomuksen tapahtumia 

oletetun neljän vuoden perusteella.        

 Neljä vuotta on pisin aikahyppy Absalomin kertomuksessa, joten se on olettavasti 

myös merkityksellinen. Absalom on palannut kuninkaalliseen asemaansa ja saa harjoittaa 

omia toimiaan ilman häiriöitä. Kertomuksen pohjalta on helppoa olettaa, että Absalom jatkaa 

oikeuden harjoittamista Jerusalemin portin edustalla seuraavat neljä vuotta. Näiden vuosien 

aikana hänen kannatuksensa kasvaa kasvamistaan ja lopulta Absalom näkee hetkensä 

koittaneen, sillä jollei kuningas luottanut häneen aluksi, nyt luultavasti luottaa. Neljän vuoden 

jälkeen Absalom pyytää isältään lupaa poistua Jerusalemista lähteäkseen Hebroniin. 

Mielestäni kyse on kohteliaasta pyynnöstä lähteä, mutta tilanteen takana voi nähdä myös 

kaikuja Absalomin kotiarestista.79 Vaikka Absalomin ei tarvinnut pysytellä enää kodissaan, 

hänen luultavasti piti silti pysytellä kaupungissa. Bodnerin mukaan neljä vuotta ei ole 
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78 Bodner 2010, 60. 
79 Näin myös Bodner 2010, 61. 
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tarpeeksi pitkä aika, jotta Daavid olisi unohtanut Absalomin edellisen pyynnön takana piilleet 

motiivit, sillä edellisellä kerralla Daavid menetti esikoispoikansa.80 Mielestäni Daavidilla ei 

kuitenkaan ollut syytä epäillä poikaansa, sillä hän on antanut Absalomille anteeksi ja aikaa 

tapahtuneesta on kulunut jo monta vuotta. 

Kuten kertomuksesta on käynyt ilmi, Absalom on viisas ja vakuuttava puheissaan. 

Puhuessaan kuninkaalle Absalom ottaa ison riskin, sillä vaikka kyseessä on ulkopuolisen 

silmin vain lupaus Jumalalle, Absalomille kyse on kapinan aloittamisesta. Absalom myös 

kääntää Gesurin pakomatkansa merkityksen päälaelleen, sillä hän yksinkertaisesti vain 

mainitsee asuneensa siellä. Hän ei halua muistuttaa kuningasta aikaisemmista teoistaan, vaan 

kääntää kuninkaan pään Jumalalle tekemänsä lupauksen puoleen. Absalom toimii kuninkaan 

kanssa monella tapaa samoin kuin hän oli toiminut kaupungin portilla kansalaisten kanssa. 

Hän käyttää hyödykseen omaa viehätysvoimaansa sekä rauhoittavia ja rohkaisevia sanoja. 

Absalom luo tilanteen, josta kuninkaan on yksinkertaisesti vaikea kieltäytyä, sillä jos 

kuningas ei sallisi matkaa Hebroniin, kieltäisi hän myös Absalomilta mahdollisuuden täyttää 

lupauksensa ja palvoa Jumalaa. Edellisellä kerralla, kun kyse oli lampaiden keritsijäisistä, 

Absalomin taktiikka oli erilainen, sillä hän sinnikkäästi vaati kuningasta päästämään 

Amnonin mukaansa. Nyt Absalom on juoninut tapauksen, jonka nojalla kuningas ei voi 

kieltäytyä hänen pyynnöstään, ja taas kerran Daavid tulee narratuksi. Daavidin viimeiset sanat 

Absalomille ovat ironisesti ”mene rauhassa”, eivätkä isä ja poika kohtaa enää koskaan tämän 

jälkeen.81 

Vasta kertomuksen tässä vaiheessa lukijalle paljastetaan Absalomin todellinen 

suunnitelma. Absalom haluaa kuninkaaksi ja on jo tehnyt tarvittavat suunnitelmat ja teot sen 

saavuttamiseksi. Aikaisemmin lukija on voinut vain arvailla Absalomin todellisia motiiveja, 

eivätkä ne ole käyneet selviksi Daavidille tai edes muuten niin tarkkasilmäiselle Joabille. 

Itselläni kuitenkin herää kysymys siitä, että miksi Absalom odotti näinkin kauan toimissaan. 

Oliko kuninkuuden tiellä nyt enää pelkästään Daavid, kun Amnon oli hoideltu pois pelistä? 

Keräsikö Absalom Daavidin luottamusta toimiessaan kaupungin porteilla? Tunsiko Absalom 

tien varressa oikeutta jakaessaan mitä valta oli ja halusi lisää? Mikä tahansa syynä olikaan, 

odotus palkittiin onnistumisella. Neljän vuoden työn seurauksena Absalomilla oli tuttavia 

ympäri Israelia ja hänen oli helppo lähettää viesti jokaiseen heimoon. Jokaisesta heimosta 

myös oletettavasti löytyi Absalomiin mieltyneitä kansalaisia, jotka olivat valmiita seuraamaan 

häntä. Absalomin itselleen hankkima viidenkymmenen miehen saattue oli vuosien varrella 
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kasvanut kahteensataan henkilöön, sillä sen määrän miehiä Absalom otti mukaansa 

Jerusalemista lähtiessään. Tekstissä kuitenkin painotetaan sitä, että miehet, jotka lähtivät 

Absalomin mukaan Jerusalemista, olivat tietämättömiä Absalomin aikeista. Tekstissä ei 

kuitenkaan kerrota miehistä, jotka olisivat lähteneet pois Absalomin luota, joka viittaa siihen, 

että Absalom oli hyvin vakuuttava toimissaan. Absalom sai jopa kuninkaan neuvonantajan 

Ahitofelin kääntymään puoleensa, jonka voi mielestäni nähdä suurena saavutuksena.  

Mielenkiintoista on myös se, miksi Absalom valitsi Hebronin kaupungiksi, jossa 

julistautui kuninkaaksi. Kertomuksen mukaan Absalom oli kotoisin Hebronista ja hän halusi 

tulla kaupunkiin täyttämään juonimansa lupauksen Jumalalle. Nämä tuskin olivat kuitenkaan 

syitä sille, miksi hän valitsi Hebronin. C. F. Keil ehdottaa syyksi sitä, että myös Daavid 

kruunattiin kuninkaaksi Hebronissa Toisen Samuelin kirjan luvussa 2. Lisäksi Hebronissa 

saattoi asua ihmisiä, jotka olivat tyytymättömiä siihen, että hovi oli siirretty Hebronista 

Jerusalemiin. Absalomilla oli täten mahdollisuus käyttää hyödykseen kaupungissa vallitsevaa 

närkästystä ja mielipahaa, joka osoittaa, että Absalomilla on myös poliittista tilannetajua.82 

3.7. Daavid pakenee Jerusalemista 

Pian myös Daavid saa tiedon siitä, että Israelin miesten mielet ovat kääntyneet Absalomin 

puolelle (15:13). Niinpä Daavid kokoaa Jerusalemissa olevat miehensä ja päättää paeta 

Absalomin tieltä. Daavid näkee mahdottomaksi pelastua Absalomin käsistä, jos hän saa heidät 

kiinni (15:14). Daavid pakenee koko hovinsa kanssa jalkaisin, mutta jättää kymmenen 

sivuvaimoaan pitämään huolta palatsista (15:15–16). Daavidin mukaan lähtevät myös monet 

hänelle uskolliset vierasmaalaiset ja maanpakolaiset (15:18–22). 

Kuten Absalom näki pakenemisen Gesuriin parempana ratkaisuna, myös Daavid 

näkee pakenemisen viisaampana ratkaisuna ja tiedostaa Absalomin uhan todellisena. 

Luultavasti Daavid viimeinkin ymmärtää tekojensa merkityksen Absalomin kannalta sekä 

sen, ettei Absalomilla ollut mitään aikeita jättää häntä henkiin, jos he tulisivat ikinä 

kohtaamaan. Vaikka Daavidin pakeneminen onkin tilanteessa huomattavasti viisaampi teko 

kuin taistelu, horjuttaa se silti hänen hegemonista maskuliinisuuttaan. Hegemonista 

maskuliinisuutta horjuttaa myös sivuvaimojen jättäminen Jerusalemiin, sillä Daavid ei näin 

suojele koko perhettään. Kaiken lisäksi Daavid lähtee Jerusalemista jalkaisin, eikä ottanut 

vaunuja tai kuninkaalle sopivaa ratsua, kuten muulia tai aasia.83 Toisaalta juuri tämä Daavidin 

halu suojella läheisiään ajaa hänet pakenemaan Jerusalemista, eikä hänen asemaansa 
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kuninkaana ja hegemonisen maskuliinisuuden edustajana voida kyseenalaistaa. Kun Daavid 

edellisen kerran kuuli Absalomin petoksesta, hän luuli kaikkien poikiensa menehtyneen ja 

seurauksena tästä Daavid repi vaatteensa ja heittäytyi maahan (13:30–31). Nyt Daavidin 

reaktio Absalomin petokseen on kuitenkin melko erilainen, sillä hän on heti valmis 

pakenemaan. Luultavasti Daavidin vahvaan reaktioon vaikuttaa se, että hänelle kerrottiin 

Israelin miesten mielten kääntyneen Absalomin puolelle. Daavid ei voinut tietää kuka on 

uskollinen hänelle ja kuka Absalomille. Hän näkee pakenemisen parhaimpana vaihtoehtona, 

sillä se antaa hänelle aikaa koota joukkonsa ja pohtia tulevaa taistelua.84 Daavidin 

pakenemisen yhteydessä esille nousee myös kysymys vierasmaalaisten ja maanpakolaisten 

uskollisuudesta. Daavid on ihmeissään, sillä hänen mukanaan Jerusalemista lähtevät myös 

kaikki kreetit, pleetit sekä kuusisataa gatilaista, jotka olivat seuranneet Daavidia Gatista. 

Vierasmaalaiset ja maanpakolaiset eivät edes harkinneet uskollisuuden vannomista uudelle 

kuninkaalle vaan seuraavat Daavidia pois kaupungista tunnustaen näin hänen hegemoniansa. 

Lähtiessään Jerusalemista Daavid päättää kuitenkin jättää kymmenen sivuvaimoaan 

pitämään huolta palatsista. Tämä on mielestäni erikoinen päätös Daavidilta ottaen huomioon 

Natanin viestin luvussa 12: ” Herra sanoo näin: ’Minä nostan omasta perheestäsi 

onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät 

toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää.’” (2. Sam. 12:11). Daavid 

ymmärtää varmasti, että kuninkaan haaremin anastaminen on käytännössä sama asia kuin 

valtaistuimen valtaaminen, joten miksi hän ottaa tämän tarpeettoman riskin. Tutkijat ovat 

esittäneet monia teorioita ja osan mielestä Daavid jättää sivuvaimonsa Jerusalemiin, sillä 

hänellä on täydet aikomukset palata. Toiset taas uskovat, että Daavid jättää sivuvaimonsa 

kokeeksi Absalomille tai jopa oikeuttaakseen sodan Absalomia vastaan, jos hän menisi heitä 

tapaamaan.85 Todellisuudessa nimettömäksi jääneet sivuvaimot ovat vain viattomia uhreja 

isän ja pojan välisessä sodassa.        

 Daavid kulkee väkijoukkoineen Kidroninlaakson poikki kohti autiomaata, ja hänen 

mukanaan ovat myös pappi Sadok ja leeviläiset, jotka kantoivat Jumalan liitonarkkua (15:23–

24). Kuningas kuitenkin käskee Sadokia viemään arkun takaisin Jerusalemiin, sillä jos Herra 

olisi suopea hän antaisi Daavidin palata arkun luokse kaupunkiin. Daavid käskee Sadokia 

ottamaan myös pappi Abjatarin sekä heidän poikansa, Ahimaasin ja Jonatanin mukaansa 

(15:25–27). Hän kertoo papeille pysyttelevänsä itse lähellä Jordanin ylityspaikkoja, kunnes 

saisi heiltä uusia tietoja. Tämän jälkeen Daavid peittää päänsä ja lähtee avojaloin ja itkien 
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nousemaan Öljymäen rinnettä, ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittävät päänsä ja 

nousevat rinnettä itkien (15:28, 30). 

Daavid näyttää paenneen Jerusalemista niin nopeasti, ettei ehtinyt edes miettiä missä 

hän voisi asettua aloilleen. Tekstistä käy kuitenkin ilmi, että liitonarkku on hänen mukanaan 

ja siitä ovat huolehtimassa papit Sadok ja Abjatar. Liitonarkun mukaan ottaminen vaikuttaa 

mielestäni hieman erikoiselta, sillä aikaisemmissa jakeissa Daavid vaikutti kiireiseltä 

pakenemaan Absalomin tulon alta. Ilmeisesti aikaa oli ainakin sen verran, että liitonarkku 

ehdittiin hakea mukaan. Monet tutkijat uskovat, että maininta leeviläisistä on toissijainen ja 

sen on lisätty myöhemmin osaksi tekstiä mahdollisesti deuteronomistisen editorin toimesta, 

sillä pyhällä liitonarkulla kuului olla asianmukainen saattue mukanaan.86 Auldin mielestä jae 

24 on mitä luultavimmin luotu vastaukseksi kysymykseen siitä, oliko liitonarkku enemmän 

yhteydessä Jerusalemiin vai Daavidin, joka oli tuonut arkun sinne.87 Tähän viittaa myös se, 

että Daavid lähettää arkun hyvin nopeasti tämän jälkeen takaisin Jerusalemiin, sillä hän uskoo 

näkevänsä arkun uudestaan jos Herra antaisi hänen palata vielä Jerusalemiin. Daavid ei yritä 

käyttää arkkua taatakseen voittonsa ja paluunsa, vaan alistuu Jumalan tahdolle.88 Arkun 

palauttaminen Jerusalemiin antaa Daavidille mahdollisuuden lähettää omia vakoojiaan 

takaisin kaupunkiin. Daavid päättääkin lähettää papit sekä heidän poikansa takaisin 

Jerusalemiin, jotta hänellä on ainakin muutama korva lähellä Absalomia. Näin Daavidin on 

helpompi varautua tulevaan.         

 Daavid myös suree tapahtumia suurieleisesti, sillä jakeessa 16 Daavid lähtee jalkaisin 

Jerusalemista, mutta nyt tekstin mukaan hänellä ei ole enää edes kenkiä jalassa. Daavid myös 

peittää päänsä ja jatkaa matkaa itkien. Kirjallisuudessa esiintyvä itkeminen polveutuu 

luultavasti itkun tärkeimmästä rituaalisesta merkityksestä muinaisessa maailmassa: ihminen 

tai ihmisryhmä itkee saadakseen armoa jumalilta tai päästäkseen jumalten huomioon. Milena 

Kirovan mukaan tämänkaltaisesta itkemisestä on monia kuvauksia Raamatun kirjoissa. 

Itkeminen nähdään tärkeänä taitona, joka on annettu suurimmille sankareille, kuten kuningas 

Daavidille. Kirovan mukaan itkeminen ei ole liitoksissa sukupuoleen, eikä siihen yhdistetty 

maskuliinisuutta horjuttavia elementtejä muinaisessa maailmassa.89  

 
86 McCarter 1984, 370. Vertaa esimerkiksi 1. Aik. 15, jossa leeviläiset on lisätty Daavidin järjestämään 

saattueeseen tuomaan arkku Jerusalemiin. 
87 Auld 2012, 508. 
88 Gordon 1986, 274. 
89 Kirova 2014, 36; 43; 48. 
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Samuelin kirjoissa esiintyvän Daavidin itkun Kirova näkee performatiivisena 

itkemisenä, jolla Daavid pyrkii vaikuttamaan ihmisiin ympärillään.90 Kuninkaan itku on aina 

julkista ja se vaikuttaa myös muiden ihmisten toimiin, yleensä niin, että kuninkaan seurassa 

olijat yhtyvät itkuun (esim. 2. Sam. 15:30). Absalomin kertomuksessa Daavid itkee kolme 

kertaa: Amnonin kuoltua (13:36), paetessaan itse Jerusalemista (15:30) ja Absalomin kuoltua 

(18:33), ja näistä itkuista jokaiseen voidaan nähdä liittyvän rituaalisen itkun piirteitä. Tilanteet 

ovat Daavidille tuskallisia ja armon pyytäminen Jumalalta vaikuttaa sopivalta ratkaisulta. 

Jokaisessa tilanteessa Daavidin itkulla on kuitenkin eri yleisö, joka viittaa siihen, ettei itkun 

performatiivisuus ollut vakio. Ensimmäistä itku todistavat Daavidin palvelijat, jotka myös 

yhtyvät itkuun. Toista itkua todistavat kaikki Daavidin kanssa Jerusalemista paenneet 

kansalaiset, jonka myötä itkijöitä on suuri joukko. Kolmannen itkun todistajia ei mainita, 

mutta Joabille ja sotilaille itkusta kertoi luultavasti joku, joka sitä oli todistanut. Tärkeintä on 

kuitenkin huomioida, ettei itku ollut tarkoitettu sotilaiden kuultavaksi. Itkun performatiivisuus 

ei myöskään sulje pois itkuun mahdollisesti liittyneitä tunteita. 

Kun Daavid kuulee, että hänen neuvonantajansa Ahitofel on liitossa Absalomin kanssa 

hän pyytää Herraa tekemään Ahitofelin neuvot tyhjiksi (15:31). Öljymäen laella Daavid 

tapaakin arkilaisen Husain, jonka hän lähettää kaupunkiin ja Absalomin luokse palvelemaan 

tätä ja tekemään Ahitofelin neuvot tyhjiksi (15:32–34). Daavid kertoo Husaille, että papit 

Sadok ja Abjatar olisivat palatsissa hänen apunaan. Aina kun Husai kuulisi kuninkaan 

palatsissa jotain, hänen tulisi kertoa papeille. Pappien poikien kautta tieto pääsisi ulos 

kaupungista ja kuninkaan luokse (15:35–36). Jakeessa 37 mainitaan vielä erityisesti, että 

Husai saapuu samaan aikaan Jerusalemiin kuin Absalom. 

Ahitofelin petos on varmasti todella iso uutinen Daavidille. Tästä kertoo mielestäni se, 

että Daavid kääntyy suoraan Herran puoleen, eikä edes pohdi muita tapoja estää Ahitofelia 

neuvomasta Absalomia. Daavid tietää Ahitofelin olevan viisas mies, eikä hänellä ole muuta 

mahdollisuutta kuin pyytää Herralta apua. Daavidin toive toteutuukin yllättävän nopeasti, sillä 

Daavid törmää Husaihin. Husai on 1. Aikakirjan (27:33) mukaan kuninkaan lähin mies ja 

hänellä on luultavasti melko samankaltainen paikka kuninkaan rinnalla kuin esimerkiksi 

Ahitofelilla tai Joabilla. Luultavasti Husai on vanha mies, sillä hänellä on rikkinäiset vaatteet, 

ja Daavidin mukaan hän olisi vain taakkana seurueen mukaan tullessaan. Niinpä Daavid 

lähettää Husain Jerusalemiin, sillä vaikka Daavid lähetti myös Sidokin ja muut, Husailla on 

mitä luultavimmin parempi pääsy Absalomin lähelle. Papit ja heidän poikansa toimisivat vain 

 
90 Kirova 2014, 42. 
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viestinvälittäjinä, joiden avulla tieto kulkisi Daavidille. Husai saapuu Jerusalemiin samaan 

aikaan Absalomin kanssa, joka sopi kuvaan siitä, että hän on tullut kaupunkiin palvelemaan 

nimenomaan Absalomia. 

3.8. Daavid, Siba ja Simei  

Luku 16 keskittyy aluksi Daavidin kohtaamiseen Siban (16:1–4) ja Simein kanssa (16:5–14). 

Daavidin ja Siban kohtaaminen ei ole kovin tärkeä kertomuksen kannalta, sillä se vain 

osoittaa, että osa israelilaisista pysyi uskollisina Daavidille ja osa ei. Daavidin ja Simein 

kohtaaminen antaa meille puolestaan hieman tietoa Daavidin ajatuksista Absalomin kapinan 

suhteen. Simei on Saulin sukulainen ja kiroaa sekä heittelee kiviä Daavidia päin tämän 

nähdessään. Simei näkee Absalomin toimet Herran kostona Daavidille Saulin suvun verestä 

(16:5–8). Abisai, Daavidin siskonpoika, ei siedä Simein tapaa puhutella kuningasta ja aikoo 

lyödä tältä pään poikki (16:9). Daavid ei kuitenkaan pidä siitä, että Abisai puuttuu hänen 

asioihinsa ja sanoo tälle ja palvelijoilleen: ”Antaa hänen kirota. Jos Herra on käskenyt hänen 

kirota Daavidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä? Jos kerran minun oma poikani 

tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan 

ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee 

kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani.” 

(16:10–12). Niinpä Daavid jatkaa matkaansa Simei kannoillaan kiroten ja kiviä heitellen, 

kunnes saapuu lopulta määränpäähänsä Jordanjoen ylityspaikoille (16:13–14). 

Mielestäni Daavidin ja Simein kohtaaminen näyttäytyy Daavidia herättelevänä 

tilanteena. Kuninkaan vastaus Abisaille avaa lukijalle sitä, mitä Daavidin mielessä liikkuu. 

Vaikka hän hyväksyykin Simein syytteet, hän myös toivoo, että tilanne saataisiin vielä 

korjattua. Hänen puheensa nostaa myös esille sitä, kuinka perhekeskeinen kapinan syy 

todellisuudessa onkaan.91 Mielestäni on kuitenkin merkittävää, ettei Daavid vieläkään näe 

tehneensä itse väärin. Hän kokee kärsineensä vääryyttä, mutta ei tuo esille omaa osaansa 

tilanteeseen.            

 Simei näkee Daavidin anastaneen Saulilta vallan samalla tavalla kuin Absalom on nyt 

anastanut Daavidin vallan. Vertaus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Absalomin kapina 

johtuu Daavidin uudemmista teoista Jerusalemissa, eikä niinkään Saulin suvun kohtelusta. 

Gordonin mukaan Daavidilla on kolme syytä jättää Simei vahingoittumatta. Ensimmäinen ja 

samalla tärkein syy on se, että Jumala on mahdollisesti neuvonut Simeita kiroamaan 

Daavidin. Toiseksi Daavidin oma poika johtaa kapinaa häntä vastaan, joten ei ole kovin 

 
91 Bodner 2010, 72. 
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merkittävää, että Saulin sukulaisella on vahvoja mielipiteitä Daavidia vastaan. Kolmanneksi 

Simein nöyryytykselle altistuminen saattaa auttaa Daavidia sovittamaan 

syyllisyydentunteensa.92 Kiinnostavaa on kuitenkin se, että Simei seuraa Daavidia poispäin 

kaupungista, eikä lähde esimerkiksi Absalomin luokse. Tämä kertoo mielestäni siitä, että jopa 

Simei tunnustaa Daavidin hegemonian tilanteessa, jossa se horjuu. 

3.9. Absalom Jerusalemissa 

Kun Absalom on saapunut Jerusalemiin Ahitofelin kanssa, Daavidin lähettämä Husai menee 

hänen luokseen ja tekeytyy Absalomille uskolliseksi (16:15–19). Absalom ei tiedä mitä tehdä 

seuraavaksi, joten hän kääntyy Ahitofelin puoleen neuvoja kysyen. Ahitofel neuvoo 

Absalomia menemään Daavidin sivuvaimojen luokse, jotka tämä oli jättänyt Jerusalemiin 

huolehtimaan palatsista. Ahitofelin mukaan sivuvaimojen luokse meneminen viestittää koko 

Israelille sitä, että Absalom on katkaissut välinsä Daavidiin lopullisesti ja Absalomin 

kannattajat saisivat siitä lisää rohkeutta (16:20–21). Niinpä Absalomille pystytetään teltta 

palatsin katolle ja hän menee Daavidin sivuvaimojen luokse koko Israelin nähden (16:22). 

Luvun viimeinen jae painottaa sitä, että Ahitofelin antamat neuvot ovat ihmisten mielestä 

kuin Jumalan sana, ja näin ajattelevat myös Daavid sekä Absalom (16:23). 

Jerusalemissa Husai näyttää päässeen Absalomin puheille nopeasti, joka on merkki 

siitä, että Daavid teki viisaasti hänet kaupunkiin lähettäessään. Husai nöyristelee Absalomin 

edessä ja kertoo palvelevansa tätä mieluummin kuin Daavidia. Tekstissä ei mainita 

Absalomin mielipidettä asiaan, eikä Absalom aluksi näytä edes kiinnostuneen Husain 

ajatuksista. Seuraavassa luvussa käy kuitenkin ilmi, että Absalom haluaa kuulla myös Husain 

mielipiteen. 

Mielenkiintoista on se, että vaikka Absalom on juoninut ja nähnyt monta vuotta vaivaa 

päästäkseen tähän tilanteeseen, hän ei tiedä mitä tehdä seuraavaksi. Ehkä Absalom on 

keskittynyt kapinan toteuttamiseen eikä sen seurausten miettimiseen. Onneksi Ahitofel on 

hänen vierellään ja osaa neuvoa Absalomia ensimmäisissä tehtävissä. Daavidin sivuvaimojen 

luokse meneminen on Ahitofelilta viisas neuvo, sillä se todella katkaisee lopullisesti Daavidin 

ja Absalomin välit. Absalom edustaa äärimmäistä hegemonista maskuliinisuutta ja alistaa 

Daavidin maatessaan tämän sivuvaimojen kanssa. Sivuvaimot puolestaan nostavat taas kerran 

esiin Natanin esittämän viestin Daavidille luvusta 12: ” – – silmiesi edessä otan sinulta omat 

vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää.” (2. 

Sam. 12:11). Viesti käy nyt toteen pienintä yksityiskohtaa myöten. 

 
92 Gordon 1986, 279. 
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Tekstissä tuodaan selvästi esille, että Ahitofel on viisas mies ja mahdollisesti häntä 

pidetään jopa viisaimpana koko Israelissa. Gordonin mukaan hänestä olisi ehdottomasti tullut 

Absalomin saattueen avainhahmo, jos Husai ei olisi astunut kuvioihin.93 Mielestäni on selvää, 

että yhdessä Ahitofelin kanssa Absalomista olisi tullut kuningas ja hän olisi kukistanut 

Daavidin helposti. Ahitofelin viisaus näyttäytyy yksittäisenä syynä sille, miksi Daavid pyysi 

Herralta apua hänen neuvojensa tyhjäksi tekemisessä.94 Ahitofel edustaa monella tapaa 

hegemonista maskuliinisuutta, mutta hänet voi nähdä myös kannattelevan maskuliinisuuden 

valossa, sillä hän ei varsinaisesti haasta hegemoniaa, vaan toimii sen puitteissa ja sitä tukien. 

3.10. Husai harhauttaa neuvoillaan Absalomia 

Luvussa 17 pääsemme suoraan toiminnan pariin, sillä luku alkaa Ahitoflin ehdotuksella lähteä 

välittömästi Daavidin perään kahdentoistatuhannen valiomiehensä kanssa. Daavid on 

Ahitofelin mukaan väsynyt ja voimaton, joten Absalomilla olisi hyvät mahdollisuudet 

kuninkaan surmaamiseen. Ahitofel kuitenkin painottaa, ettei Absalomin ole tarvetta tappaa 

kuin Daavid: ”Sinähän tavoittelet vain yhden miehen henkeä; koko muu väki saa olla 

rauhassa.” (17:1–3). Absalom ja Israelin vanhimmat pitävät suunnitelmaa hyvänä (17:4). Jopa 

yllättäen Absalom haluaa kuitenkin vielä yhden mielipiteen suunnitelmalle ja pyytää Husain 

luokseen (17:5–6).  

Ahitofel on viisas neuvoissaan, sillä hän neuvoo Absalomia tavoittelemaan vain 

Daavidin henkeä ja tekemään sen nopeasti. Kertomuksesta ei käy selväksi halusiko Absalom 

tappaa myös kaikki Daavidin miehet, mutta mielestäni Ahitofelin neuvo viittaa siihen 

suuntaan. Ahitofel tietää, että Daavid on uupunut, eikä hänellä ole paljoa miehiä mukanaan. 

Hän myös ymmärtää, että nopea toiminta vähentäisi verenvuodatusta ja vihamielisyyttä 

tulevaisuudessa.95 Ahitofel on onnistunut neuvomaan Absalomia jo kerran onnistuneesti 

Daavidin sivuvaimojen kanssa, joten tästä rohkaistuna hän ei myöskään jäänyt odottamaan 

Absalomin seuraavaa pyyntöä, vaan päättää tarjota niitä itse.96 Mielestäni taustalla on 

havaittavissa selvä motiivi Absalomin voiton puolesta. Tästä kertovat myös Ahitofelin teot 

myöhemmin, sillä epäonnistuminen ei ole hänelle vaihtoehto (17:23). Bodnerin mielestä 

Ahitofelin motiiveista kertoo myös se, että hän puhuu Daavidin perään lähtemisestä 

ensimmäisessä persoonassa, joka näyttäytyy hieman erikoisena koskien neuvonantajaa. Yksin 

Daavidin surmaaminen on kieltämättä taktinen siirto, mutta siihen saattaa liittyä myös 

 
93 Gordon 1986, 278. 
94 Näin myös Bodner 2010, 75. 
95 Magennis 2012, 67–68. 
96 Auld 2012, 521; Bodner 2014, 78. 
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henkilökohtaisempi kauna Daavidia kohtaan, joka ajoi Ahitofelin Absalomin puolelle jo 

alkujaan. Ahitofel saattaa toimia Daavidia vastaan kostona Urian, Batseban ensimmäisen 

aviomiehen, murhasta ja Batseban nöyryyttämisestä, sillä 2. Sam. 23:34 ja 11:3 mukaan hän 

on Batseban isoisä. Ahitofel on myös kotoisin Gilosta, joka sijaitsee lähellä Hebronia. Häntä 

saattavat hyvinkin ajaa motiivit Hebronin loiston palauttamisesta.97  

Husai näkee tilaisuutensa koittaneen ja sanoo Absalomille, että Ahitofelin neuvo on 

huono. Husai kertoo kuinka rohkeita ja hurjia Daavid miehineen on, ja neuvoo Absalomia 

kokoamaan itselleen enemmän miehiä, jotta voitto olisi varmempi (17:7–13). Absalomin ja 

kaikkien Israelin miesten mielestä Husain neuvo on parempi kuin Ahitofelin (17:14), sillä 

varmempi voitto vaikutti paremmalta ratkaisulta. Bodnerin mukaan Husain neuvot 

puhuttelevat Absalomia erityisesti kunnian ja maineen kautta, sillä taistelun voitto merkitsisi 

paljon. Siinä missä Ahitofel puhuu yksikön ensimmäisessä persoonassa, Husai tuo neuvonsa 

esille Absalomin kannalta keskeisemmin ja pitää itse Absalomin osallistumista taisteluun 

tärkeänä.98 Mielestäni on todennäköistä, että Absalom kokee edelleen isänsä mahdin varteen 

otettavan vastuksena ja haluaa tämän takia pelata varman päälle. Ahitofel on ehdottanut 

kahdentoistatuhannen miehen armeijan mukaan ottamista Daavidin perään lähdettäessä, mutta 

määrä ei ole Absalomin mielestä tarpeeksi suuri. Toki taustalla vaikuttaa myös Herran päätös 

tehdä Ahitofelin neuvot tyhjiksi, joten Husain neuvo olisi voittanut minkälaisen kilvan 

tahansa.  

3.11. Daavid saa varoituksen ja pakenee 

Husai tietää onnistuneensa viivyttelemään Absalomia lähtöä Jerusalemista, mutta hänen on 

saatava tieto nopeasti myös Daavidille. Niinpä Husai kertoo papeille keskustelustaan 

Absalomin kanssa ja lähettää Daavidille viestin ylittää Jordan välittömästi (17:15–16). Husain 

viesti kulkeutuu pappien pojille, Jonatanille ja Ahimaasille, joiden on tarkoitus viedä viesti 

aina Daavidille asti. He ovat asettuneet Rogelin lähteelle, sillä he eivät uskaltaneet näyttäytyä 

kaupungissa (17:17). Muuan poika kuitenkin näkee heidät ja kertoo asiasta välittömästi 

Absalomille, joka lähettää miehensä tutkimaan asiaa. Jonatan ja Ahimaas onnistuvat kuitenkin 

pakenemaan kaivoon, jonka eräs Daavidille uskollinen nainen kätkee Absalomin miehiltä 

(17:18–19). Nainen johdattaa Absalomin miehet harhaan, jotta Jonatan ja Ahimaas pääsevät 

kertomaa Husain viestin Daavidille (17:20–21). Viestin saatuaan Daavid kokoaa väkensä ja 

ylittää Jordanin (17:22). 

 
97 Bodner 2014, 79. 
98 Gordon 1986, 281. 
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Mielestäni jakeiden 15–22 tapahtumat eivät ole kovin tärkeitä tarkastelemieni aiheiden 

puitteissa, vaikka pohjimmiltaan niiden tarkoituksena onkin vahvistaa Daavidin hegemoniaa, 

sillä ne osoittavat, että Jerusalemissa on edelleen kuninkaalle uskollista väkeä. Oleellista on 

myös se, että Daavid toimii Husain neuvojen perusteella ja ylittää Jordanin helpomman 

taistelupaikan toivossa. Jae 23 puolestaan palaa yllättäen Ahitofeliin, jonka kerrotaan 

palanneen omaan kotikaupunkiinsa, kun hän näki, ettei hänen neuvojansa noudatettu. Gilossa 

Ahitofel kohtaa loppunsa, sillä annettuaan määräykset talonsa asioista hän hirttäytyy. 

Mielestäni Ahitofelin hirttäytyminen tulee kertomuksen kannalta suurena yllätyksenä, sillä 

tarinan suurempi kaari on vasta matkalla kohti päätöksen tuovaa taistelua. Gordonin mukaan 

kauaskatseinen Ahitofel kuitenkin ymmärtää, että Husain neuvojen noudattaminen on kapinan 

loppu. Hän myös ymmärtää, ettei hänellä olisi enää tulevaisuutta Daavidin paluun myötä.99 

Ahitofelin teon voi siis tietyllä tapaa nähdä viisaana tekona, sillä tekemällä niin, hän päättää 

itse omasta kohtalostaan. Ahitofelin kohtaloa on kuitenkin mielenkiintoista pohtia myös 

Absalomin kannalta. Lukijalle on tuotu jo tässä vaiheessa kertomusta vahvasti esille taistelun 

lopputulos, vaikka Absalom ei vielä kykene sitä näkemään. Absalom tuskin on tietoinen 

Ahitofelin teosta, sillä jos hän olisi huomannut tämän poissaolon hän olisi saattanut pysähtyä 

itse viisaana miehenä miettimään asioita vielä kerran.  

Kun Absalom ja israelilaiset ylittävät Jordanin, Daavid on saapunut jo Mahanaimiin. 

Mahanaimissa hänelle ja hänen väelleen tuodaan paljon ruokaa sekä tarpeellisia 

käyttötavaroita (17:24–29). Nämä jakeet todistavat, että Daavidilla on kannattajia myös 

Jordanin toisella puolella. Daavid on hyvässä asemassa, suojatussa linnakkeessa100 ja hänen 

joukkonsa ovat ravittuja ja valmiina taistelemaan.101 

3.12. Absalomin tappio ja kuolema 

Mahanaimissa Daavid järjestää joukkonsa kolmen miehensä alaisuuteen: Joabin, Abisain ja 

Ittain. Daavidilla on myös halu itse lähteä sotimaan, mutta hänen miehensä eivät ole 

suostuvaisia siihen. Daavid kuitenkin antaa heille käskyn olla vahingoittamatta Absalomia. 

Niinpä Daavid jää kaupungin porttien viereen muiden lähtiessä israelilaisia vastaan (18:1–5). 

Daavidin halu taistella myös itse ilmentää hegemonista maskuliinisuutta. Hänen 

hegemoniaansa ilmentää myös se, että hänellä on miehiä, jotka taistelevat hänen puolestaan. 

 
99 Bodner 2014, 88; Gordon 1986, 282. 
100 Mahanaim oli toiminut Isbosetin pääkaupunkina hänen lyhyen hallintokautensa aikana ja se oli mitä 

luultavimmin linnoitettu (2. Sam. 2:8). 
101 Gordon 1986, 282. 
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Jakeen 3 mukaan Daavid vastaa itse kymmentätuhatta sotilasta102, joten hänen sotataitojaan ei 

kyseenalaisteta. Silti Daavidin miehet vaativat Daavidia jäämään pois taistelusta, ja 

tutkijoiden keskuudessa onkin herännyt erilaisia tulkintoja tästä. Joidenkin mielestä sotilaat 

pitävät Daavidin turvallisuutta tärkeänä, sillä jos Daavid kuolisi taistelu olisi turhaa. Toiset 

tutkijat ovat sitä mieltä, että sotajoukot vain harhauttavat Daavidia, sillä he uskovat tämän 

olevan vain taakkana taistelussa poikaansa kohdistuvien sekavien tunteiden takia.103 Daavid 

myös selkeästi ilmaisee halunsa sen suhteen, ettei Absalomia satuteta. Daavid haluaa suojella 

poikaansa, ja mahdollisesti juuri siksi hän myös haluaa lähteä mukaan taisteluun. Jos hän olisi 

itse paikalla hän voisi pitää huolen siitä, ettei Absalomille kävisi kuinkaan. 

Taistelu käydään Efraimin metsässä, jossa Daavidin miehet lyövät israelilaiset ja 

miehiä kuolee jopa kaksikymmentätuhatta (18:6–7). Myös Absalom on mukana taistelussa 

muulilla ratsastaen. Absalom joutuu vastakkain Daavidin miesten kanssa ja hänen muulinsa 

kulkiessa suuren tammen alta Absalom takertuu hiuksistaan kiinni puuhun ja jää siihen 

roikkumaan (18:9). Eräs Daavidin miehistä näkee tämän ja menee kertomaan Joabille, joka 

ihmettelee, miksei mies surmannut Absalomia. Mies kuitenkin sanoo, ettei ojentaisi kättään 

Absalomia vastaan edes isosta summasta rahaa, sillä hän ja muut miehet kuulivat Daavidin 

sanat Joabille, Abisaille ja Ittaille. Miehen mielestä sellainen teko olisi petos kuningasta 

vastaan (18:10–13). Joab on kyllästynyt tilanteeseen, joten hän ottaa kolme keihästä ja iskee 

ne Absalomin rintaan, kun tämä vielä roikkuu tammessa. Tämän jälkeen kymmenen Joabin 

miestä ympäröi Absalomin, ja he lyövät hänet hengiltä (18:14–15).  

Mielestäni kertomuksesta saa kuvan, että taistelun lopputulos vaikuttaa olevan jo 

alkujaan selvä, eikä joukkojen välisestä taistelusta juuri kerrota. Sen sijaan kirjoittaja 

keskittyy siihen, mitä Absalomille tapahtuu ja miten se vaikuttaa Daavidiin. Isän ja pojan 

suhde on selvästi oleellisempi kertomuksen kannalta kuin se, mitä joukkojen välillä tapahtuu 

taistelukentällä.104 Daavidin hegemoniasta kertoo erityisesti se, että sotilaat ovat uskollisia 

juuri hänelle, vaikka välissä onkin ylempiarvoisia upseereja. Absalomin nähneelle sotilaalle 

kuninkaan sanat Absalomin satuttamisesta ovat huomattavasti tärkeämmät kuin mitä Joabille.  

Kertomuksen pohjalta vaikuttaa siltä, että Absalom taistelee joukkojensa kanssa, 

mutta kriittisellä hetkellä hän on silti yksin metsässä. Efraimin metsä on melko 

vaikeakulkuista maastoa, sillä jakeessa 8 mainitaan metsän nielleen sinä päivänä enemmän 

väkeä kuin miekka. Lopulta metsä koituu myös Absalomin kohtaloksi, sillä hän jää painavasta 

 
102 Vertaa 1. Sam. 18:7 ja 21:12. 
103 Bodner 2014, 92; Gordon 1986, 284. 
104 Gordon 1986, 284. 
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ja pitkästä tukastaan kiinni puuhun, eikä pääse omin avuin irti. Absalomin huonoksi onneksi 

yksi Daavidin miehistä sattuu näkemään tämän ja kertoo siitä Joabille. Tekstin perusteella 

Joab on suunnattoman kyllästynyt Absalomiin ja tämän tekosiin, ja on täten valmis 

uhmaamaan kuninkaan käskyä ja tappamaan Absalomin. Kolmen keihään iskeminen 

Absalomin rintaan ei kerro pelkästä turhautumisesta vaan todellisesta vihasta. Tämäkään ei 

vielä riitä, sillä lopulta Joabin miehet lyövät Absalomin hengiltä. 

Ahitofelin ja Absalomin kuolemien välillä on helppo nähdä yksi iso yhtäläisyys, sillä 

molemmat jäävät ilmaan roikkumaan. Kuitenkin ne tavat, joilla nämä kertomuksen kaksi 

hahmoa jäävät roikkumaan, ovat täysin vastakkaiset. Ahitofel hirttäytyy vapaaehtoisesti, 

mutta Absalom ei jää hiuksistaan kiinni tammeen tarkoituksellisesti. Rabbiinisten 

tulkintojen105 mukaan Absalomin kiinni jäämisellä on vahva yhteys aikaisempaan mainintaan 

tämän hiuksista ja hiusten ihannointia onkin pohdittu myös moraalisena kysymyksenä. Samat 

hiukset, joita Absalom aikaisemmin punnitsi kuninkaallisella vaa’alla, koituvat nyt hänen 

kohtalokseen. Uudempi tutkimus on kuitenkin painottanut, että Absalomin hiukset eivät 

kuitenkaan olleet syy hänen tuhoonsa, sillä tekstissä mainitaan vain Absalomin pää: 

ה ו ָבֵאָלָ֗  ja hänen päänsä jäi kiinni tammeen’.106 Tekstin perusteella voisi olettaa, että’ ַוֶיֱחַזַ֧ק רֹאֹׁשֹׁ֣

Absalom jää kiinni kaulastaan oksan haaraan, eikä hiuksilla ollut asian kanssa mitään 

tekemistä. Mielleyhtymä Absalomin hiusten ja puuhun kiinni jäämisen välillä on kuitenkin 

vahva, eikä pois voida sulkea hiusten mahdollista vaikutusta kiinni jäämiseen. 

Absalomin kuoltua Joab puhaltaa torveen pysäyttääkseen sotilaansa, ja sotilaat 

lopettavat israelilaisten takaa-ajon. He ottavat Absalomin ruumiin, heittävät sen metsässä 

kuoppaan ja kasaavat sen päälle ison kiviröykkiön (18:16–17). Absalomin hautaan liittyen 

jakeessa 18 mainitaan, että hän oli eläessään pystyttänyt itselleen Kuninkaanlaaksoon 

muistomerkin107, sillä hänellä ei ollut poikaa, joka säilyttäisi hänen nimensä muiston. 

Absalomin viimeisen lepopaikan voi nähdä oikeutettuna hänen tekojensa tähden. Hänet 

yksinkertaisesti jätetään metsään, eikä hautapaikkaa merkitä muuten kuin kivikasalla. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, miksei Joab esimerkiksi tuonut Absalomin ruumista 

Daavidille. Joab tietää rikkoneensa kuninkaan käskyjä, joten pelkääkö hän kenties kuninkaan 

mahdollista reaktiota Absalomin kaltoinkohdeltuun ruumiiseen. Kertomuksessa halutaan 

 
105 Talmud (Sotah 9b). 
106 Bodner 2014, 94. McCarter 1984, 406. 
107 Jakeen 18 mukaan Absalom oli rakennuttanut muistomerkkinsä Kuninkaanlaaksoon, mutta sen tarkasta 

sijainnista ei ole tietoa. Kidronin laaksossa sijaitsee eräs Absalomin hautana tunnettu muistomerkki, mutta 

kyseessä on paljon myöhäisempi rakennelma, joka on ajoitettu ensimmäiselle vuosisadalla ajanlaskun alun 

jälkeen. Gordon 1986, 286. 
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tuoda kuitenkin esille myös se, että Absalomilla on jo muistopaikka itselleen, joten metsän 

hautapaikalla ei loppujen lopuksi ole juuri merkitystä. Absalomin itselleen rakennuttaman 

muistomerkin voi nähdä hegemonisen maskuliinisuuden merkkinä, sillä vaikka kertomuksesta 

ei käykään esille muistomerkin rakennusajankohtaa, selvää on, että Absalom halusi jättää 

itsestään jäljen Israeliin.  

Jakeen 18 maininta Absalomin perhetilanteesta on ristiriidassa aikaisemman 

maininnan kanssa, jonka mukaan Absalomilla on kolme poikaa (14:27). On mahdollista, että 

jae 18 edustaa traditiota, jonka mukaan Absalomilla ei ollut yhtään poikaa. Vaihtoehtoisesti 

Samuelin kirjan kirjoittajat eivät tienneet oliko Absalomilla poikia, joten heprealaiseen 

tekstiin on päätynyt kaksi eri käsitystä tilanteesta. Gordonin mielestä todennäköisempää on 

kuitenkin se, että hänen poikansa olivat kuolleet jo aikaisemmin. Tätä vaihtoehtoa tukee myös 

14:27, jossa poikien nimiä ei mainita, vaikka tyttären nimi kyllä tuodaan esille.108  

3.13. Daavid saa tiedon Absalomin kuolemasta 

Ahimaas haluaa viedä Daavidille ilosanoman siitä, että Herra on vapauttanut hänet 

vihollisistaan. Joab kuitenkin kieltää Ahimaasta lähtemästä, sillä sanoma ei ole iloinen. Sen 

sijaan hän lähettää erään nubialaisen Daavidin luokse. Edelleen Ahimaas haluaa lähteä ja 

viimein Joab päästää myös hänet matkaan (18:19–23a). Ahimaas on nubialaista nopeampi ja 

saavuttaa Daavidin ensin. Daavid kysyy häneltä, onko Absalom turvassa, mutta Ahimaas ei 

osannut vastata kuninkaalle. Pian myös nubialainen saapuu Daavidin puheille ja Daavid 

kysyy häneltä saman kysymyksen. Kun nubialainen kertoo Absalomin menehtyneen (18:23b–

32) kuningas joutuu suunniltaan surusta, ja hän itkee ja huutaa Absalomin nimeä ja toivoo itse 

kuolleensa tämän sijasta (19:1). 

Jakeet 19–32 käsittelevät pitkälti sitä, miten kuningas Daavid saa lopulta tiedon 

poikansa kuolemasta. Huomion arvoista näissä jakeissa on se, että Joab yrittää olla 

hienovarainen Absalomia koskevien uutisten toimittamisessa, sillä hän osaa odottaa 

kuninkaan reaktiota. Kuten kertomuksesta on käynyt esille, Absalom on Daavidille herkkä 

aihe, ja tämä on nähtävillä myös hänen reaktiostaan Absalomin kuolemaan. Tekstistä herää 

myös käsitys siitä, että Daavidista ei haluttu tehdä syyllistä Absalomin kuolemaan. Läpi 

kertomuksen Daavid on näyttäytynyt vain hellänä ja rakastavana isänä, joka suree 

suunnattomasti poikansa kohtaloa. Daavidin käsky poikansa suojelemisesta tuodaan selvästi 

esille, ensin Daavidin omasta suusta ja myöhemmin vielä Absalomin löytäneen sotilaan 

toimesta. Kertomuksen avulla halutaan herättää sympatiaa Daavidia kohtaan, sillä hän 

 
108 Gordon 1986, 286. 
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rakastaa Absalomia, eikä halua tälle tapahtuvan mitään. Kuitenkin vasten hänen tahtoaan Joab 

surmaa Absalomin, eikä tekstissä tuoda esille varsinaista syytä tälle. Kyle McCarterin mukaan 

voimme vain olettaa syitä Joabin toiminnalle, mutta kertomuksen kannalta hän on vain keino, 

jolla Daavid saadaan vapautettua vastuusta Absalomin kuolemaan.109  

Kun Joabille kerrottaan, että kuningas vain itkee ja suree Absalomia, hän menee 

kuninkaan luokse ja sanoo tälle:  

 

Sinä olet nyt loukannut miehiäsi, jotka ovat tänään pelastaneet sinun henkesi ja myös 

poikiesi, tyttäriesi, vaimojesi ja sivuvaimojesi hengen. Sinä rakastat vihamiehiäsi ja 

vihaat niitä, jotka rakastavat sinua! Olet tänään osoittanut, etteivät päällikkösi ja miehesi 

merkitse sinulle mitään. Tänään olen nähnyt, että jos me kaikki olisimme kaatuneet mutta 

Absalom olisi jäänyt henkiin, mielestäsi kaikki olisi ollut kohdallaan. Nouse nyt! Mene 

ulos ja kiitä miehiäsi. Minä vannon Herran kautta, että ellet mene, tänä yönä kaikki 

miehesi jättävät sinut. Se olisi pahin onnettomuus, minkä olet eläessäsi kokenut.110  

 

Tämän jälkeen kuningas nousee ja aloittaa toimet Jerusalemiin palaamiseksi ja saakin kaikki 

Juudan asukkaat yhtenä miehenä kääntymään puolelleen (19:9–15). 

Absalomin kertomus päättyy Daavidin suruun, mutta taustalla on myös havaittavissa 

Joabin turhautuminen tilanteeseen. Siinä missä Daavid vaikuttaa tarvitsevan aikaa 

suremiseen, Joab näkee kuninkaan ajankäytön tuhlauksena. Daavidin on toimittava heti ja 

palattava takaisin Jerusalemiin, sillä valtakunta on Absalomin vallankappauksen jäljiltä 

parsittava kokoon. McCarterin mielestä Daavid myös hylkää joukkonsa kriittisellä hetkellä 

taistelun jälkeen surressaan kuollutta vihollista. Joabin kuninkaalle pitämästä puheesta 

päätellen armeija saattaa olla hylkäämässä Daavidin kokonaan, jollei tämä tulisi pian 

tajuihinsa ja kiittäisi heitä palveluksistaan. Nämä Joabin tiukat sanat ovatkin Daavidille kuin 

lääkettä, sillä pian tämän jälkeen Daavid ryhdistäytyy kuninkaana.111 Ryhdistäytymisen voi 

nähdä paluuna kuninkaan hegemoniseen asemaan, jota Daavid ei toteuttanut suruaikana. 

4. Synteesi 
Tässä kappaleessa kokoan huomioni Absalomin maskuliinisuudesta erityisesti hegemonisen ja 

alisteisen maskuliinisuuden osalta. 

 
109 McCarter 1984, 410. 
110 2. Sam. 19:2–8. 
111 McCarter 1984, 411. 
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4.1. Hegemoninen maskuliinisuus 

Susan Haddoxin esittelemien neljän hegemonisen maskuliinisuuden ominaisuuksien 

perusteella Absalom ilmentää hegemonista maskuliinisuutta monella eri tavalla 

kertomuksensa aikana. Absalomin maskuliinisuus on kuitenkin aina suhteessa Daavidiin 

maskuliinisuuteen, sillä kuninkaana Daavid edustaa hegemonisen maskuliinisuuden perikuvaa 

muinaisessa Israelissa. Käsittelen Absalomin ja Daavidin suhdetta alisteisen maskuliinisuuden 

kannalta seuraavassa osiossa.  

Vaikka Absalom on kertomuksen mukaan kaunis ja hänellä on pitkät ja paksut 

hiukset, Absalomiin ei kertomuksessa yhdistetä naisellisia piirteitä, eikä hän vaikuta 

naiselliselta. Nykypäivänä, ainakin länsimaissa, liitämme kauneuden ja pitkät sekä paksut 

hiukset monesti naiseuteen. Muinaisessa Israelissa nämä seikat eivät kuitenkaan olleet merkki 

miehen naismaisuudesta, vaan ne nähtiin nimenomaan merkkinä hegemonisesta 

maskuliinisuudesta. Absalomin kauneus vaikuttaa ennen kaikkea Daavidilta perityltä 

ominaisuudelta, sillä myös hänet nimetään Samuelin kirjoissa kauniiksi mieheksi (1. Sam 

16:18). Muinaisessa Israelissa miesten toivottiin olevan kauniita, sillä kauneus nähtiin osana 

miehuutta. Silti vain harva mies pystyi sitä toteuttamaan. Tärkeä osa Absalomin kauneutta 

ovat hänen hiuksensa, jotka ovat myös keskeinen osa kertomusta. Hiukset tuodaan selvästi 

esille keskellä kertomusta ja lopulta ne näyttävät myös päätyvän Absalomin kohtaloksi. 

Muinaiset israelilaiset miehet välttivät samaistumista naisiin pysyttelemällä erossa 

naisista ja naiseuteen liittyvistä elämän osa-alueista. Esimerkkinä tästä voi nähdä Daavidin 

emotionaalisen irtautumisen omista vaimoistaan. Daavid ei viettänyt vaimojensa kanssa aikaa 

ja hän jopa jätti osan sivuvaimoistaan Jerusalemiin paetessaan itse paikalta. Samankaltaista 

naisista irtautumista on nähtävillä myös Absalomin kertomuksessa. Absalomista ei välity 

sellaista kuvaa, että hän olisi emotionaalisesti erityisen kiintynyt naisiin ympärillään. Hänen 

siskonsa Tamar on kertomuksessa ainoa nainen, jonka kanssa Absalom käy keskustelua, 

mutta myös ainoa, johon hän näyttää olevan kiintynyt. Absalomin kiintymys Tamariin on 

kuitenkin kyseenalaista, sillä Absalom näyttää kiinnittävän huomiota siskoonsa vasta kun 

Amnon raiskasi tämän. Kertomuksesta on myös havaittavissa se, että Absalom kenties osasi 

odottaa jotain tapahtuvaksi Tamarin ja Amnonin välillä. Onkin siis mahdollista, että 

Absalomin kiintymys Tamariin on merkittävää vain sen luomien mahdollisuuksien kautta. 

Tamarin raiskauksen myötä Absalom saa oivallisen syyn tavoitella Amnonin henkeä ja 

asemaa, vaikkei tätä kertomuksessa annetakkaan olettaa. Tämänkaltaisen tulkinnan avulla 

voitaisiin myös olettaa, että Absalom on ainakin jossain määrin alisteisessa asemassa 

veljeensä nähden. Tamar on myös Absalomin ainoa täyssisarus, jonka myötä voisi olettaa, 
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että Absalom on velvoitettu huolehtimaan hänestä. Raiskauksen jälkeen Tamar muuttaa 

Absalomin taloon asumaan, joten jonkinlainen suhde sisarusten välillä on. Suhde ei 

kuitenkaan vaikuta kertomuksen kannalta mitenkään merkittävältä. Kaiken kaikkiaan 

Absalomin motiivit ovat Tamarin suhteen epäselvät, eikä varsinaisesta kiintymyksestä voida 

mielestäni puhua. Daavidin Jerusalemiin jättämät sivuvaimot ovat Tamarin lisäksi ainoat 

naiset, joiden kanssa Absalom on tekemisissä kertomuksen aikana. Vaikka tapahtuma onkin 

julkinen, se ei korosta Absalomin emotionaalista kiintymystä naisiin. Absalomin ja Daavidin 

sivuvaimojen kohtaamisen taustalla on vain hegemonisen maskuliinisuuden vahvistaminen. 

Absalomille Daavidin sivuvaimot olivat vain väline, jolla hän saattoi alistaa isänsä. 

 Kertomuksen mukaan Absalom on selvästi seksuaalisesti kyvykäs, vaikka hänen 

perhetilanteensa on vähintäänkin kyseenalainen. Kertomus antaa kaksi erilaista kuvaa 

Absalomin jälkeläisistä, mutta maskuliinisuuden kannalta on tärkeämpää se, että Absalomilla 

ylipäätänsä on jälkeläisiä. Määrällä ja sukupuolella ei ole merkittävää vaikutusta, vaikka 2. 

Sam. 18:18 viittaakin miespuolisten jälkeläisten tärkeyteen. Erityisesti Absalomin pitkät ja 

painavat hiukset voidaan liittää seksuaaliseen kyvykkyyteen, sillä muinaisessa Israelissa 

pitkät hiukset yhdistettiin hedelmällisyyteen ja hyvään lisääntymiskykyyn. Absalomin 

kohdalla kyseessä ovat vielä ennätysvauhtia kasvavat hiukset, jotka ovat myös erityisen 

painavat. Tämän voidaan ajatella korreloivan erittäin hyvään lisääntymiskykyyn. Jälkeläisistä 

päätellen Absalomilla saattoi olla myös vaimo, mutta kertomuksen kannalta vaimon 

mainitseminen ei näytä tarpeelliselta. 

Kunnian säilyttäminen on tietyllä tapaa perimmäinen kysymys koko Absalomin 

kertomuksessa, sillä raiskatessaan Tamarin Amnon loukkaa ennen kaikkea Absalomin 

kunniaa. Absalom ei pysty suojelemaan sisartaan Amnonilta. Toisin sanoen Amnon haastaa 

Absalomin maskuliinisuuden, eikä Absalom pidä siitä. Tämän seurauksena Absalom 

murhauttaa oman veljensä ja syöksee samalla koko kertomuksen tapahtumat alulle. Vaikka 

Amnonin toiminta loukkaa Absalomin kunniaa, Absalom ei lähde heti vastahyökkäykseen. 

Tämä kertoo oman kunnian säilyttämisen lisäksi myös viisaudesta, sillä Absalom tietää, että 

hänellä ei ole todellista mahdollisuutta haastaa veljeään. Kunniaan liittyy vahvasti myös 

anteliaisuus ja vieraanvaraisuus, joita Absalom ilmentää esimerkiksi Tamarin suhteen 

ottaessaan tämän asumaan taloonsa. Vaikka Absalomin motiivit toiminnan taustalla ovat 

epäselvät, ne eivät vähennä hänen ilmentämäänsä maskuliinisuutta. Absalom toimii myös 

hyvin vieraanvaraisesti suudellessaan luokseen tulleita israelilaisia Jerusalemin portilla. 

Tämänkaltaiset huomionosoitukset pönkittävät hänen kunniaansa, mutta yleisesti kunnian 

säilyttäminen ei näyttäydy Absalomin kannalta hegemonista maskuliinisuutta edesauttavana 
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ominaisuutena. Toisaalta Absalomin kamppailu kunnian säilyttämisen kanssa ei kuitenkaan 

vähennä hänen ilmentämäänsä maskuliinisuutta. 

Viisaus sekä vakuuttavuus ovat yksiä Absalomin erityistaidoista. Absalomilla on 

muun muassa vaikuttavat puhekyvyt, joiden avulla hän saa käännettyä niin Daavidin kuin 

Israelin miesten mielet puolelleen. Hän on myös viekas ja nopea oppimaan, ja nämä taidot 

vahvistavat hänen maskuliinisuuttaan. Absalomin viisaudesta kertoo myös kertomuksen 

tapahtumien kesto. Absalom näyttää osanneen aistia tilanteista, milloin asiat ovat tulenarkoja 

ja milloin hänen on taas aika tehdä uudet peliliikkeensä. Absalom tajuaa esimerkiksi paeta 

Israelista tapettuaan Amnonin, sillä hän tietää joutuvansa teostaan muuten vastuuseen. 

Kokonaisuudessaan Absalom vaikuttaa erittäin viisaalta mieheltä, joka tarkkailee jatkuvasti 

ympäristöään ja on valmis oppimaan uusia asioita parantaakseen omia taitojaan. 

4.2. Alisteinen maskuliinisuus 

Absalom on alisteisessa asemassa erityisesti isäänsä Daavidiin nähden, mikä tulee esille 

monissa eri tilanteissa läpi kertomuksen. Kuninkaana Daavid edustaa hegemonista 

maskuliinisuutta, eikä Daavidin maskuliinisuutta voida kyseenalaistaa. Toisaalta Absalom 

myös haastaa Daavidin maskuliinisuutta esimerkiksi maatessaan tämän sivuvaimojen kanssa, 

joten yksiselitteisestä alisteisesta suhteesta ei kuitenkaan ole kyse. Vaikka Absalom 

haastaakin Daavidin maskuliinisuutta, Daavidin maskuliinisuus korkeitaan horjuu Absalomin 

tekojen seurauksena. Tilanteet ovat ohimeneviä, eikä Daavidin hegemoniselle 

maskuliinisuudelle koidu pysyvää vahinkoa. Siitä huolimatta, että Daavidin maskuliinisuus ei 

ole varsinaisesti uhattuna, Daavid toimii kertomuksessa varsin kummallisilla tavoilla. 

Daavidista saa esimerkiksi hyvin välinpitämättömän kuvan, eikä hän varsinaisesti näytä 

suoriutuvan töistään kuninkaana ja isänä kunniakkaasti. Muuten melko tarkkasilmäinen 

Daavid ei epäile Absalomin juonia, mutta huomaa kyllä Joabin juonen Absalomin 

takaisintuomiseksi. Toisaalta Daavid myös osoittaa vahvoja tunteita poikaansa Absalomia 

kohden. Läpi kertomuksen Daavid näyttää arvottavan Absalomin muiden poikiensa 

yläpuolelle, mikä puoltaa esikoisaseman tärkeyttä. Vaikka Absalom ei ole Daavidin 

esikoinen, hän on oletetusti kuninkaan vanhin elossa oleva poika Amnonin kuoleman jälkeen. 

Daavid haluaa pitää Absalomin turvassa Efraimin metsän taistelussa ja suree suuresti 

kuultuaan poikansa kuolemasta. Hän ei myöskään palaudu Absalomin kuolemasta ennen kuin 

Joab pitää hänelle tiukan puhuttelun hänen käytöksestään.      

 Myös Amnonin maskuliinisuus on mielestäni tärkeässä suhteessa Absalomin 

maskuliinisuuteen. Kuten muissakin Vanhasta testamentista tutuissa veljeskertomuksissa, 
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myös Absalomin ja Amnonin välillä on havaittavissa hegemonisen ja alisteisen 

maskuliinisuuden suhde. Vaikka ei olekaan täysin selvää, että Absalom olisi ollut alisteisessa 

asemassa veljeensä Amnonin nähden, Absalom kuitenkin toimii kertomuksessa ikään kuin 

alisteisessa asemassa. Hän ei hyökkää veljensä kimppuun kuullessaan Tamarin raiskauksesta, 

vaan pysyy hiljaa alistuen sisarensa häpäisyyn. Häivähdys Absalomin alisteisesta asemasta on 

nähtävillä myös, kun Absalom kutsuu Amnonin keritsiäisiin. Daavid ei halua päästää 

esikoistaan Absalomin mukaan, mikä kielii Amnonin asemasta Absalomin yläpuolella. 

Joabin maskuliinisuus on vahvasti sidoksissa kuningas Daavidiin, jonka 

maskuliinisuutta hän ei kuitenkaan haasta. Joabin maskuliinisuus ilmenee niin sanottuna 

kannattelevana maskuliinisuutena (complicit masculinity), mikä tukee Daavidin hegemonista 

asemaa. Joab toimii läpi kertomuksen Daavidin oikeana kätenä, jolla kuitenkin on myös omat 

tavoitteensa. Joab näyttää esimerkiksi välittävän valtakunnan kohtalosta suuresti, eikä hän ole 

valmis riskeeraamaan mitään Daavidin välinpitämättömien toimien tähden. Toisaalta Joab 

myös jollain tapaa haastaa Daavidin maskuliinisuuden kertomuksen lopussa, kun hän käskee 

Daavidia ryhdistäytymään. Joab on siitä erityinen henkilö, että hänen suhteensa Absalomiin 

näyttäytyy ensin varsin ystävällisenä, mutta ajan kuluessa hänen asenteensa on lähinnä 

vihamielinen Absalomia kohtaan. Joabin maskuliinisuus on mielestäni vaikeasti 

määriteltävässä suhteessa Absalomin maskuliinisuuden kanssa. Pohjimmiltaan Joab kuitenkin 

edustaa Daavidia ja samalla myös hegemonista maskuliinisuutta. Tämä näyttäytyy 

esimerkiksi siinä, ettei Joab tule Absalomin luokse tämän kutsuessa. Joab ei siis näytä 

arvottavan Absalomin asemaa tai maskuliinisuutta kovinkaan korkealle. Tämä on nähtävillä 

myös Efraimin metsän taistelussa, jossa Joab päättää tehdä itsenäisen päätöksen ja surmaa 

Absalomin, vaikka Daavid on häntä erikseen kieltänyt. 

5. Yhteenveto  
Tässä tutkielmassa tarkastelin Absalomin maskuliinisuutta ja sitä, millä tavoin hänen 

maskuliinisuutensa on näkyvissä Toisessa Samuelin kirjassa. Tutkimukseni on merkittävää, 

sillä samankaltaista aikaisempaa tutkimusta Absalomin maskuliinisuudesta ei ole. 

Maskuliinisuustutkimuksen metodit soveltuivat hyvin Absalomin kertomuksen tarkasteluun, 

sillä ne antoivat oikeanlaisia työkaluja, joiden avulla paneutua itse Absalomin 

maskuliinisuuteen, mutta myös hänen ympärillään olevien hahmojen maskuliinisuuteen. 

Vaikka maskuliinisuustutkimus on vielä melko tuore tutkimusala varsinkin Vanhan 

testamentin tutkimuksen saralla, tutkielmani osoitti sen hyvin tarpeelliseksi. Miestutkimuksen 

avulla pystymme tarkastelemaan vanhoja tekstejä uusin metodein, jonka myötä voimme saada 
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paremman ja tarkemman kuvan tekstien tapahtumista ja erityisesti niissä esiintyvistä miehistä. 

Siinä missä naistutkimus on tutkinut Vanhan testamentin tekstejä naisnäkökulmasta jo 

vuosikymmeniä, miestutkimuksella on vielä paljon tehtävää. Miestutkimus on erityisen 

hyödyllistä, sillä valtaosa Vanhan testamentin tapahtumista pyörii miesten ja 

maskuliinisuuden ympärillä. Tutkimalla näitä miehiä ja heidän välisiä suhteitaan meille voi 

parhaimmillaan avautua aivan uudenlaisia käsityksiä vanhoista hahmoista ja tapahtumista. 

Narratiivisena teemana maskuliinisuus palvelee kerronnan rakennetta monipuolisesti, 

keskittyen välillä maskuliinisuuden korostamiseen ja välillä häivyttäen sen merkityksen 

melkein kokonaan. Maskuliinisuudella myös korostetaan kerronnan tavoitteita eli Daavidin 

kuninkuuden hegemoniaa ja vallanperimyksen monimutkaisuutta.     

 Tutkielmani johdannossa toin esille Toiseen Samuelin kirjaan liitettyjä seikkoja, jotka 

ovat keskeisiä myös tutkielmani kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi Samuelin kirjan jako 

Ensimmäiseen ja Toiseen Samuelin kirjaan sekä kirjojen tekstiaineiston kirjallisen luonteen 

määrittely. Samuelin kirjojen asema osana Deuteronomistista historiaa on myös merkittävä, 

sillä se asettaa Samuelin kirjat osaksi isompaa kirjallista kokonaisuutta, joka kattaa 

kronologisessa järjestyksessä tapahtumat Mooseksen kuolemasta aina Babylonian 

pakkosiirtolaisuuteen. Vaikka Samuelin kirjojen redaktiohistoria ei noussutkaan merkittävään 

rooliin tutkimukseni kannalta, se on yleisellä tasolla tärkeä osa kirjojen tutkimusta. Käytin 

tutkielmani pohjana Toisen Samuelin kirjan masoreettista tekstiä, jota vertasin tarvittaessa 

esimerkiksi Septuagintaan ja Kuolleenmeren kääröihin. Muutamia oleellisia eroavaisuuksia 

masoreettisen tekstin ja muiden käsikirjoitusten välillä löytyi, mutta pääosin maskuliinisuutta 

koskevat tekstijaksot olivat hyvin samankaltaisia. Muutamat esiin nousseet eroavaisuudet 

vahvistivat kuitenkin Septuagintan edustavan vanhinta meille säilynyttä Samuelin kirjan 

muotoa. Seuraavaksi siirryin käsittelemään lyhyesti Toisen Samuelin kirjan, Absalomin ja 

sukupuolentutkimuksen tutkimushistoriaa. Samuelin kirjat ovat saaneet osakseen kasvavaa 

huomiota viime vuosikymmeninä ja Deuteronomistisen historian tutkimus on ollut isossa 

osassa myös Samuelin kirjojen tutkimushistoriaa. Absalom on kuitenkin pysytellyt sivussa 

tutkimuksen keskiöstä. Absalomin tavoin myös maskuliinisuustutkimus pysytteli aluksi 

poissa sukupuolentutkimuksen keskiöstä. Maskuliinisuustutkimus syntyi osana 

sukupuolentutkimusta 1980-luvulla, mutta raamatuntutkimuksessa maskuliinisuus on saanut 

jalansijan vasta viimeisten viidentoista vuoden aikana. Vanhan testamentin osalta 

maskuliinisuutta on tutkittu kuitenkin huomattavasti vähemmän Uuteen testamenttiin 

verrattuna.           

 Tutkielmani toisessa luvussa määrittelin maskuliinisuutta ja sitä, miten viimeaikainen 
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maskuliinisuustutkimus on muokannut käsitystä maskuliinisuudesta kohti monimuotoisuutta. 

Raewyn Connellin näkemys hegemonisesta maskuliinisuudesta toimi tutkielmani 

teoreettisena pohjana, johon peilasin Absalomin kertomuksesta löytämiäni maskuliinisuuden 

ilmentymiä. Myös Susan Haddoxin määrittelemät hegemonisen maskuliinisuuden 

ominaisuudet olivat tutkielmani kannalta oleellisia, sillä niiden avulla pystyin etsimään 

tekstistä juuri tietynlaisia maskuliinisuuden ilmaisuja. Hegemonisen maskuliinisuuden lisäksi 

sovelsin työssäni Martti Nissisen relatiivisen maskuliinisuuden määritelmää, joka korosti 

näkemystä maskuliinisuuksien kirjosta. Kolmannessa luvuissa keskityin Absalomin 

kertomuksen läpikäymiseen luku luvulta, nostaen erityisesti maskuliinisuuteen liittyvät 

kohdat tarkempaan tarkasteluun. Absalomin maskuliinisuuden kannalta tärkeimmät kohdat 

kokosin vielä neljännen luvun synteesissä. 

Tutkielmani perusteella Absalom vaikuttaa hyvin maskuliiniselta mieheltä, sillä hän 

edustaa selvästi hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä monin eri tavoin. Absalom ilmentää 

maskuliinisuutta ulkonäöllisesti kauneudellaan sekä pitkillä ja painavilla hiuksillaan. Absalom 

on myös seksuaalisesti kyvykäs, josta todisteena hänellä on ainakin yksi jälkeläinen. Myös 

hänen hiuksensa toimivat merkkinä erinomaisesta seksuaalisesta kyvykkyydestä. Absalom 

tekee aktiivisesti töitä säilyttääkseen kunniansa ja toimii samalla vieraanvaraisesti muita 

ihmisiä kohtaan. Lisäksi hän on viisas ja vakuuttava puheissaan sekä nopea oppimaan. 

Hegemonisen maskuliinisuuden piirteiden lisäksi Absalom näyttäytyy myös alisteisen 

maskuliinisuuden valossa. Absalomin omassa käytöksessä on havaittavissa alisteisen 

maskuliinisuuden piirteitä koskien Amnonia, Daavidin esikoista sekä Joabia, Daavidin 

sotapäällikköä. Ennen kaikkea Absalom on kuitenkin alisteisessa asemassa isäänsä Daavidiin 

nähden. Toisaalta juuri tämä on kertomuksen perusta, sillä Daavid edustaa kuninkaana 

Jumalan suomaa absoluuttista hegemoniaa. Loppujen lopuksi Absalom on vain kertomuksen 

sivuhahmo, joka uhkaa Daavidin kuninkuutta, mutta ei koskaan saavuta todellista 

hegemoniaa. 
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