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Johdanto 

 
 
 
 
Jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän 
ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellätuhannella miehellä 
kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa kahdenkymmenentuhannen miehen 
voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vi-
hollinen on vielä kaukana. (Luuk. 14:31–32) 
 

Jeesuksen vertaus sotaan lähtöä harkitsevasta kuninkaasta edustaa poik-
keavaa näkökulmaa evankeliumeissa, joissa sota muuten näyttäytyy apo-
kalyptisena välttämättömyytenä ennen Kristuksen paluuta. Sota on 
apokalyptikolle force majeure, jolle ei voi mitään. Kuvaava on neuvo, 
joka sodan ja muiden lopunajan ahdingoissa eläville varhaiskristityille 
annetaan: ”Joka kestää loppuun asti, pelastuu” (Matt. 24:13; Mark. 
13:13). Sodat on vain kestettävä; niiden syttymiselle ei voi mitään. 
Apokalyptiikasta kehittyneet erilaiset historianfilosofiat eli maailman-
historialliset kokonaisnäkemykset ovat sittemmin nähneet asian samoin. 
Marxilaisuus odotti viimeistä vääjäämätöntä taistoa, jonka jälkeen kan-
sat olisivat kuin veljiä keskenään. Neuvostoliiton romahtaminen ja 
marxilaisuuden vararikko eivät suinkaan tuhonneet apokalyptisen rau-
hanajan odotusta. Pikemminkin päinvastoin. Kun kylmä sota loppui, 
aikakauden symboliksi muodostui yhdysvaltalaisen filosofin ja politii-
kantutkijan Francis Fukuyaman kirja Historian loppu ja viimeinen 
ihminen (1992). Varsin toiveikkaan näkemyksen mukaan liberaali de-
mokratia oli lopullisesti voittanut ja uusi rauhanaika alkanut. Scorpions 
lauloi eskatologisen täyttymyksen hengessä: ”The world is closing in / 
Did you ever think / That we could be so close like brothers.” (Wind of 
Change). 
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Sotilaallisesti tarkastellen kylmän sodan loppumisessa oli kyse siir-
tymisestä hegemonisen rauhan aikaan: maailmassa oli enää yksi suuri 
sotilasmahti, Yhdysvallat, jonka vakava uhmaaminen ei tullut kyseeseen. 
Jeesuksen vertausta mukaillen: muut kuninkaat lähettivät rauhanneu-
vottelijoita Yhdysvaltojen armeijaa vastaan. Alkoi pax americana, suur-
vallan asemahdille rakentunut rauha. Yhdysvaltojen hegemonia on kui-
tenkin ollut heikkenemässä ja uusia maita havittelee sotilaallisen suur-
vallan asemaa. Kehitys näkyy aiempaa epävakaampana maailmantilan-
teena.1  

Muutamissa Lähi-idän maissa tilanne on riistäytynyt kaoottiseksi. 
Keskusvallan hegemonia on järkkynyt niin, että hajanaiset ja keskenään 
kiistelevät ryhmittymät ovat vapautuneet hamuamaan itselleen valtaa 
asein. Samalla on nähty poliittisen islamin nousu vakavaksi sotilaallisek-
si tekijäksi. Tilannetta ei lainkaan helpota lähinaapurimaiden ja suur-
valtojen ristiriitaiset intressit kaaokseen ajautuneissa maissa. Venäjä on 
ottamassa takaisin paikkaansa sotilaallisena suurvaltana ja näyttää mie-
lellään mahtiaan niin Lähi-idässä, Kaukasuksella kuin Ukrainassakin. 
Kaikki tämä heijastuu pakolaisaaltona ja kiristyneenä turvallisuuspoliit-
tisena ilmapiirinä myös Suomessa. 

Kansainvälisen tilanteen muutos on raamatuntutkimuksessakin 
suunnannut katseet sodan ja rauhan problematiikkaan. Helmikuussa 
2016 Suomen Eksegeettinen Seura järjesti Eksegeettisen päivän aiheella 
Sota, rauha ja Raamattu. Huomattava osa tämän kirjan artikkeleista 
pohjautuu päivän aikana pidettyihin esitelmiin. Aihe kätkee sisälleen 
kokonaisen kirjon erilaista lähdeaineistoa, kysymyksenasetteluita ja tut-
kimusmenetelmiä. Jo itse sodan määritelmä on vaikea. 1800-luvun 
alussa laaditussa klassikkoteoksessaan Carl von Clausewitz piti sotaa ka-
meleonttina, jossa eri tavoin painottuu kolme tekijää: 1) vihollisuus ja 
väkivaltaisuus, 2) satunnaistekijöiden leikki ja 3) politiikka. Sodan mää-
ritelmän Clausewitz jättää leijumaan ”noiden kolmen peruslinjan välissä 
ikään kuin ne olisivat kolme magneettia.”2 Tämä kolminaisuus näyttää 

 
1 Blombergs 2013. 
2 Clausewitz 1998, 29. 
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kestäneen aikaa varsin hyvin.3 Sumea määritelmä on hyödyllinen myös 
niin sanottua epätavanomaista sodankäyntiä ajatellen. Nykyisissä kon-
flikteissa onkin laajamittaisen kenttäsodan sijaan usein kyse esimerkiksi 
terrorismista, organisoidusta mellakoinnista ja informaatio-operaatiois-
ta. Epätavanomainen sodankäynti myös hämärtää sodan ja rauhan 
rajaa.4 

Sotaa ja rauhaa voidaan tarkastella sekä valtiollisten toimijoiden 
että yksilöiden kannalta. Valtiollinen ja maantieteellinen näkökulma voi 
vaihdella. On esimerkiksi eri asia tarkastella pakkosiirtolaisuutta Is-
raelin, Babylonian tai Persian näkökulmista. Yksilötasolla tilanne näyt-
tää erilaiselta sotilaan ja siviilin näkökulmasta, samoin eri sukupuolten 
tai sukupolvien näkökulmasta. Aineistona voidaan käyttää Raamatun 
tekstien lisäksi muita muinaisen Lähi-idän ja antiikin tekstuaalisia ja 
arkeologisia lähteitä. Tutkimusmenetelmät määräytyvät sekä aineiston 
että tutkimusaiheen mukaan. Oma lukunsa on Raamatun reseptio- ja 
vaikutushistoria, jossa tarkastellaan sitä, miten Raamattua on myöhem-
min käytetty. Tällaista materiaalia on lähes rannattomasti.5 

Aiheen ja näkökulmien monipuolisuuden tähden tämä kirja tarjoaa 
ainoastaan esimerkkejä siitä, miten sodan ja rauhan kysymyksiä voidaan 
käsitellä eksegetiikassa. Artikkelit tarjoavat historiallista tietoa ja antavat 
aineksia ajankohtaiskysymysten pohdintaan. Nämä kaksi puolta painot-
tuvat artikkeleissa eri tavoin, mutta ne ovat väistämättä olemassa. Ekse-
geettinen päivä sai pontimensa turvallisuuspoliittisen tilanteen muutok-
sesta, mikä osoittaa ajankohtaisten kysymysten lymyävän taustalla sil-
loinkin, kun kirjoittaja käsittelee kaukaisia historiallisia tapahtumia. 
Toisaalta nykytulkintaa painottavat hermeneuttiset artikkelit kiinnit-
tyvät Raamatun tekstiin ja sen historialliseen taustaan. Reseptio- ja 
vaikutushistorialliset artikkelit sijoittuvat historiallisen ja ajankohtaista-
van kysymyksenasettelun välimaastoon. Yhtäältä ne tarkastelevat tiettyä 
tulkintatilannetta menneisyydessä, mutta tuodessaan esiin Raamatun 

 
3 Rekkedal 2013, 64, 91. 
4 Rekkedal 2013, 436. 
5 Metodeista ks. esim. Hakola ja Merenlahti (toim.) 1997; Huttunen 2008 ja 2010; 
Luomanen, Jokiranta ja Lehtipuu (toim.) 2013; Luomanen, Jokiranta, Latvus, von 
Weissenberg ja Yli-Karjanmaa 2016. 
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tekstien tulkinnallisuuden ne antavat aineksia ajankohtaisille pohdin-
noille. 

  
 

* * * 

Teoksen kolme ensimmäistä artikkelia käsittelevät Vanhaa testamenttia 
ja sen maailmaa. Martti Nissinen aloittaa artikkelinsa Pyhä sota ja pyhä 
rauha – Vanhan testamentin vaihtoehtoja sotaretoriikalle klassisella kysy-
myksellä uskonnon roolista sodassa ja väkivallassa. Nissinen toteaa mo-
nien muiden tavoin, että uskonto sinänsä ei tapa, mutta ihmiset käyttä-
vät uskontoa usein väkivallan perusteluna. Tämän toteaminen ei Nissi-
sen mielestä kuitenkaan yksin riitä, vaan on tutkittava vastuullisesti niitä 
uskonnon piirteitä, joilla väärinkäytöksiä perustellaan. Artikkelissa Nis-
sinen keskittyy tarkastelemaan pyhän sodan retoriikkaa muinaisessa 
Lähi-idässä. Esimerkkinä sotaretoriikasta nostetaan esille Assyrian Assur-
banipalin piirtokirjoitus, jossa kuvataan kuninkaan sotaa Elamia vastaan 
(653 eKr.). Nissisen mukaan väkivaltaan yllyttävä sotaretoriikka on tun-
nettua kaikkialta muinaisesta Lähi-idästä, mutta traditioista löytyy myös 
rauhaan suuntautuvia painotuksia, joista voidaan löytää vastalääkkeitä 
väkivallalle. Tällaisina esimerkkeinä Nissinen tarjoaa kaksi persialais-
aikaan sijoittuvaa Vanhan testamentin jaksoa (Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–
5), joissa väkivallan sijasta korostuu luottamus Jahveen, ajatus kansojen 
rinnakkaisuudesta ja toive turvallisesta jokapäiväisestä elämästä.  

Artikkelissaan Juuda Mesopotamian imperiumien piirityssodankäyn-
nin kohteena Kirsi Valkama tarkastelee piirityssotaa sodankäynnin muo-
tona muinaisessa Lähi-idässä. Artikkelissa esitellään piirityssodankäyn-
nissä käytettyjä taktiikoita ja aseistusta, sodan vaikutusta piiritettävien 
elämään sekä aiheen esiintymistä Raamatun teksteissä. Pääasiallisena esi-
merkkinä artikkelissa käytetään Lakisin kaupunkia, jonka Assyrian ar-
meija piiritti ja tuhosi vuonna 701 eaa. Lakisista on säilynyt poikkeuk-
sellisen paljon arkeologisia löytöjä, joita Valkama tarkastelee yhdessä 
Ninivestä löytyneiden, Lakisin piiritystä kuvaavien reliefien kanssa.  

Pekka Särkiö tarkastelee artikkelissa Sodassa kaikki on sallittua? Hu-
maanius Deuteronomiumin sotalaeissa Viidenteen Mooseksen kirjaan si-
sältyviä sotalakeja, joissa säädetään Israelin sotajoukon kokoamisesta, 
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papin roolista joukkojen rohkaisijana, vastustajan ja luonnon kohtelusta 
sodan aikana sekä sotaan liittyvistä rituaalisista puhtaussäädöksistä (5. 
Moos 20; 21; 23). Artikkelissa kiinnitetään erityistä huomiota sotala-
kien humaaniin puoleen, joka tulee esille esimerkiksi kieltona tuhota 
hedelmäpuita, jotta vältettäisiin sodasta aiheutuva pidempiaikainen ah-
dinko. Humaanina on pidetty myös kehotusta jättää sotajoukosta kotiin 
ne, jotka eivät vielä ole ehtineet nauttia uudesta vaimostaan tai viinitar-
hastaan.  

Näiden artikkeleiden jälkeen seuraavat Hanna Vanosen ja Jason 
Silvermanin kirjoitukset, jotka käsittelevät varhaisjuutalaisuuden maail-
maa. Artikkelissaan ”Olkaa vahvoja Jumalan sotaa varten” – Jumalan 
ohjaama sota Qumranin käsikirjoituksissa Hanna Vanonen esittelee 
aluksi pyhän sodan käsitteen historiaa raamatuntutkimuksen piirissä. 
Käsite ei ole peräisin Raamatusta vaan lainattu islamin tutkimuksesta. 
Tämän jälkeen Vanonen tarkastelee jumalallisesti auktorisoidun sodan 
ajatusta Qumranin sotateksteissä. Vanonen kiinnittää huomiota siihen, 
että Qumranin teksteissä sota esitetään vahvasti ritualisoituna toiminta-
na, jossa oleellista on pappien rooli, valmistelujen suorittaminen oikeas-
sa järjestyksessä ja sotaan osallistuvien rituaalinen puhtaus. Vanosen 
mukaan sotaan liittyvät rituaalit saattoivatkin sekoittua muun uskon-
nollisen liturgian kanssa niin, että ne saivat ihmisten mielissä myös 
abstraktimman merkityksen sodankäyntinä pahoja henkivaltoja vastaan. 

Artikkelissaan Pax persica ja juudealaiset Jason Silverman tarkastelee 
juudealaisten elämää Persian imperiumissa niin sanotun pax persican 
aikana (n. 550–330 eaa.). Silverman hahmottelee aluksi pax persican 
luonnetta sekä hallinnollisena rauhanpropagandana että konkreettisena 
kahdensadan vuoden rauhan aikana. Tämän jälkeen hän tarkastelee 
juudealaisten asemaa sekä omassa Jehudin provinssissaan että muualla 
valtakunnassa. Silvermanin mukaan juudealaisten asema vaihteli suures-
ti: heitä oli sekä orjina että orjan omistajina, sekä vuokraviljelijöinä että 
kuvernööreinä. Silverman tarkastelee myös pax persican kulttuurista 
vaikutusta erityisesti juudealaisten hallintoon ja kirjoituksiin. Jälkim-
mäisistä tarkastelun kohteena ovat Sakarjan kirjan luku 1 ja Jesajan kir-
jan luku 60, joihin Persian rauha on Silvermanin mukaan jättänyt jäl-
kensä. 
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Kirjan kolmannessa osassa siirrytään varhaiskristillisyyden maail-
maan. Artikkelissaan Pahan perikuvia vai uskoveljiä? Sotilaat varhaiskris-
tillisyydessä Niko Huttunen esittelee Uuden testamentin ja muun var-
haiskristillisen kirjallisuuden välittämää kuvaa sotilaista. Huttusen mu-
kaan 1900-luvun massa-armeijat ja maailmansodat ovat synnyttäneet 
tutkimukseen kuvan, joka ei ongelmitta sovi varhaiseen materiaaliin. 
Antiikin maailmassa sotilaat vastasivat pitkälti myös poliisitoimesta. 
Uuden testamentin kuvaukset sotilaista sijoittuvatkin lähes 
poikkeuksetta tähän ympäristöön eikä taistelukentälle. Huttunen 
kiinnittää huomiota siihen, miten eri tavoin rivisotilaista ja 
sadanpäälliköistä puhutaan. Jälkimmäinen osoittaa, ettei sotilaana 
toimiminen sinänsä ollut aina ongelma, joskin näkemykset hajaantuivat 
jo antiikissa. Viimeistään vuoden 200 paikkeilla kristittyjä sotilaita 
palveli jo niin paljon, että nämä alkoivat esittää vaatimuksia 
uskonnonvapaudesta. Tätä kirjallisten dokumenttien luomaa kuvaa 
mahdollisesti vahvistaa Megiddosta tehty arkeologinen löytö. 

Artikkelissa Pax romana, Ilmestyskirja ja kansojen kohtalot Ismo 
Dunderberg tarkastelee kritiikkiä, jota Ilmestyskirjan kirjoittaja esittää 
Rooman taloudellista valtaa kohtaan. Dunderbergin mukaan Rooman 
globaali talousmahti oli roomalaisen rauhanajan, pax romanan, seuraus-
ta. Ilmestyskirjan kirjoittajan on joskus nähty kritisoivan talousjärjestel-
mästä seuraavaa epätasa-arvoa ja riistoa. Dunderbergin mukaan globaali 
markkinatalous ei kuitenkaan ole kirjoittajalle ongelma sinänsä: hän 
kuvaa rikkauksien virtaamista apokalyptiseen Jerusalemiin hyvin samalla 
tavalla kuin portto Babyloniin eli Roomaan. Kirjoittajan huolena onkin 
Dunderbergin mukaan ennen kaikkea kuulijoiden mukautuminen ja 
osallistuminen Rooman yhteiskuntaan esimerkiksi ammattikiltojen 
kautta, mikä äärimmillään veti mukaan keisarin palvontaan. 

Kirjan neljännessä osassa esitetään kolme esimerkkiä siitä, miten 
Raamatun materiaalia on myöhemmin tulkittu sotaan ja sotilaisiin liit-
tyen. Timo Nisula käy läpi sotilashahmoja Augustinuksen saarnamateri-
aalissa. Nisula aloittaa artikkelinsa Sotilaita Rauhan basilikassa – Sotilaan 
ja sodan kuva Augustinuksen saarnoissa kumoamalla sitkeän harhakäsi-
tyksen, jonka mukaan Augustinus olisi luonut kristillisen oikeutetun so-
dan teorian. Vaikka Augustinukselta voikin löytää oikeutettuun sotaan 
liittyviä argumentteja, hän ei koskaan muotoillut teoriaa kokonaisuu-
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dessaan. Augustinuksen mukaan kristitty voi palvella armeijassa ja esit-
tää sille raamatullisia perusteita. Saarnoista käy ilmi sekin, että sotilaiden 
tehtävä ei ollut puhtaasti sodan käyminen. Poliisityöhön liittyvät toimet 
saattoivat kärjistyä piispan kotikaupungissakin pidäkkeettömäksi väki-
vallaksi. Siksi Augustinus esitti sotilaille kehotuksia itsehillintään ja 
siviilien suojeluun. Sota, aseet, taistelut ja armeijat olivat Augustinuksen 
saarnoissa kuitenkin enimmäkseen vertauskuvia kristityn hengellisestä 
elämästä. 

Niko Huttusen artikkelissa Raamattu Suomen itsenäisyyden ajan so-
dissa käydään läpi Raamatun reseptiota vuoden 1918 ja 1939–1945 so-
tien äärellä. Erityisesti toista maailmansotaa koskeva osio on uutta, sillä 
sitä koskevaa eksegeettistä perustutkimusta on toistaiseksi vain yhden 
artikkelin verran jatkosodan hyökkäysvaiheesta (Latvus 2013). Huttu-
nen osoittaa artikkelissaan, miten apokalyptinen odotus leimasi vuoden 
1918 sodan molempia osapuolia. Toinen raamatunkäyttöä määritellyt 
tekijä liittyi valkoisten toimeenpanemaan rankaisutoimintaan. Tällöin 
tulkinnassa korostuivat esivallan merkitys ja talio-periaate (rikos vastaa 
rangaistusta, esimerkiksi ”silmä silmästä”) Toisen maailmansodan ai-
kaista raamatunkäyttöä puolestaan leimasi Vanhan testamentin deutero-
nomistinen teologia. Talvisodassa Jumalan koettiin auttaneen Suomea 
kuin Daavidia Goljatia vastaan, mikä vastaa deuteronimistisen teologian 
ajatusta Jumalan siunauksesta oikeamielisille. Jatkosodan alkua puoles-
taan leimasi sekä apokalyptisen käänteen odotus että deuteronomistinen 
vaatimus pyhää maata valloittavan armeijan nuhteettomuudesta. Juuri 
nuhteettomuus asettui kyseenalaiseksi, kun sotaonni kääntyi. Tällöin 
raamatunkäyttöä leimasi vaatimus synnin tunnustamisesta, jotta Jumala 
pelastaisi omansa. Rauhan tultua tuli tilaa kansojen sovintoa korostaville 
paavalilaisille näkemyksille – ympäristö heijastui siis vahvasti raamatun-
käyttöön. 

Artikkelissaan Raamattu Lähi-idän uutisten tulkkina Timo R. 
Stewart käsittelee kristillisillä kirjoittajilla esiintynyttä taipumusta arvi-
oida Israelin itsenäistymisvaiheita Raamatun perusteella. Tämä liittyy 
laajempaan ilmiöön, joka tunnetaan kristillisenä sionismina ja jolla 
näytti olleen erityistä kaikupohjaa Suomessa. Monelle Israelin valtion 
syntyminen oli merkki siitä, että Raamatun ennustukset toteutuivat. 
Tämä puolestaan antoi luottamusta Raamattuun ja tarjosi ikään kuin 
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todisteen Jumalan olemassaolosta. Lisäksi Raamatun perusteella saattoi 
saada oikean näkökulman tilanteeseen ja aavistella tulevaisuuden kehi-
tyskulkuja. Näkemys edellyttää senkaltaista jumalakuvaa, jossa Jumala 
säätelee historian kulkua. Tämä perustaltaan apokalyptinen maailman-
kuva on sittemmin näkynyt poliittisesti merkittävällä tavalla Hegelin ja 
Marxin historianfilosofiassa. Stewart esittää artikkelinsa lopuksi Karl 
Popperin moraalista kritiikkiä tällaista historiakuvaa kohtaan. 

Toimittajat ovat jättäneet kunkin kirjoittajan harkittavaksi, puhu-
taanko Vanhasta testamentista vai Heprealaisesta Raamatusta ja mitä ly-
hennettä käytetään ajanlaskusta puhuttaessa (eaa. ja jaa. vai eKr. vai 
jKr.). Tutkimuksessa on yleisintä puhua Heprealaisesta Raamatusta, 
koska Vanha testamentti mielletään yleisesti kristittyjen kirjaksi, mutta 
suomenkieliselle yleisölle nimitys Heprealainen Raamattu saattaa olla 
vieraampi. Myös lyhenteet eaa. ja jaa. ovat tutkimuksessa vallitsevia, 
etenkin englanninkielisessä maailmassa (BCE = before common era ja 
CE = common era). 

 
 

* * * 

Hegemonisen rauhan ajatus toistuu useissa artikkeleissa. Kirjassa puhu-
taan pax assyriacasta, pax persicasta ja pax romanasta. Valtapolitiikan 
sotilaalliset lainalaisuudet näyttävät siis olevan samoja ennen ja nyt. 
Samalla artikkeleista käy ilmi, että sotilaalliseen voimaan perustuva rau-
ha ei välttämättä ole eettisesti ongelmatonta. Varhaiskristittyjen maail-
massa Rooman legioonien varmistama rauha näytti pääkaupungin ja 
provinssin näkökulmasta hyvin erilaiselta. Roomalainen Ovidius (Muo-
donmuutoksia 15.832–833) kirjoitti ihailevasti: ”Kun hän [Caesar] on 
antanut rauhan maailmalle, hän kääntää mielensä yhteiskunnan asioihin 
ja oikeamielisenä lainsäätäjänä laatii lait.” Tacitus (Agricola 30) puoles-
taan esittää brittikapinallinen Calgacuksen sanoneen: ”Ryöstämistä, 
murhaamista ja rosvoamista roomalaiset kutsuvat valheellisilla nimityk-
sillä hallinnoksi; rauhaksi he nimittävät sitä, minkä he ovat autioittaneet.” 

Jeesuksen vertauksessa vain alakynteen joutuva hallitsija pyytää rau-
haa. Hegemoniseen rauhaan kuuluu kuitenkin ajatus, että myös ylivoi-
mainen osapuoli tarjoaa rauhaa. Viime vuosilta Krimin tapaus osoittaa, 
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että menettely voi myös tuottaa hyökkääjän haluaman tuloksen. Ajatus 
ei suinkaan ole uusi. Pekka Särkiön artikkelissa näkyy, miten Moosek-
sen laki kehotti hyökkääjää ensin tarjoamaan rauhaa ja tuhoamaan 
vastustajan vain saadessaan kielteisen vastauksen (5. Moos. 20:10–14). 
Ohje on aikaa kestävä strateginen viisaus, jonka Clausewitzkin esittää 
yleisenä totuutena: ”Valloittaja rakastaa aina rauhaa – – Hän työntyisi 
hyvin mielellään meidän valtioomme aivan rauhanomaisesti.”6 Kirsi 
Valkama esittää artikkelissaan syyn hyökkääjän ”rauhantahtoisuuteen”: 
veretön valtaus säästää hyökkääjältä voimia ja varoja. Tämä yksityiskoh-
ta osoittaa, että Raamatun ajan sodissa ja nykysodissa on myös huomat-
tavan paljon yhteisiä piirteitä. Ihmisluonto ei ole muuttunut yhtä radi-
kaalisti kuin sodankäynnin tekniset edellytykset.7 Raamatun tutkiminen 
sodan ja rauhan kysymyksissä ei siis ole niin vierasta nykyajan näkökul-
masta kuin ensi silmäyksellä voi vaikuttaa. 

Uudessa testamentissa hegemoninen rauha saa kritiikkiä. Kun 
Caesar Ovidiuksen mukaan antaa rauhansa, Johanneksen evankeliumis-
sa (14:27) Jeesus ilmoittaa antavansa aivan erilaisen rauhan: ”Oman 
rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.” Rauhan-
tekijäksi tuleminenkaan (Matt. 5:9) tuskin tarkoittaa sitä, mitä tällä ni-
mellä tarkoitettiin, kun se annettiin voitokkaille keisareille (esim. Dio 
Cassius, Historiae Romanae 44.49.2). Toisaalta, kuten Ismo Dunder-
bergin Johanneksen ilmestystä käsittelevä artikkeli osoittaa, hegemoni-
sen rauhan ajatukset saattoivat leimata myös varhaiskristillistä apokalyp-
tiikkaa. Sama näkyy Paavalilla, kun hän tulevaisuudenvisiossaan kertoo 
Kristuksen alistavan ”kaikki vihollisensa jalkojensa alle” ja luovuttavan 
sen jälkeen kaiken vallan Jumalalle (1. Kor. 15:24–28). Tässä visiossa 
ihmisten välinen vallankäyttö päättyy – seikka jota harvoin muistetaan 
esivaltaopetuksen (Room. 13:1–7) sävyttämissä keskusteluissa – 
Jumalan hegemoniaan.  

Kirjan artikkelit synnyttävät eettisiä kysymyksiä niin itse Raamatun 
kuin sen reseption äärellä. Aihe herättää voimakkaita tunteita ja joskus 
halua asettua jonkun osapuolen, voittajan, häviäjän tai sivullisen kärsi-

 
6 Clausewitz 1998, 191. 
7 Rekkedal 2013, 17. 
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jän puolelle. Tunteita tai kannanottoja ei voi eikä tarvitsekaan kieltää. 
Akateemisessa tutkimuksessa täytyy näiden rinnalla säilyä tasapainoinen 
ja analyyttinen tarkastelutapa. Eettinen tarkastelu voi tapahtua kahdesta 
näkökulmasta: yhtäältä itse ilmiöiden, sodan ja rauhan etiikan näkö-
kulmasta ja toisaalta yksilön etiikan näkökulmasta. Sodan ja rauhan 
etiikkaan kuuluvat esimerkiksi kysymykset sodan oikeutuksesta, sodassa 
noudatettavista eettisistä periaatteista ja todellisen rauhan eettisistä 
ennakkoehdoista. Sodan ja rauhan etiikka liikkuu enimmäkseen yhteis-
kunnan ja instituution tasolla. Yksilön etiikkaan kuuluu puolestaan se, 
miten kukin yksilö toimii tilanteessa, jota määrittää sota tai rauha ken-
ties yksilön omista toimista ja pyrkimyksistä riippumatta.8 

Eettiset pohdinnat on suhteutettava kunkin ajan ajattelutapojen ja 
olosuhteiden asettamiin ehtoihin.9 Niinpä voi kysyä, missä määrin 
varhaiskristityillä edes oli käytössään mitään muuta kulttuurista mallia 
kuin hegemoninen rauha ja poikkeaako Jumalan hegemoninen rauha 
jotenkin inhimillisten vallanpitäjien luomasta hegemonisesta rauhasta?10 
Millainen vaihtoehtoinen rauha on edellä kuvattu Matteuksen ja Johan-
neksen evankeliumien tarjoama rauha?11 Entä miten hegemoniseen rau-
hanvisioon suhtautuu Martti Nissisen esittelemä Jesajan ja Miikan visio 
aseiden hävittämisestä? Ulkoistaako apokalyptinen käsitys historian vää-
jäämättömästä kulusta ja Jumalan tuomasta rauhasta ihmisen vastuun? 
Missä määrin Raamatun kirjoittajat edes olivat siinä asemassa, että heillä 
oli mahdollisuus päättää sodasta ja rauhasta?  

Tasapainoinen havainnointikyky on säilytettävä myös tarkasteltaes-
sa uskonnon suhteita sotaan ja rauhaan. Näkemys puhtaasti rauhantah-
toisesta uskonnosta, jota vain väärinkäytetään sotien oikeutuksena, on 
yksipuolinen. Yhtä yksipuolinen on ajatus uskonnosta sotien perim-
mäisinä syinä.12 Nissinen toteaa osuvasti: ”Jumalaa voi kutsua niin rau-
han kuin sodankin takeeksi.” Jäsentynyt ja analyyttinen kyky tarkastella 
sodan ja rauhan kysymyksiä Raamatussa ja Raamatun tulkinnassa val-

 
8 Vrt. Aallon (2016, 5) jaottelu sodan ja sotilaan etiikkaan. 
9 Vrt. Huttunen 2010, 265–268. 
10 Ks. esim. Huttunen 2015. 
11 Ks. esim. Swartley 2014 ja Huttunen 2015a. 
12 Vrt. Huttunen 2013, 31–32. 
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mentaa reagoimaan analyyttisesti ja vastuullisesti tähän ongelmavyyh-
teen myös muissa yhteyksissä. 
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Pyhä sota ja pyhä rauha 

Vanhan testamentin vaihtoehtoja sotaretoriikalle 

 
 
 
 

Tappaako uskonto? 

Tappaako uskonto? Kysymys ajankohtaistuu aina, kun äärimmäistä 
väkivaltaa harjoitetaan jumalalliseen auktoriteettiin vedoten, tätä kirjoi-
tettaessa esimerkiksi ISISin kiusatessa, murhatessa ja raiskatessa ihmisiä 
Syyriassa ja Irakissa. Monen mielestä uskonto totisesti tappaa. Monet 
pyhät tekstit, niissä esiintyvät jumalat ja heidän pappinsa hyväksyvät 
tappamisen, suorastaan edellyttävät sitä, kun kysymyksessä ovat pyhät 
asiat. Toisten mielestä uskonnot eivät ole tappamisen alkusyy: uskonto 
ei tapa, mutta ihminen tappaa. Ihminen käyttää väkivaltaa joka tapauk-
sessa, mutta etsii sille mahdollisimman vakuuttavat perustelut, ja uskon-
to soveltuu erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Uskonto ei ole itsenäinen 
toimija eivätkä jumalat käytä valtaa, mutta ihmiset käyttävät uskontoa 
vallankäyttönsä työkaluna vedotessaan itseään korkeampaan auktori-
teettiin. Tätä kantaa edustan itsekin, mutta pidän silti tarpeellisena 
tutkia ja tunnistaa niitä uskonnon elementtejä, joita on käytetty ja 
edelleen käytetään väkivallan, erityisesti sodankäynnin oikeuttajina. 

 
 

 
1 Artikkeli on päivitetty suomenkielinen versio artikkelista Nissinen 2008, jonka alaviitteetön 
lyhennelmä ilmestyi myös suomeksi (Nissinen 2005). 
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En tässä esityksessä pohdi uskonnon ja väkivallan filosofista ja 
psykologista problematiikkaa.2 Sen sijaan lähestyn historian näkökul-
masta pyhän sodan retoriikkaa ja pohdin sen jälkeen luottamukseen 
pohjautuvaa vaihtoehtoa sotaretoriikalle. 

Sodankäyntiä ja väkivallantekoja on kautta aikojen hyvin avoimesti 
perusteltu Jumalan tahdon toteuttamisella ja pahojen kurittamisella, ja 
perustellaan edelleen. Uskonnollinen perustelu ei kuitenkaan tarkoita, 
että uskonto olisi konfliktien alkusyy tai asia, josta varsinaisesti taistel-
laan. Päinvastoin esimerkiksi Lähi-idän pitkäaikainen kriisi ei ole ensi-
sijaisesti eikä perimmältään uskonnollinen konflikti vaan ”maallisen val-
tapolitiikan, purkamattoman kolonialismin perinnön, suurvaltojen kyy-
nisen valtaan ja kontrolliin alueella pyrkivän otteen ja sisäisten jännittei-
den synnyttämä ristiriitojen kimppu.” Näin kirjoitti jo toistakymmentä 
vuotta sitten dosentti Pertti Multanen, joka totesi myös: ”Uskontoa 
käytetään ja on käytetty verhoamaan muuten liian avoimesti esiin mur-
tautuvaa itsekästä valtapolitiikkaa.”3 

Siitä huolimatta, että uskonto ei välttämättä ole konfliktien varsi-
nainen syy tai aihe, monet niistä ihmisistä, joita nämä konfliktit kosket-
tavat ja joilla on niissä aktiivinen rooli, tulkitsevat niitä avoimesti 
uskonnollisin termein ja ovat tulkinnoissaan tosissaan. Uskonnollinen 
retoriikka tarjoaa rikkumattoman, usein kaksijakoisen elämänmallin ja 
yksinkertaiset, usein väkivaltaiset reseptit sen toteuttamiseen. Uskonnol-
lisia perusteita väkivallalle lausuvat useimmiten eri uskontojen funda-
mentalistit eli oman ajatus- ja toimintamallinsa absolutisoineet ryhmit-
tymät, jotka toimivat näkyvästi uskonnollisin motiivein.4 

 
2 Minulle läheisen filosofisen näkökulman tarjoaa Girard 1977; psykologisia näkökulmia vä-
kivaltaan juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa on teoksessa Ellens (toim.) 2004. 
3 Multanen 2004, 94. 
4 Esimerkiksi syyskuun 11. päivän 2001 attentaattorit näyttävät toimineen heille annettujen 
”hengellisten ohjeiden” mukaan ikään kuin olisivat toimittaneet uskonnollista rituaalia. Teks-
ti löytyi WTC:n pohjoiseen torniin törmännyttä lentokonetta ohjanneen Muhammad Attan 
Los Angelesin lentokentälle jääneestä matkalaukusta. Se sisältää ohjeet terrori-iskun eri vai-
heissa suoritettavista puhdistautumisrituaaleista, rukouksista ja resitoitavista Koraanin säkeis-
tä; ks. Kippenberg ja Seidenstricker (eds.) 2004. Tekstin aitoudesta on kiistelty, mutta siitä ei 
ole epäilystä, etteivätkö terroristit olisi kokeneet täyttävänsä korkeinta uskonnollista velvol-
lisuuttaan ohjatessaan lentokoneet päin rakennuksia ja tappaessaan tuhansia ihmisiä itsensä 
mukaan lukien. Heidän voi tuskin sanoa käyttäneen uskontoa hyväkseen pimittääkseen to-
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Pitääkö siis kaikesta huolimatta päätellä, että uskonto tappaa? 
Ainakin on ilmeistä, että uskonnon kielellä ilmaistun ihannetilan tavoit-
telu voi saada väkivaltaisia muotoja. Uskontotieteilijä Charles Kimball 
hahmottaa kirjassaan When Religion Becomes Evil (2002) viisi asiaa, joita 
hän pitää varoitusmerkkeinä siitä, että uskonto asettuu pahan palveluk-
seen: ehdottomat totuusvaatimukset, sokea kuuliaisuus, ideaalimaail-
man pystyttäminen, ajatus, että tarkoitus pyhittää keinot, sekä pyhän 
sodan julistaminen.  

Samalla kun haluaisin Kimballin tavoin tulkita nämä viisi asiaa 
merkkeinä uskonnon väärinkäytöstä, joka on vältettävissä uskonnon 
omin keinoin,5 epäilen että väkivalta on kietoutunut tiukasti lähes 
kaikkiin uskonnollisiin traditioihin. ”Pyhän kaksinaisuus” (ambivalence 
of the sacred), jonka R. Scott Appleby löytää kaikista kulttuureista ja 
uskonnoista, tekee vaikeaksi kuvitella kaikista väkivallan elementeistä 
vapautettua uskontoa tai ihmisyyttä ylimalkaan.6 Väkivallan elementtejä 
ei kuitenkaan ole syytä nähdä kohtalonomaisina ja kontrollin ulko-
puolisina toimijoina, vaan ne pitää päinvastoin tunnistaa, ymmärtää ja 
hallita uskonnollisen tradition sisällä. Siksi pidän mielekkäänä herme-
neuttisena tehtävänä, jopa velvollisuutenani uskonnollisen tradition 
kantajana, etsiä ”väkivallan ja ääriajattelun vastalääkkeitä”7 oman tradi-
tion sisältä. Teen sen kahden toisilleen sukua olevan Vanhan testamen-
tin tekstin näkökulmasta (Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5). Ensin on kuiten-
kin tarpeen tutkia Kimballin viidettä varoitusmerkkiä, pyhän sodan 
julistamista, sillä kaikki neljä ensimmäistä varoitusmerkkiä ovat siinä 
mukana. 

 
 

 
delliset motiivinsa, pikemminkin he katsoivat marttyyreina täyttävänsä velvollisuuttaan ”py-
hän sodan” sotureina. 
5 Kimball 2002, 186–187: ”The complicity of religious persuasions in global conflicts today 
is undeniable, but understanding this complicity requires that we clearly grasp the difference 
between what we have called corrupt forms of religious commitment and the authentic forms 
that offer hope.” 
6 Appleby 2000; ks. myös Thomas 2005, 13–14. 
7 Kimball 2002, 187. 
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Pyhä sota muinaisessa Lähi-idässä 

Sodan ja uskonnon epäpyhä liitto lienee yhtä vanha kuin ihmiskunta. 
Hallitsijat ovat kaikkina aikoina ja miltei kulttuurista riippumatta 
perustelleet sodankäyntiään jumalallisella tahdolla. Juutalais-kristillis-
islamilaisen maailman juurilla on muinaisen Lähi-idän kulttuuri, jossa 
pyhän sodan ajatus tunnettiin hyvin. Tämä käy ilmi sekä Vanhasta tes-
tamentista että Mesopotamian kirjallisuudesta. Samalta pohjalta ponnis-
taa myös Koraanin jihad, eikä sodan uskonnollinen motivaatio ja oikeu-
tus ole ollut vieras oman aikamme kristillisille länsimaillekaan. Suomes-
ta lähdettiin ”pirua ja ryssää” vastaan tilanteessa, jossa avoimesti ateisti-
sen suurvallan uhka oli todellinen. Vuoden 1938 virsikirjassa, jota voi 
hyvin nimittää talvisodan virsikirjaksi, nämä tunnot näkyvät hyvin vir-
sissä, joissa Suomen heimo esiintyy Jumalan valittuna kansana ja Lut-
herin taisteluvirsi saa sanamuodon, jossa Kristus ”lyö joukot helvetin, ne 
tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa”.8 Ei ole vaikea kuvitella, keitä 
tätä veisatessa tuolloin ajateltiin. 

Vanhan testamentin pyhässä sodassa Israel, Jahven kansa, taisteli 
vääriä jumalia palvelevia vihollisia vastaan. Gerhard von Radin klassik-
koteoksen Der heilige Krieg im alten Israel9 mukaan sodan pyhyys ilmeni 
siten, että sotilaat erotettiin eli pyhitettiin tehtäväänsä. Myös aseet 
pyhitettiin. Sotaleirin tuli olla rituaalisesti puhdas, jopa sukupuolielämä 
oli kiellettyä. Taistelun edellä oli tärkeää uhrata Jumalalle ja saada 
häneltä vahvistus taisteluun lähtöön oraakkelin muodossa. Kun oli saatu 
vastaus ”Jumala on antanut vihollisen sinun käsiisi”, Jumala itse lähti 
johtamaan joukkoja, joiden vahvuudella ja suuruudella ei ollut väliä. 
Koska sodat olivat Jumalan sotia ja viholliset Jumalan vihollisia, Israelin 
ei tullut pelätä vaan uskoa Jumalan voimaan. Vihollinen menetti roh-
keutensa, kun Jumala saattoi heidät kauhun valtaan, ja israelilaiset saivat 
voiton. Sotasaalis, ḥerem, oli Jumalalle pyhitettyä. Niin surmatut eläi-

 
8 ”Jumala ompi linnamme” -virren yhteiskunnallisista kytköksistä Suomessa ks. Pekka Kivek-
kään, Taru Kolehmaisen ja Vesa Kurkelan artikkelit teoksessa Rusama (toim.) 2011. 
9 von Rad 1951. 



 P Y H Ä  S O T A  J A  P Y H Ä  R A U H A  1 9  

met ja ihmiset kuin myös saaliiksi otettu tavara kuului Jumalalle. Käsky 
”Majoillesi, Israel!” päätti sodan ja kukin palasi viikunapuunsa alle. 

Gerhard von Radin pyhän sodan teoriaa10 lukiessa on pidettävä 
mielessä kolme asiaa. Ensiksikin sen elementit on valikoitu Pentateukis-
ta ja Deuteronomistisesta historiasta, kun taas profeettakirjat tarjoavat 
toisenlaisia näkökulmia. Toiseksi pyhä sota on teologinen konstruktio, 
jolla tuskin oli koskaan käytännössä toteutumismahdollisuuksia. Siitä 
puhuvat tekstit on kirjoitettu vuosisatoja myöhemmin kuin niissä kuva-
tut tapahtumat, joten ne kertovat enemmän kirjoittajiensa ideologiasta 
kuin historiallisista tapahtumista.11 Kolmanneksi on kuitenkin muistet-
tava, etteivät Vanhan testamentin kirjoittajat keksineet pyhää sotaa 
omasta päästään. Koska von Radin rekonstruktio perustuu pelkkiin 
Raamatun teksteihin, hän etsi pyhän sodan alkuperää Israelin heimolii-
tosta ennen kuninkuuden perustamista. Jo Manfred Weippert osoitti 
kuitenkin vastaansanomattomasti, että Vanhan testamentin tekstit hei-
jastavat kaikkialla muinaisessa Lähi-idässä yleistä ideologiaa ja osoittavat 
kirjoittajiensa kuulumista muinaisen Lähi-idän kulttuuripiiriin.12 Niin 
aramealaisten kuin moabilaistenkin käymät sodat olivat heidän juma-
liensa sotia, puhumattakaan Assyriasta, jonka ideologiasta, propagandas-
ta ja sodankäynnistä todistavat kuninkaiden kronikat, profetiat ja oraak-
kelikysymykset, jopa runous.13  

Pyhän sodan ideologiset perustelut ovat erityisen selkeästi esillä As-
syrian kuninkaan Assurbanipalin (kuninkaana 668–627 eKr.) piirtokir-
joituksessa, joka tarjoaa kiinnostavia vertailukohtia sekä Vanhan testa-
mentin että nykyajan sotaretoriikkaan. Kuningas Assurbanipal kertoo 
vuonna 653 eKr. käymästään sodasta Elamia vastaan.14 Elam, Assyrian 
kaakkoinen naapuri, joka sijaitsi nykyisen Iranin lounaisosassa, oli kaut-

 
10 Vrt. Ben C. Ollenburgerin johdantoa teoksen von Rad 1951 englanninkieliseen käännök-
seen (Ollenburger 1990). 
11 Ks. esim. Fritz 1996, 127. 
12 Weippert 1972. 
13 Ks. Lewis 2008, joka kuvaa assyrialaisten omassa propagandassaan esittämiä hirmutekoja ja 
Fales 2008, joka puolestaan painottaa, etteivät assyrialaiset olleet likimainkaan niin hävitys-
vimmaisia kuin heidän propagandansa antaa ymmärtää. 
14 Prisma B v 15–vi 16; ks. Borger 1996, 99–105 (alkutekstin transliteraatio), 224–226 
(saksankielinen käännös); Nissinen 2003, 146–150 (englanninkielinen käännös); Nissinen 
1998, 43–61 (kommentaari). 
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ta 600-luvun alkupuoliskon Assyrian pysyvä kilpailija ja kiistakumppa-
ni. Kuningas Assarhaddon, Assurbanipalin isä, oli vuonna 674 eKr. 
solminut rauhan Elamin kuninkaan Urtakun kanssa, joka kuitenkin 
vuosikymmentä myöhemmin hyökkäsi Babyloniaan, Assyrian imperiu-
min eteläosaan. Tästä seuranneessa sodassa Assurbanipal voitti elamilai-
set ja Urtaku sai surmansa. Elamin kuninkuuden kaappasi Teumman, 
kun taas Urtakun kolme poikaa ja kuusikymmentä muuta hovin jäsentä 
pakeni Teummanin murhia Assyriaan.15 Assyrian tarjoama suoja Elamin 
syrjäytetylle eliitille oli poliittinen uhka Teummanille, joka vaati 
Assurbanipalia luovuttamaan elamilaiset prinssit kotimaahansa. Assur-
banipal järkyttyi Teummanin röyhkeydestä, kutsui tätä ”paholaisen ku-
vaksi” ja pidätti tämän lähettämät lähettiläät. Taivaskin reagoi: kuunju-
mala Sin toimitti Teummanille huonoja enteitä ja iski häntä sairaudella, 
joka väänsi hänen silmänsä kieroon. Tämäkään ei saanut Teummania 
luopumaan rehvakkaista puheistaan. Hän uhkasi ettei hellitä, ennen 
kuin syö päivällistä Niniven keskustassa.16 

Teummanin sotauho ei jäänyt suunpieksännäksi, vaan hän aloitti 
sotatoimet. Assurbanipal kertoo olleensa Arbelan kaupungissa17 palvo-
massa jumalatar Ištaria, kun hän sai kuulla, että Ištar ”oli sekoittanut 
Teummanin järjen” ja että elamilaiset olivat nousseet aseisiin. Sota oli 
väistämätön, ja casus belli esitetään rukouksen muodossa. Assurbanipal 
oli hurskas kuningas, jonka valta oli annettu ylhäältä. Ylijumala Aššur 
oli itse halunnut hänen tulevan kuninkaaksi, ja siksi hän täytti jumalilta 
saamaansa tehtävää ja jumalat olivat hänen puolellaan. Erityisenä puo-
lestapuhujana heidän joukossaan oli jumalatar Ištar, jumalien neuvon-
antaja ja välittäjä kuninkaan ja jumalien välillä. Ištar lähestyi Aššuria ja 
saattoi tämän suopeaksi Assurbanipalin kuninkuudelle. Sodassa Ištar oli 
ylimmäinen taistelija ja aloitteentekijä. Kun Ištar oli valmis sotimaan, 
Assurbanipal totteli.18  

 
15 Prisma B iv 18–86; Borger 1996, 94–97; historiallisesta tapahtumasta ks. Waters 2000, 
42–55. 
16 Prisma B iv 8–v 14; Borger 1996, 97–98. 
17 Nykyinen Erbil, Irakin Kurdistanin pääkaupunki. 
18 Prisma B v 15–40; Borger 1996, 99–100. 
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Teummanin hyökkäys oli ulkoinen uhka, joka oli torjuttava. Assur-
banipal väittää, että Teumman oli ryhtynyt sotatoimiin omasta aloit-
teestaan, ilman Assyrian provokaatiota. Assurbanipal kuvaa sydämeen-
käyvästi, miten hänen harras palvontansa keskeytyi, kun hän sai tiedon 
hyökkäyksestä, ja miten suuri emotionaalinen järkytys se hänelle oli. 
Erityisesti korostetaan, miten jumalaton Elamin paholaismainen kunin-
gas Teumman oli. Hän ei kunnioittanut jumalia eikä niin muodoin 
myöskään Assyrian kuninkaan ylivaltaa.19 Siksi hänestä oli tullut jumal-
ten mieliharmi, ja hänet on tuhottava.  

Kuningaskaan ei voinut aloittaa sotaa ilman jumalien lupaa, ja siksi 
sotaan lähtöä edelsi aina oraakkelikysymys. Sadat säilyneet oraakkeli-
kysymykset osoittavat, miten olennaisen osan poliittista toimintaa ne 
muodostivat.20 Yleensä jumalallinen vastaus saatiin tutkimalla uhrilam-
paan maksaa, mutta tässä tapauksessa se tulee profetian ja unen 
muodossa:  

 
Ištar kuuli hartaat huokaukseni ja sanoi: ”Älä pelkää!” Hän valoi minuun 
luottamusta ja sanoi: ”Koska rukoilit hartaasti kädet kohotettuna ja silmäsi 
täyttyivät kyynelistä, minä olen sinulle armollinen.” Samana yönä, kun 
rukoilin häntä, näkijä kävi levolle ja näki unen. Herättyään hän kertoi minulle 
Ištarin lähettämän yöllisen näyn: ”Ištar, joka asuu Arbelassa, saapui. Hänen 
vasemmalla ja oikealla kyljellään riippui aseita ja hän piti jousta kädessään. 
Hän oli vetänyt esiin terävän miekan, taisteluun valmiin. Sinä seisoit hänen 
edessään ja hän puhui sinulle kuin äiti, joka on sinut synnyttänyt. Ištar, 
jumalista korkein, kutsui sinua ja antoi sinulle käskyn: ’Sinä olet valmis 
sotaan, ja minä olen valmis toteuttamaan aikeeni!’ Sinä sanoit hänelle: ’Minne 
tahansa menetkin, minä tulen mukanasi!’ Mutta valtiatarten valtiatar vastasi: 
’Pysy sinä täällä palatsissasi! Syö hyvää ruokaa, juo olutta, pidä hauskaa ja 
ylistä minun jumaluuttani sillä aikaa kun minä hoidan tehtäväni ja toteutan 
toiveesi. Älköön ilmeesi myrtykö, älkööt jalkasi horjuko, älköön hikipisaraa 
sinusta sodan melskeessä valuko!’ Hän otti sinut suloiseen syleilyynsä, hän 
suojasi koko ruumiisi. Tuli leimahti hänen kasvoillaan, raivoten hän lähti 
liikkeelle ja suuntasi kiukkunsa Teummaniin, Elamin kuninkaaseen, joka oli 
vihastuttanut hänet.” 

 
19 Teologisesta vihollisideologiasta ks. Fales 1982. 
20 Uusassyrialaiset oraakkelikysymykset on julkaistu teoksessa Starr 1990; ks. myös Fales ja 
Lanfranchi 1997. 
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Ištar on tässä tekstissä samanaikaisesti sekä hellä äiti että julma 
sotapäällikkö. Teumman oli suututtanut jumalattaren, ja kun jumalatar 
taistelee, ihmiset ovat vain hänen välikappaleitaan. Sotaan ei siis lähdet-
ty poliittisista syistä vaan jumalien tahdosta. Kuningas oli turvassa ju-
malattaren sylissään – voi sitä, joka kävi häntä vastaan! 

Jumalten valtuuttamana Assurbanipal pani joukkonsa liikekannalle 
ja lähti suorinta tietä elamilaisia joukkoja vastaan. Teummanin yritykset 
uhmata jumalten tahtoa ja Assyrian joukkoja jäivät piirtokirjoituksen 
mukaan säälittäviksi. Elamilaiset joutuivat kauhun valtaan, kun taas 
Assurbanipalia suuret jumalat rohkaisivat ”hyvillä enteillä, unilla, oraak-
keleilla ja profeettojen sanoilla”. Heidän käskystään Assurbanipal survoi 
vihollisen pääkaupungin Susan esikaupungit täyteen elamilaisten kuol-
leita ruumiita kuin piikkipensaita ja katkaisi Teummanin kaulan jouk-
kojen silmien edessä.21 Taistelun kulku on kuvattu Assurbanipalin pa-
latsin seinäreliefeihin.22 Loppukohtauksessa Assurbanipal nauttii pöydän 
antimia puutarhamajassaan puolisonsa kanssa ja katselee tyytyväisenä 
palmunoksasta roikkuvaa Teummanin päätä. Pyhä sota oli päättynyt ja 
paholaisen uhka torjuttu. 

Sotasaalis, joka jumalien tahdosta tarttui Elamista valloittajan kä-
siin, vaikuttaa melko vaatimattomalta: Assurbanipal kertoo ottaneensa 
saaliiksi vaunuja, rattaita, hevosia, muuleja ja vetojuhtia sekä muuta 
sotakalustoa.23 Sodan loppuratkaisulla oli kuitenkin huomattava poliit-
tinen merkitys. Elamin asema suvereenina valtiona tuli tiensä päähän.24 
Assurbanipal palautti valtaan prinssit, jotka oli koulutettu kuuliaisiksi 
Assyrian kuninkaalle. Elamin valtakunta pilkottiin poliittisesti vaaratto-
maksi. Myöhemmät vuodet osoittavat, että tämä onnistui vain osittain. 
Vaikka Elamista ei enää tullut merkittävää haastajaa Assyrialle, elamilai-
set tuottivat jo vuotta myöhemmin harmia osallistumalla Assurbani-
palin ja hänen veljensä Šamaš-šumu-ukinin, Babylonian hallitsijan välil-
lä puhjenneeseen sisällissotaan.25 

 
21 Prisma B v 77–vi 5; Borger 1996, 103–104. 
22 Reliefeistä ks. Russell 1999, 154–199; Reade 1998, 80–91. 
23 Prisma B vi 10–11; Borger 1996, 104. 
24 Ks. Mattila 1987. 
25 Ks. Waters 2000, 64–80. 
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Assurbanipalin piirtokirjoituksen uskonnollista paatosta ja jul-
muutta on pidetty tyypillisenä assyrialaisille, jotka yleisen mielikuvan 
mukaan olivat ”raakaa sotilaskansaa” ja käyttäytyminen sen mukaista. 
Tämän käsityksen syntymiseen on vaikuttanut paitsi se, että Assyria oli 
aikoinaan ylivoimainen sotilasmahti, myös Vanhan testamentin kuva 
assyrialaisista säälimättöminä valloittajina ja sortajina – kuva, jota assy-
rialaiset itse aktiivisesti levittivät.26 Propaganda oli yksi tehokkaimmista 
aseista, joita Assyria käytti Lähi-idän valloittamiseen, ja heillä (toisin 
kuin vaikkapa israelilaisilla tai aramealaisilla) oli myös tilaisuus pyhän 
sotansa täytäntöönpanoon. Imperiumin levitessä 700- ja 600-luvuilla 
eKr. sodan jumalallisesta oikeutuksesta tulee yhä olennaisempi osa Assy-
rian kuninkaiden piirtokirjoituksia, joissa viitataan entistä useammin 
jumalien käskyihin ja suotuisiin enteisiin.27 Assurbanipal tähdentää sitä, 
miten tiukasti hän kaikissa toimissaan seuraa jumalien tahtoa, jonka hän 
– oman väitteensä mukaan ja edeltäjistään poiketen – on oppinut 
omaan kirjastoonsa kokoamista vanhoista kirjoituksista.28  

Charles Kimballin viittä varoitusmerkkiä ei ole vaikea löytää Assur-
banipalin sotaretoriikasta. Assurbanipalin retoriikassa absoluuttiset to-
tuusvaatimukset ja sokea kuuliaisuus ovat juuri sitä, mitä kuninkaan 
odotetaankin vaativan alamaisiltaan. Assyrian kuningasideologia oli 
ideaalimaailman pystyttämistä, jossa Assyrialle kuului koko tunnetun 
maailman herruus. Kuninkaan arvonimet ”maailman kuningas” (šar 
kiššati) and ”neljän ilmansuunnan kuningas” (šar kibrāt erbetti)29 ym-
märrettiin kirjaimellisesti ja niistä pyrittiin tekemään totta kaikin 
keinoin – erityisesti käymällä jumalallisia sotia jumalien vihollisia 
vastaan. 

Pyhän sodan idea retoriikka on muinaisen Lähi-idän yhteistä kult-
tuuriperintöä, joka kantautuu tähän päivään asti eikä ole perusrakenteil-
taan suuresti muuttunut. Ideaalimaailma saavutetaan kukistamalla se 
paha, joka vielä toistaiseksi estää sen toteutumisen. Väkivalta on keino, 
jonka tämä jalo tarkoitus pyhittää. Paradoksina on, että reaalimaail-

 
26 Ks. esim. Machinist 1983; Lewis 2008.  
27 Ks. Fales ja Lanfranchi 1997, 114. 
28 L4 i 11–22; Novotny 2014, 77, 96. 
29 Näistä arvonimistä ks. Seux 1967, 13–14, 305–312. 
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massa väkivalta ruokkii uutta väkivaltaa ja pahan vastaiseen taisteluun 
valjastettu uskonto toimii pahan oikeuttajana ja aiheuttajana. 
Ennemmin tai myöhemmin on pakko löytää vaihtoehtoisia tapoja 
erilaisten identiteettien, lojaliteettien ja valtasuhteiden neuvotteluun. 

 
 

Pyhästä sodasta luottamukseen 

Uskonnolliset traditiot ja niiden pyhät tekstit ovat tuhoisia aseita 
väkivallan palveluksessa. Samoista traditioista käsin on yhtä mahdollista 
nostaa esiin rauhaan ja väkivallattomuuteen suuntautuvia ajatuksia, niis-
tä voi etsiä ”kestäviä totuuksia ja periaatteita vastalääkkeeksi väkivallalle 
ja ääriajattelulle.”30 Vanhan testamentin profeettakirjoissa kuvataan 
tulevaa rauhan aikaa, jolloin ”taotaan miekat auran teriksi ja keihäät 
vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä 
harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä 
oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla.”31 Profeetta Jesajan 
suulla neuvotaan Juudan poliitikkoja: ”Jos te käännytte ja pysytte levol-
lisina, te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne.”32  

Väkivallan elementtejä on kenties vaikea juuria täysin uskonnolli-
sista traditioista, jotka eivät välttämättä ole tulosta traditioiden ”turmel-
tumisesta” vaan jotka ovat kuuluneet niihin aina. Juutalainen, kristilli-
nen ja islamilainen traditio sisältää yllin kyllin elementtejä, joita voi 
tulkita ja joita myös on tulkittu nimenomaan velvoituksena rauhaan ja 
sovintoon. Tämä ei saa unohtua silloinkaan, kun aiemmin marginaaliset 
ääriryhmät ja ääritulkintoja kannattavat yksilöt nousevat kansainvälisen 
huomion keskukseen ja tekevät uskonnoista väkivallan manifestaatioita. 
Vastuu traditioiden tulkinnasta, soveltamisesta ja kritiikistä on aina 
ihmisillä, jotka vievät traditioitaan eteenpäin, tieten tai tietämättään. 
Vastuu on yksilöillä, joiden on oltava perillä omien, enemmän tai 
vähemmän uskonnollisten traditioidensa tuhoavista ja rakentavista 

 
30 Kimball 2002, 187. 
31 Miika 4:4–5, vrt. Jes. 2:2–4. 
32 Jes. 30:15. 
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voimista. Vastuuta kantavat myös uskonnolliset yhteisöt ja niiden johta-
jat, jotka muokkaavat jäsentensä asenteita ja toimintatapoja. Kaikkein 
laajin vastuu on kansainvälisellä yhteisöllä, joka ei voi ajaa yhden tradi-
tion asiaa vaan jonka on opittava vuoropuheluun ja erilaisuuden ym-
märtämiseen siitä huolimatta, että jotkut vastustavat tätä pyrkimystä 
väkivaltaisesti.  

Uskontojen merkitystä vuoropuhelussa ei voi aliarvioida. Filosofi ja 
rabbi Jonathan Sacks on todennut osuvasti, että jos uskonto ei ole osa 
ratkaisua, siitä tulee varmasti osa ongelmaa.33 Sacksin kirja The Dignity 
of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations (2003) on voima-
kas vetoomus erilaisuuden kunnioittamiseen, suvaitsevuuden ja kulttuu-
rienvälisen vastuunkantamisen puolesta aikana, joka näyttää toteuttavan 
Samuel Huntingtonin aikoinaan ennustaman sivilisaatioiden yhteentör-
mäyksen34 ja jossa markkinoiden kuvitellaan olevan Jumalan vertainen 
autonominen ja autoritäärinen toimija, jota ei pidä suututtaa. Sacksin 
pääkorostukset – vastuu, moraali, oikeudenmukaisuus, koulutus, 
yhdenvertaisuus ja huolenpito ympäristöstä – ovat tuttuja muualtakin, 
mutta merkillepantavaa hänen kirjassaan on uskontojen rooli näiden 
kaikkien ylläpidossa ja edistämisessä.  

Kylmän sodan aikaisten ideologioiden maailmassa uskonnot esiin-
tyivät väistyvinä ilmiöinä, joita länsimaissa hävettiin ja kommunisti-
maissa vainottiin. Kulttuurin ja politiikan maallistuminen länsimaissa 
on johtanut uskonnon käsittämiseen yksityisasian pikemminkin kuin 
ihmisyhteisöksi, joka jakaa keskenään paljon muutakin kuin uskomuk-
sia. Uskonnot eivät kuitenkaan ole menettäneet yhteisöllistä elinvoi-
maansa. Scott M. Thomas huomautti vuosikymmen sitten, postmoder-
nista maailmasta on tulossa myös postsekulaari maailma, eikä tämä käsi-
tys liene muuttunut vääräksi vieläkään.35 Länsimaisen niin kutsutun 
sekularismin piirissä elävien ei pidä unohtaa, että suurin osa maapallon 
väestöstä elää hyvin tiiviisti uskontojensa yhteydessä ja pitää uskonnolli-
sia traditioitaan arvokkaina, ehkä pyhempänä ja loukkaamattomampana 

 
33 Sacks 2003, 9: ”If religion is not part of a solution, it will certainly be part of the problem.” 
34 Huntington 1996. 
35 Thomas 2005, 19–45. 
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kuin mitään muuta. Uskonnot ovat tärkeä identiteettiä luova elementti, 
jota kansainvälinen politiikka ei voi jättää huomiotta ja joka ei vaikene-
malla katoa. ”Sivilisaatioiden yhteentörmäys” voidaan kyllä saada ai-
kaan, ellei kansainvälinen yhteisö ymmärrä tunnistaa ja arvostaa erilaisia 
identiteettejä. 

Koska identiteetit eivät vain yhdistä vaan myös erottavat ihmisiä, 
myös uskonnon vaikutus voi olla yhdistävä tai erottava. Jos on olemassa 
”me”, ovat jossakin väistämättä myös ”muut”.36 Identiteetit eivät ole 
synnynnäisiä vaan muotoutuvat ihmisten keskeisissä riippuvuussuhteissa 
ja vuorovaikutuksessa. Kaiken myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen 
samastaminen länsimaiseen kulttuuriin samalla, kun markkinatalouden 
ei nähdä parantavan hyvinvointia ja tasa-arvoa, saa osan ihmisistä kään-
tymään länsimaisia arvoja vastaan ja etsimään autenttista elämäntapaa 
jostakin muusta kuin mikä mielletään länsimaiseksi tuontitavaraksi.37 
Tuloksena on epäluottamus sekä globaalilla että yksilöllisellä tasolla.  

Pyhän sodan retoriikka noudattaa erottelun ja epäluottamuksen lo-
giikkaa: ”muut” on alistettava tai tuhottava, jotta ”meidän” edustama 
asia pysyisi voimassa ja vallassa. Jonathan Sacks puolestaan hahmottelee 
molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa yhteiselämän mallia, 
jota hän kutsuu ”liittosuhteeksi” (covenantal relationship) ja jolla on 
vahva perusta Vanhan testamentin liittoteologiassa.38 Sacksin hahmotte-
lema liittosuhde perustuu luottamukseen,39 joka on pyhän sodan ideo-
logian kohtisuora vastakohta. Luottamus on mahdollista vain jos 
”muut” tunnetaan niin hyvin, että heidän käyttäytymisensä on jossakin 
määrin ennustettavaa eikä riskien ottaminen ole liian vaarallista. Tämä 
edellyttää kulttuurien vuoropuhelua, kulttuurien välisen ”sosiaalisen 
pääoman” kasvattamista, jossa uskonnoilla on väistämättä keskeinen 
rooli. 

Luottamuksen käsitteestä keskusteltiin paljon 1990-luvun yhteis-
kuntatieteissä. Sacksin ajatus, jossa juutalainen liittoajatus yhdistetään 

 
36 Sacks 2003, 10. 
37 Thomas 2005, 41–42. 
38 Sacks 2003, 148–154, 192–209. 
39 Sacks 2003, 202: ”[c]ovenant is the use of language to create a bond of trust through the 
word given, the word received, the word honoured in mutual fidelity.” 
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luottamuksen käsitteeseen, tuntuu saaneen vaikutteita Francis Fuku-
yaman määritelmästä, jonka mukaan ”luottamus syntyy, kun yhteisö 
jakaa tietyt moraaliset arvot tavalla, joka luo olettamuksen sääntöjen 
mukaisesta ja rehellisestä käyttäytymisestä.”40 Adam Seligman, joka 
kehitteli luottamuksen käsitettä pitemmälle, kutsuisi tätä käyttäytymis-
mallia pikemminkin luottavaisuudeksi (confidence) kuin luottamuksek-
si (trust).41 Seligmanin mukaan ’confidence’ vallitsee instituutioiden 
välillä, kun taas ’trust’ edellyttää modernin ajatuksen yksilöstä, työnjaos-
ta ja sosiaalisesta toimijuudesta.42 Seligman erottaa myös luottamuksen 
uskosta, joka hänen mukaansa on ”yhteiskunnallisen toiminnan ylittä-
vää ontologista luottamusta”.43 Seligmanin ajattelussa luottamus (trust) 
on keino hallita riskiä, joka syntyy, kun systeemiin kohdistuvat odotuk-
set, joihin luottavaisuus (confidence) perustuu, uhkaavat pettää; toisin 
sanoen kun ihmiset eivät jaa enää riittävästi samoja arvoja tai sääntöjä.44 
Seligmanin havaintojen mukaan tällaisen luottamuksen edellytykset oli-
vat häviämässä myöhäis- ja postmodernissa maailmassa sitä mukaa kuin 
riski oli muuttumassa vaaraksi. Itse arvioidun riskin kohtaaminen luot-
tamuksen varassa oli muuttumassa ulkoisen uhan synnyttämäksi suojau-
tumisen tarpeeksi.45 Seligman ei ollut väärässä: viimeistään vuoden 2001 
terrori-iskujen jälkeen luottamuksesta on tullut ylellisyyttä, johon ei 
nykymaailmassa ole varaa. Epäluottamus ihmisiin synnyttää luotta-
vaisuutta valvontaa, kontrollia ja sotilaallista toimintaa kohtaan.  

Seligmanin käsite-erottelu luottamuksen, luottavaisuuden ja uskon 
välillä edellyttää niin vahvasti modernin yhteiskunnan toiminnan ja 

 
40 Fukuyama 1995, 153: ”trust arises when a community shares a set of moral values in such 
a way as to create expectations of regular and honest behavior.” 
41 Käsitteiden ’confidence’ ja ’trust’ kääntäminen suomeksi on vaikeaa; omaksun sanan ’luot-
tavaisuus’ sanan ’confidence’ käännökseksi Kaj Ilmoselta (Ilmonen 2000). 
42 Seligman 1997, 6–9. 
43 Seligman 1997, 22: ”Indeed, it is this act of ontological trust (which in fact bypasses all 
epistemological procedures of verification) that is at the heart of the Jewish tradition, 
represented at the revelation on Mount Sinai when the Israelites are reported to have 
accepted godly commandments with the phrase  מעונׁש  חנעׂש  (n’aseh v’nishmah, we will do 
and we will listen).”  
44 Seligman 1997, 63–65, 170. 
45 Seligman (1997, 172) ihmettelee: ”if risk is not giving way to danger and the problems 
which were once encompassed by a calculus of trust and mistrust are not redefined by one of 
confidence or lack thereof?” 
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rakenteet, ettei se suoraan sovellu esimodernien tekstien tulkintaan. 
Häntä voi syyttää niin modernin yksilön autonomian ylikorostamisesta 
kuin myös esimodernin yksilön toimijuuden ymmärtämättömyydestä. 
Sanojen ’trust’ ja ’confidence’ merkitysero ei ole yksiselitteinen edes 
englannissa puhumattakaan monista kielistä, joille Seligmanin semantti-
nen erottelu ei taivu. Siitä huolimatta pidän hyödyllisenä erottaa toisis-
taan ihmisten välinen luottamus, instituutioihin ja systeemeihin kohdis-
tuva luottavaisuus sekä usko eli luottamus Jumalaan. Tämä erottelu on 
hyvä pitää mielessä, kun nyt käymme tarkastelemaan Vanhan testamen-
tin vaihtoehtoja sotaretoriikalle. 

 
 

Usko ja luottamus: Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5 

Heprealaisessa Raamatussa on mahdotonta tehdä tarkkaa semanttista 
eroa luottamusta ja uskoa tarkoittavien verbien hɛ’ ɛmīn (’mn hif‘il) ja 
bāt≅aḥ välillä. On kuitenkin mielenkiintoista tarkastella näiden verbien 
käyttöä Seligmanin käsitteiden valossa. Silloin kun verbien objektina 
ovat ihmiset, ne esiintyvät yllättävän negatiivisissa konteksteissa ja viit-
taavat usein väärään turvallisuudentunteeseen, mutta kun verbien ob-
jektina on Jumala, niiden merkitys on aina positiivinen.46 Ihmisiin ei 
tule luottaa eikä varsinkaan itseensä, ainoa hyväksyttävä luottamuksen 
lähde ja kohde on Jumala ja hänen sanansa. Seligmanin termein luotta-
mus (trust) ihmisiin on mahdotonta, eikä inhimillisiin instituutioihin-
kaan ole syytä suhtautua luottavaisesti (confidence). Jäljelle jää vain 
usko, Seligmanin sanoin ”yhteiskunnallisen toiminnan ylittävä ontolo-
ginen luottamus.” Sodankäyntikin perustuu uskoon, koska israelilaisten 
ei pidä luottaa omaan voimaansa: ”Herra sotii teidän puolestanne, olkaa 
te hiljaa!” (Ex. 14:14). Tämä tuo mieleen yllä siteeratun piirtokirjoituk-
sen, jossa Ištar käskee Assurbanipalin pysyä paikallaan ja lupaa taistella 
hänen puolestaan.47 Luottamus Jumalaan saatetaan siis esittää ihmisiin 

 
46 Ks. Jepsen 1974, 300–309; 1975, 88–94. 
47 Sama ajatus esiintyy Assurbanipalin isälle Assarhaddonille julistetussa profetiassa: ”Älä luota 
ihmisiin! Nosta silmäsi ja katso minua! Minä olen Arbelan Ištar.” Ks. Parpola 1997, 6; 
Nissinen 2003, 105. 
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luottamisen vastakohtana, mikä vastaa enemmänkin sotaretoriikan kuin 
väkivallan vastustamisen tarpeisiin. Tällä ajatusmallilla on vähän teke-
mistä Jonathan Sacksin hahmotteleman luottamukseen perustuvan liit-
toajatuksen kanssa.  

Heprealaisessa Raamatussa on kuitenkin muunkinlaisia Jumalaan 
luottamisen malleja, joihin Sacksin ajatus luottamuspohjaisista suhteista 
sopii paremmin. Erityisesti Jesajan kirjassa ihmisiä kehotetaan luotta-
maan Jumalaan: ”Ellette usko, te ette kestä” (Jes. 7:9: ’im lō’ ta’ amīnū kī 
lō’ tē’āmēnū). Verbijuureen ’mn perustuva sanaleikki tuottaa hyvin 
samanlaisen ajatuksen kuin mikä ilmaistaan samassa kirjassa verbillä 
bāt≅aḥ: ”Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte, hiljainen luot-
tamus on teidän voimanne” (Jes. 30:15: bǝhašqēt ūbǝbit≅ḥā). 
Kummassakin kohdassa Juudaa varoitetaan sekaantumasta sotilaallisiin 
operaatioihin, joista seuraisi pelkkä katastrofi, ja sen sijaan rohkaistaan 
pysymään rauhallisena ja uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Nämä 
kehotukset on istutettu konkreettiseen poliittiseen kontekstiin, kun taas 
paralleelitekstit Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5 esittävät luottamuksen 
Jumalaan onnelliseen tulevaisuuteen sijoitettuna pysyvänä tilana.48 
Luottamuksesta Jumalaan syntyy ihmisten häiriintymätön luottamus 
toisiinsa, ja niin miekat taotaan auranteriksi ja, Miikan kirjan version 
mukaan, ”jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman 
viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla.”  

Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5 ovat liian samanlaisia ollakseen riippu-
mattomia toisistaan, mutta niiden pienet erot kertovat toimitustyöstä 
kummassakin kontekstissa erikseen. Tekstien ajoitus, kokoonpano ja 
kirjallinen riippuvuussuhde ei ole tämän artikkelin kannalta tärkeä kysy-
mys; monista syistä liityn niihin tutkijoihin, joiden mukaan kumpikin 
teksti on sijoitettu nykyiseen kontekstiinsa aikaisintaan persialaisaikana 

 
48 Näissä jakeissa ei esiinny luottamusta tarkoittavaa heprean sanastoa, vaan ihmisten luotta-
mus Jumalaan on ilmaistu imperatiivi- ja kohortatiivimuotoisilla verbeillä, jotka ilmaisevat 
ihmisten halua ottaa vastaan Jumalan opetusta: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle – – 
Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan” (Jes. 2:3//Miika 
4:2). 
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500–300-lukujen eKr. välillä.49 Tekstien välinen riippuvuus on ymmär-
rettävissä joko niin, että kumpikin versio perustuu yhteiseen pohjateks-
tiin, tai niin, että Jesajan kirjan teksti on toiminut Miikan kirjan tekstin 
pohjatekstinä tai päinvastoin.50 Riippumatta siitä, miten tekstien väli-
nen suhde ymmärretään, ne kertovat paljon sen yhteisön (luultavimmin 
persialaisajan Jerusalemin) uskonnosta ja identiteetistä, joiden piirissä ne 
on kirjoitettu. 

Ensiksikin uskonto ja yhteiskunta ovat tekstien mukaan yksi ja 
sama asia. Yhteisön identiteetti perustuu uskontoon, jonka ytimessä on 
Jumala ja hänen pyhä kaupunkinsa Jerusalem. Tekstit lainaavat selvästi 
Siion-psalmien kieltä ja ideologiaa.51 Tällä ideologialla puolestaan on 
juurensa Lähi-idän traditioissa, joissa tiettyjä kaupunkeja pidetään ju-
malallisen läsnäolon ruumiillistumina ja jumalan, kuninkaan ja kansan 
yhteyden manifestaatioina.52 Jesajan ja Miikan tekstien visiossa ei enää 
ole tilaa kuninkaalle tai muulle inhimilliselle kansanjohtajalle. Jumala 
on ainoa johtaja, Siionin vuori on maailman keskus ja Jumalan sana eli 
toora (tōrā // d ǝvar yhwh) julistetaan kaikille kansoille. Siion-keskeinen 
näkökulma on koko Jesajan kirjan komposition ideologinen kulmaki-
vi.53 

Toiseksi: identiteetti erottaa. Tekstit eivät mitätöi eroa ”meidän” ja 
”muiden” välillä. Miikan kirjan jae 4:5 (vastaavaa tekstiä ei ole Jesajan 
kirjassa) pikemminkin korostaa eroa Israelin Jumalan ja muiden kanso-
jen jumalien välillä: ”Vaikka kaikki kansat palvelisivat muita jumalia, 
niin me palvelemme nyt ja aina Herraa, Jumalaamme.” Voi kysyä, viit-
taako tämä lauselma ihanteelliseen tulevaisuuteen, jossa kansat vaeltavat 
Siionin vuorelle kuulemaan Israelin Jumalan opetusta, vai pikemminkin 
kirjoittajiensa kokemukseen omasta elämäntilanteestaan.54 Kansojen ei 

 
49 Persialaisaikaa puoltavia argumentteja esittävät Jesajan tekstin osalta esimerkiksi Sweeney 
1996, 98–99; Blenkinsopp 2000, 190 ja Miikan tekstin osalta Kessler 1999, 181–183; Ben 
Zvi 2000, 94–106; Wagenaar 2001, 272. 
50 Müller 2011 argumentoi mielestäni vakuuttavasti sen vaihtoehdon puolesta, että teksti on 
alkuaan kuulunut Miikan kirjan kontekstiin ja omaksuttu sieltä Jesajan kirjaan. 
51 Ps. 46; 48; 66; 76 ym.; Ks. Willis 1997.  
52 Ks. esim. Nissinen 2001, 172–176. 
53 Ks. esim. Laato 1998. 
54 Ks. Ben Zvi 2000, 101–102. 
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väitetä yhdistyvän toisiinsa, päinvastoin Jumala ”ratkaisee kansakuntien 
riidat, hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana.” Tulok-
sena ei ole identiteettien erilaisuuden poistaminen vaan niiden rauhan-
omainen rinnakkainolo.  

Niinpä – kolmanneksi – kansojen välisen taistelun motiivi (Völker-
kampf), joka toistuu Siion-psalmeissa ja monissa profeettateksteissä 
Jesajan ja Miikan kirjat mukaan lukien,55 vaihtuu kansojen vaeltamisek-
si Jerusalemiin (Völkerwallfahrt).56 Israelia ei asemoida muita kansoja 
vastaan vaan niiden rinnalle. Sota vaihtuu pyhiinvaellukseksi, miekat 
taotaan auranteriksi. Joissakin teksteissä Jumala lopettaa sodat ja tuhoaa 
aseet,57 mutta jakeissa Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5 ihmiset tekevät sen itse. 
Vaikka ”meidän” ja ”muiden” ero säilyy, pyhä sota on poistunut Juma-
lan asialistalta. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita Siionin vuorelle, ketään 
ei estetä vastaanottamasta Jumalan sanaa ja opetusta.58 Ihmisyhteisöillä 
on kylliksi luottavaisuutta (confidence) toisiaan kohtaan sietääkseen 
identiteettien erilaisuuden ja jakaakseen riittävästi yhteisiä arvoja, jolloin 
pyhä sota käy tarpeettomaksi ja korvautuu ”pyhällä rauhalla.”59 Vielä 
selvemmin tämä sanotaan tekstissä Jes. 19:19–25, jossa Egypti ja Assyria 
yhtyvät yhdeksi, samaa Jumalaa palvelevaksi yhteisöksi:60 

 

 
55 Esim. Ps. 46; 48; 76; Jes. 13:2–5; Miika 4:11–13; Joel 4:1–3, 9–12; Sak. 12:2–9; 14:1–3. 
56 Ks. esim. Wagenaar 2001, 264–268 ja tuore monografia Maier 2016. 
57 Esim. Ps 46:9: ”Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään, 
hän tuhoaa kilvet tulessa.” Ks. Willis 1997, 305. 
58 Ei ole täysin selvää, tarkoittaako sana tōrā tässä ja muualla Jesajan kirjassa Mooseksen lakia 
vai viitataanko sillä jumalalliseen opetukseen yleisemmällä tasolla. Jälkimmäisen vaihtoehdon 
puolesta argumentoivat hyvin Fischer 1995; 2008 ja Kessler 2000. 
59 Francis Landy 2003 kiinnittää hauskalla tavalla huomiota jumalallisen opetuksen sukupuo-
liseen ulottuvuuteen. Hänen mukaansa feminiininen tōrā ja maskuliininen d ǝvar yhwh täy-
dentävät Jumalan puheessa toisiaan: ”The Torah, as a universal language, has a maternal 
quality; within its orbit, the nations abandon their phallic rivalries” (Landy 2003, 321). 
60 Vrt. Sacks 2003, 204: ”Some 2,700 years before Horace Kallen coined the term ’pluralism’, 
Isaiah had given it religious meaning. God’s world is diverse. The paths to salvation are 
many.” Vaikka näin vahva universalismi todennäköisesti ylittää tekstin varhaisten lukijoiden 
ymmärryksen, Sacksin visio osoittaa, että tekstillä on vahva hermeneuttinen potentiaali. Jes. 
19:19–25 on ajoitettu eri aikakausiin; esim. Sweeney 1996, 271–273 ajoittaa sen kuningas 
Manassen ajalle ja Blenkinsopp 2000, 317–320 hellenistiseen aikaan; jälkimmäisellä ajoituk-
sella on mielestäni paremmat perusteet.  
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Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käy-
mään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa, ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvele-
vat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assy-
rian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Herra Sebaot siunaa 
niitä kaikkia sanoen: ”Siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu kätteni luo-
mus Assyria, siunattu minun oma kansani Israel!” 
 

Neljänneksi Miikan kirjan versio sisältää tekstiaineistoa, jota Jesajan 
versio ei tunne.61 Miikan kirjan kuvaus jumalallisesta oikeudenkäytöstä 
on suurellisempi ja globaalimpi: ”Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien 
riidat, hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja kaukana” (Miika 
4:3).62 Toisaalta Jumalan oikeudenkäytön seuraukset esitetään yksilön 
näkökulmasta: jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköyn-
nöksensä ja viikunapuunsa alla (Miika 4:4). Miikan kirjassa voi kuulla 
kaikuja Salomon ajan ihannoinnista Deuteronomistisessa historiassa (1. 
Kun. 4:25): ”Niin kauan kuin Salomo eli, Juudan ja Israelin asukkaat 
Danista Beersebaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköyn-
nöksensä ja viikunapuunsa alla.” Samanlaista idylliä tarjoaa assyrialainen 
propaganda kuningas Sanheribin ylimmän juomanlaskijan suulla: ”Näin 
sanoo Assyrian kuningas: Tehkää sopimus minun kanssani ja tulkaa 
ulos muurienne suojasta, niin saatte syödä rypäleitä kukin omasta köyn-
nöksestänne ja viikunoita omasta puustanne ja saatte juoda kukin oman 
kaivonne vettä” (2. Kun. 18:31). Miikan kirjan tapauksessa kysymyk-
sessä ei kuitenkaan ole pax salomonica eikä pax assyriaca vaan Jumalan 
itsensä säätämä ”pyhä rauha”.63 

Universaalin vision tuominen yksilön tasolle kääntää näkökulman 
kosmisesta eskatologisesta tuomiosta ihmisten koteihin ja tekee Jumalan 
säätämästä ”pyhästä rauhasta” turvallista, pelosta vapaata arkielämää. 
Niin epärealistinen ja ideologinen kuin näky koko ihmiskunnan vael-
luksesta Jerusalemiin onkin, sen perimmäinen lähtökohta on yhteisön ja 

 
61 Vrt. Limburg 1997, 285–326. 
62 Miika 4:3:  ים ַ�ד־ ָר֑חֹוק ם ֲ�ֻצִמ֖ יַ�  ְלגֹוִי֥ ים ְוהֹוִכ֛ ים ַרִּב֔ ט ּבֵ֚ ין  ַ�ִּמ֣ יַ�   vrt. Jes. 2:4 ְוָׁשַפ֗ ם ְוהֹוִכ֖ ין ַהּגֹוִי֔  ְוָׁשַפ֙ט  ֵּב֣

ים ים ְלַ�ִּמ֣ ַרִּב֑  (”Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille 
kansoille”). 
63 Ks. Kessler 1999, 186. 
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sen jäsenten toivo rauhallisesta arkielämästä. Mutta juuri tätä lupaa 
Jumalan sana: ”Näin on Herra Sebaot sanonut” (Miika 4:4). 

Jesajan ja Miikan tekstien visio tuskin oli lähelläkään totuutta nii-
den varhaisten lukijoiden elinympäristössä. Ihmiskunta ei virrannut 
Siionin vuorelle, Israelin Jumalan opetus ei levinnyt ympäri maailmaa, 
miekoista ei taottu auranteriä, ja väkivallan uhka oli arkitodellisuutta. 
Tekstit luovat mielikuvan ideaalimaailmasta, joka on jotakin aivan 
muuta kuin lukijoiden arkielämä. Jotkut katsovat niiden ilmaisevan ka-
tastrofin jälkeistä euforiaa,64 toiset näkevät niissä valtaa vailla olevien 
ihmisten kaipuuta parempaan ja suurempaan.65 Itse tulkitsisin niiden 
ilmaisevan pienen yhteisön yksinkertaista ja vilpitöntä toivoa turvallises-
ta elämästä vailla jokapäiväistä väkivallan uhkaa. Tekstit tuntuvat rivien 
välissä viestivän, ettei tämä toivo juuri elähdyttänyt niiden lukijakunnan 
elämää, ja lietsovat luottamusta sen todellisuuteen, mitä toivotaan.  

 
 

Pienen kansan rauhantahto 

Juudan kuningaskunnan historia on yksi esimerkki pienen valtioin nuo-
rallatanssista suurempien valtojen välillä. Poliittinen autonomia tai 
itsenäisyys ei poista tarvetta tulla toimeen poliittisesti, sotilaallisesti ja 
taloudellisesti ylivertaisten poliittisten toimijoiden kanssa. Sotilaallinen 
konfrontaatio tai poliittinen passiivisuus ovat yleensä huonompia vaih-
toehtoja kuin sopimukseen perustuva suhde. Sopimukseen pääseminen 
edellyttää riittävän määrän molemminpuolista luottavaisuutta siinäkin 
tapauksessa, että osapuolten voimatasapaino on epätasainen ja heikompi 
osapuoli joutuu taipumaan vahvemman osapuolen ehtoihin. Seligmanin 
termein kyse ei ole niinkään aidosta molemminpuolisesta luottamukses-
ta (trust) kuin luottavaisuudesta (confidence) siihen, että sopimuksen 
solmiminen on hyödyksi ja että sen ehtoja ei rikota. 

Assyrian nousu Lähi-idän suvereeniksi suurvallaksi kuvataan yleen-
sä poliittiseksi kestokriisiksi ja assyrialaiset itse ennennäkemättömän 

 
64 Blenkinsopp 2000, 190: ”euphoria in the post-disaster period”. 
65 Ben Zvi 2000, 106: ”dreams of grandeur of the actually powerless”. 
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julmiksi sortajiksi. Tämä kuva nousee helposti niin Vanhan testamentin 
kuin assyrialaisten omienkin tekstien pohjalta. Ei ole kuitenkaan erityi-
sen todennäköistä, että Assyrian suurvalta-aika merkitsi valloitetuille 
alueille yhtäjaksoista sortoa, kurjuutta ja kulttuurivainoa. Suuri määrä 
ihmisiä varmaankin menetti henkensä ja moni kaupunki tuhottiin 
Assyrian ottaessa Syyria-Palestiinan poliittiseen kontrolliinsa 700-luvun 
jälkipuoliskolla eKr. Israelin pohjoisvaltio kärsi lopulta Assyrian 
valloituksesta vuonna 722 eKr. pahasti,66 mutta Juudan osa oli parempi. 
Juudan kuningas Ahas maksoi veronsa Assyrialle, mikä varmaankin tuli 
kalliiksi mutta säästi Juudan valloitukselta. Assyrian ylivalta kesti yli 
vuosisadan, ja suurimman osan tästä ajasta Juudan ja Assyrian välillä 
vallitsi rauhanomainen rinnakkainolo. Hiskia maksoi kovan hinnan lii-
tyttyään Assyriaa vastustavien kuninkaiden joukkoon, mutta hänen poi-
kansa Manasse rakensi hyvät suhteet Assyriaan uudelleen. Deuterono-
mistisessa historiassa Hiskia saa sankarin ja Manasse luopion roolin; 
Hiskian tiukka kulttireformi on deuteronomistien mieleen, kun taas 
Manassen suvaitsevaisempi kulttipolitiikka saa heidän tuomionsa.67 Si-
käli kuin lähteistä voi päätellä, Manassen puolivuosisatainen aika näyt-
tää rauhalliselta ja verraten vauraalta: liittosuhteeseen (adê) perustuva 
pax assyriaca suurvallan ja vasallivaltion välillä tuntuu toimineen ihan-
teellisesti.68 Assyria saneli säännöt, mutta myös suojeli liittolaisiaan, 
jotka täyttivät valtiosopimuksen kovat ehdot. Assyrialle maksettava vero 
oli valtava taloudellinen taakka Juudan kuningaskunnalle, mutta se saat-
toi vauhdittaa köyhän vuorimaan taloudellista kehitystä. Juuri Assyrian 
poliittinen paine pakotti Juudan kehittämään poliittista ja taloudellista 
infrastruktuuriaan ja perustamaan täysimittaisen valtion, josta vasta 
babylonialaiset tekivät lopun vuonna 586 eKr.  

Babylonialaiset tekivät Juudassa pahaa jälkeä: väestö väheni, elin-
keinot taantuivat, mutta elämä jatkui ja maata rakennettiin hitaasti 

 
66 Ks. Faust 2015. 
67 Aikakirjoissa Manassen maine korjataan, kun hänet pannaan katumaan syntejään Jumalan 
antaman rangaistuksen jälkeen (2. Aik. 33:9–13). Deuteronomistisen ja kronistisen Manasse-
kuvan vertailusta ks. Sweeney 2005, 268–272. 
68 Hyvä historiallinen analyysi Manassen ajasta on Knauf 2005. Käsitteen pax assyriaca esittää 
Fales 2008. 
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uudelleen.69 Persialaisaikana, jota pidän jakeiden Jes. 2:2–4 ja Miika 
5:1–5 todennäköisenä syntyaikana, Juudan kuningaskunnasta oli tullut 
Jehud-niminen provinssi, joka oli Persian suorassa hallinnassa. Vanhassa 
testamentissa tätä poliittista järjestelyä ei kyseenalaisteta kertaakaan – 
päinvastoin, Persian kuninkaasta Kyroksesta puhutaan Jesajan kirjassa 
messiaanisin termein.70 Esra ja Nehemia toimivat Persian auktoriteetin 
alla ja provinssia hallitsivat Persian kuninkaan satraapit. Jos persialais-
hallintoa kohtaan tunnettiin tyytymättömyyttä Jehudin provinssissa (ja 
on vaikea kuvitella, että tyytyväisyys olisi ollut rikkumaton), sitä on et-
sittävä Raamatun tekstin rivien välistä.71 Lester Grabbe luonnehtii 
Jehudia melko köyhäksi provinssiksi imperiumin perukoilla.72 Persia-
laisajan vähäisistä lähteistä voi päätellä, ettei elämä Jehudin provinssissa 
ollut erityisen vaurasta, mutta silti rauhallista ja vailla jatkuvaa sotilaal-
lista uhkaa. Vaikka sellaisten tekstien kuin Jes. 2:2–4 ja Miika 4:1–5 
kirjoittajat elivät kaukana ihanneoloista, heidän maailmansa oli riittävän 
rauhallinen synnyttääkseen tekstien ilmentämää tulevaisuuden toivoa ja 
luottamusta.  

 
 

Epilogi 

Pyhän sodan retoriikalla on ollut paljon käyttöä vallankäytön oikeutuk-
sen puolustamisessa, mutta se ei koskaan ole kantanut perille asti eikä 
ratkaissut yhtään ongelmaa. Tänäkään päivänä sotia ei lopeta ideologia 
vaan neuvottelu ja sopiminen. Rauha on mahdollinen vain kun osapuo-
let suostuvat neuvottelemaan ja kuuntelemaan toisiaan siitä huolimatta, 
että neuvotteluasemat ovat harvoin tasapainossa. Painostus, väkivalta ja 
taloudellinen ylivoima voivat pitää vahvemman osapuolen vallassa 

 
69 Juudan yhteiskunnasta 500-luvulla eKr. arkeologisten lähteiden valossa ks. Valkama 2011. 
70 Sweeney 2000, 211: ”Throughout Deutero-Isaiah, YHWH announces the coming of 
Cyrus and the restoration of Jerusalem as divine acts that demonstrate YHWH’s sovereignty 
over all creation. In short, Deutero-Isaiah identifies YHWH with the imperial power of 
Persia – Both Isa. 2.2–4 and 60–62 – correspond well to the identification of YHWH’s 
sovereignty with the rise of the Persian empire.” 
71 Persian-vastaisia tuntoja Vanhassa testamentissa on jäljittänyt Smith-Christopher 2002. 
72 Grabbe 2004, 154: ”a not-wealthy province in a rather out-of-the-way part of the empire.” 
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jonkin aikaa, mutta niistä seuraa myös syvä epäluottamus, joka ruokkii 
vallankumousta ja terrorismia ja jonka estäminen ja jäljittäminen vaati-
vat valtavat voimavarat. Tämän tietää nykyään jokainen lentokentän 
turvatarkastukseen jonottava matkustaja, mutta sen tiesivät myös 
Assurbanipal ja hänen alamaisensa. Yksinvaltias ei voi luottaa kehen-
kään, ja niinpä diktaattorien peloista ja vainoharhoista on seurannut 
mittaamatonta kärsimystä niin muinaisessa maailmassa kuin nykyään-
kin. Lopulta vain luottamuksen rakentaminen vapauttaa valvonta-
koneistoon käytetyt resurssit palvelemaan paremmin ihmisten tarpeita. 

Uskosta ja luottamuksesta puhuminen olisi tarpeetonta, ellei elä-
män epävarmuus ja ennustamattomuus tekisi siitä välttämätöntä. Yhdel-
läkään yksilöllä tai yhteisöllä ei ole täyttä kontrollia omasta elämästään, 
jota koskevia ratkaisevia päätöksiä tehdään muualla. Epävarmuutta on 
kuitenkin siedettävä, sillä jokainen askel tulevaisuutta kohti vaatii ”ojen-
tautumista sen mukaan, mikä ei näy”, kuten 1930-luvun raamatun-
käännös muotoilee (Hepr. 11:1). Epävarmuuden voi kohdata luot-
tamuksella tai pelolla. Pelko estää liikkumisen eteenpäin, pönkittää 
turvallisuusjärjestelmiä ja reagoi tuntemaansa uhkaan aggressiivisesti. 
Luottamus puolestaan pitää liikkeessä, rohkaisee kohtaamaan riskin ja 
astumaan askeleen eteenpäin. Luottamuksen puuttuessa vallitsee epä-
luottamus, turvattomuuden tunne ja pahimmillaan vainoharha.  

Kun turvarakenteet pettävät, luottamus joutuu tiukkaan testiin, 
josta selviämisessä saattaa auttaa ”metaluottamus”, luottamus luotta-
muksen takana, jota voisi nimittää luottamukseksi Jumalaan eli uskoksi. 
Uskonnon rooli riskien kohtaamisessa on kuitenkin kahtalainen. Us-
konnolliselta pohjalta voi synnyttää rauhan ja sovinnon visioita, mutta 
myös saada aikaan paljon pahaa. Jumalaa voi kutsua niin rauhan kuin 
sodankin takeeksi. Paras tapa tukea uskonnon hyviä vaikutuksia ja estää 
uskonnon käyttöä ihmiskunnan vahingoksi on tuntea hyvin uskonnolli-
sia traditioita ja tulkita niitä vastuullisella tavalla. 
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Juuda Mesopotamian imperiumien 
piirityssodankäynnin kohteena 

 
 
 
 

Johdanto 

Juuda oli pieni kuningaskunta noin 900-luvulta eaa. siihen asti kunnes 
Uusbabylonian imperiumi valloitti alueen 586 eaa., tuhosi pääkaupunki 
Jerusalemin ja teki alueesta provinssinsa. Juuda kävi pienten naapuri-
kuningaskuntien, kuten Israelin, kanssa sotia, joissa se oli joskus myös 
hyökkääjänä. Koko historiansa ajan Juuda joutui kuitenkin useammin 
suurvaltapolitiikan välikappaleeksi ja hyökkäysten kohteeksi, sillä se si-
jaitsi strategisesti tärkeällä alueella Mesopotamian imperiumien ja Egyp-
tin välissä. Suurvaltojen tavoitteena oli saada Juuda osaksi puskurivyö-
hykettä toista suurvaltaa vastaan. Uusassyrian ja Uusbabylonian impe-
riumit hyökkäsivät useaan otteeseen alueelle.1  

Juudan kaupungit joutuivat monesti Mesopotamian imperiumien 
piirittämiksi, joten ei ole ihme, että aihe esiintyy usein Vanhasta 
testamentissa.2 Vanhan testamentin kertomuksista varmasti tutuimpia 
piirityskertomuksia ovat Nebukadnessar piirittämässä Jerusalemia (2. 
Kun. 25:1–7) ja legendaarinen kertomus Joosuasta marssimassa jouk-

 
1 Smoak 2008, 20.  
2 Heprean sana mās≅ōr (ָמצוֺר) esiintyy Vanhassa testamentissa merkityksessä ’piiritys’ 
kaksitoista kertaa, piirittämisen yhteydessä käytetään myös esimerkiksi verbiä ’piirittää’ s≅wr 
 Asiaa .(עלה ַ�ל) tai ’nousta jotain vastaan’ ʻlh ʻal (חנה) leiriytyä’ (jotain vastaan) ḥnh’ ,(צור)
kuvataan myös muiden ilmausten avulla. Tarinoita, joissa israelilaiset kuvataan piirittäjinä, ei 
ole Jeriko-kertomuksen lisäksi montaa (ks. esim. 2. Sam. 20:15). 



4 4  K I R S I  V A L K A M A   

koineen Jerikon muurien ympäri (Joos. 6). Jerikon piiritys ei tarinan 
mukaan kestänyt kuin seitsemän päivää, Jerusalemin piiritys taas Van-
han testamentin kertomuksen mukaan noin puolitoista vuotta. Emme 
tiedä, olivatko Vanhassa testamentissa säilyneiden tekstien kirjoittajat 
itse kokeneet piirityssotaa vai eivät, mutta osa kuvauksista vastaa monel-
la tapaa sitä, mitä tiedämme muista lähteistä, ja heijastaa pelkoja, joita 
ajatus piirityssodankäynnistä synnytti. Tosin piirityssodankäynti oli 
Lähi-idän teksteissä myös yleinen kirjallinen teema, jota käytettiin värit-
tämään erilaisia tekstejä. 

Juuda on mielenkiintoinen esimerkki piirityssodankäynnin näkö-
kulmasta sen vuoksi, että Lakisin kaupungista, jota Assyrian armeija pii-
ritti ja jonka se tuhosi 701 eaa., on säilynyt poikkeuksellisen paljon ar-
keologisia löytöjä. Lisäksi Niniven palatsista on löytynyt kokonaisen 
huoneen seinät peittävät reliefit, jotka kuvaavat Lakisin piiritystä. Moni-
puolisen lähdeaineiston vuoksi Lakisia käytetään pääasiallisena esimerk-
kinä tässä artikkelissa. Toisena esimerkkinä on pääkaupunki Jerusalem. 
Artikkelissa selvitetään minkälaisia arkeologisia jäänteitä piirityssodan-
käynnistä jää. Ainoastaan arkeologista löytöaineistoa tutkittaessa kuva 
piirityssodankäynnistä jää kuitenkin vajavaiseksi, sillä piiritys oli 
toimintaa, josta jää vähän arkeologisia jäänteitä. Jotta voidaan hahmot-
taa laajemmin millainen ilmiö piirityssodankäynti oli muinaisessa Lähi-
idässä ja kuinka piiritys käytännössä toteutettiin, tarvitaan kirjallisia läh-
teitä tai ikonografista aineistoa, kuten reliefejä. Arkeologiset löydöt, 
kuninkaiden inskriptiot ja reliefit ovat kaikki erityyppisiä lähdeaineis-
toja, joiden tulkinnassa on keskenään erilaisia haasteita ja joita on tut-
kittava kuhinkin aineistoon sopivalla menetelmällä. Vasta eri lähteiden 
pohjalta saatuja tutkimustuloksia voidaan verrata keskenään ja pyrkiä 
hahmottamaan laajempaa kokonaiskuvaa asiasta. Lähteitä on kaikkiaan 
kuitenkin niin vähän, että monista piirityssodankäynnin yksityiskohdis-
ta ei ole säilynyt aineistoa, vaan voimme tehdä ainoastaan oletuksia eri-
ikäisten lähteiden perusteella. 
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Piirityssodankäynti sodankäynnin muotona 

Sodalle ei ole olemassa yhtä kaikkien hyväksymää määritelmää. Esimer-
kiksi varhaista sodankäyntiä Lähi-idässä tutkinut William Hamblin pi-
tää sodan määrittelemistä turhana, koska kattavaa määritelmää ei hänen 
mielestään voida saavuttaa. Hamblinin mielestä lähtökohdaksi tulisi 
ottaa pyrkimys ymmärtää, mitä lähteiden kirjoittajat ovat ymmärtäneet 
sotana.3 Hän kuitenkin päätyy määrittelemään sodan lyhyesti: ”Sota on 
organisoitua väkivaltaa kilpailevien ihmisryhmien välillä.”4  

Moderneja sotia tutkittaessa sodalle on esitetty runsaasti erilaisia 
määritelmiä. Niissä annetaan usein myös erilaisia arvioita kuolleiden 
määristä. Van der Dennen esittää sodan alkuperää käsittelevässä 
väitöskirjassaan esimerkiksi Karl W. Deutschin ja Dieter Senghaasin jo 
vuonna 1973 antaman määritelmän, jonka mukaan sota on mikä tahan-
sa tapahtumien sarja, joka täyttää seuraavat ehdot: 

 
1) Laajuus: taistelussa kuolleita on yli 1 000 (mukaan ei lueta sodan epäsuoria 
uhreja). 
2) Suunnitelmallisuus: se on valmisteltu etukäteen ja/tai sitä ylläpitävät suuret 
järjestäytyneet yhteisöt. 
3) Laillisuus: sen laillistaa vakiintunut hallinto tai näennäisen hallinnollinen 
yhteisö niin, että laajamittaista tappamista ei pidetä rikoksena vaan 
velvollisuutena.5 
 

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen kannalta modernien sotien määritel-
miin liitetyt surmattujen määrät eivät ole suoraan käyttökelpoisia, var-
sinkin kun harvoin pääsemme käsiksi realistisiin arvioihin. Mielenkiin-
toinen sen sijaan on kolmas kohta, jossa sotatoimet esitetään yhteisön 
laillistamana toimintana (ks. sotaan liittyvästä lainsäädännöstä Vanhassa 
testamentissa Särkiö tässä kirjassa). Muinaisessa Lähi-idässä ajateltiin 
yleisesti, että valtuutus sotaan saatiin ennen kaikkea jumalilta. Jumala 
tai jumalat toivat jumalallisten kuninkaiden avulla maailmaan järjestys-

 
3 Hamblin 2006, 11–12. 
4 Hamblin 2006, 13. 
5 Van der Dennen 1995, 70. 
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tä, kun kuninkaat sotivat heidän nimissään vallaten ne alueet, jotka oli 
tarkoitettu. Viime kädessä ihmiset taistelivat osana jumalien kosmisia 
sotia (ks. tarkemmin Nissinen tässä kirjassa).6  

Kuinka piirityssodankäynti sitten erosi muusta sodankäynnistä? 
Yleisesti voidaan sanoa, että se vaati joko pitkään saartoon varautumista 
tai paljon voimavaroja kaupunginmuurien nopeaan murtamiseen. Paul 
Kern on tiivistänyt muinaisen piirityssodankäynnin erityispiirteet seu-
raavasti: piirityssodankäynti oli teknistä, epäkonventionaalista ja totaa-
lista. Se vaati erityistä piiritys- ja hyökkäystaktiikkaa ja välineistöä. Se ei 
ollut sodankäyntiä sotilaita vastaan taistelukentällä vaan muurien mur-
ruttua se oli kaupunkisodankäyntiä, jossa vastassa oli kaupunkinsa tun-
tevia vihollissotilaita sekä siviilejä. Naiset ja lapset joutuivat kohtaamaan 
sodan todellisuuden aivan toisessa mittakaavassa kuin silloin, kun kau-
punki luovutettiin viholliselle esimerkiksi taistelukentällä hävityn taiste-
lun seurauksena.7  

 
 

Piirityssodankäynti Lähi-idässä 

Jonkinlaista piirityssodankäyntiä on harjoitettu ihmiskunnan historiassa 
niin kauan kuin kiinteitä asutuksia on ollut.8 Piirityssodankäynnin 
taktiikka on pitkälle riippuvainen piiritettävän kohteen puolustusraken-
teista ja piirittäjän aseistuksesta. Lähi-idän varhaisimmat kaupungin-
muurit on löydetty Jerikosta ja ne ajoitetaan noin 8000-luvulle eaa. 
Muurien rakentaminen yleistyi kuitenkin vasta tuhansia vuosia myö-
hemmin. Laajempi muutos tapahtui keskipronssikaudella (n. 
2200/2000–1550 eaa.), jolloin suurten kaupunkien ympärille rakennet-
tiin vahvat muurit ja niiden lisäksi usein vielä ulommat muurit tai vallit. 
Aikakauden erikoisuuksiin kuului, että muurien alaosa suojattiin raken-
tamalla niitä vasten liukkaita, jyrkkiä suojavalleja (glacis), jotka suojasi-
vat eroosiolta, mutta estivät myös muurin luokse pääsemisen. Kaupun-

 
6 Hamblin 2006, 12. 
7 Kern 1999, 4–5. 
8 Israel Eph‘al on kirjoittanut yleisesityksen The City Besieged: Siege and Its Manifestations in 
the Ancient Near East (2009) piirityssodankäynnistä muinaisessa Lähi-idässä.  
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kien ympärille kaivettiin erilaisia vallihautoja.9 Näiden erilaisten 
massiivisten suojarakenteiden taustalla oli suurelta osin piirityssodan-
käyntiin käytetyn aseistuksen, erityisesti muurinmurtajien, kehittymi-
nen.10 Kirjallisten lähteiden perusteella piirityssodankäynti on ollut 
pääasiallisin sodankäynnin muoto tähän aikaan eikä armeijoiden 
yhteenottoja taistelukentillä mainita montakaan kertaa.11  

Myöhäispronssikaudella (n. 1550–1200 eaa.) ei eteläisessä Levan-
tissa rakennettu juurikaan uusia linnoituksia, vaan käytettiin edelleen 
vanhoja keskipronssikautisia rakenteita. Tuhoutuneita muureja raken-
nettiin uudelleen vanhojen perustusten päälle, mutta Egyptin hallinnoi-
milla alueilla kaupungit olivat ilmeisesti linnoittamattomia.12 Tilanne 
muuttui rautakaudella (1200–586 eaa.), jolloin käytännössä kaikki 
Lähi-idän suuret kaupungit olivat linnoitettuja, niin myös Juudassa. 
Juudassa asutukset rakennettiin mäkien, kukkuloiden tai rauniokumpu-
jen päälle, joten vallihautoja ei tarvittu.13 Kaupunkien muurit ja portit 
rakennettiin tarpeeksi vahvoiksi ja korkeiksi, jotta niitä olisi vaikea val-
loittaa. Linnoittamattomat kylät sijaitsivat lähellä linnoitettuja kaupun-
keja, joihin päästiin turvaan. Kirjallisissa lähteissä piirityssodankäynti on 
edelleen yleisin sodankäynnin muoto, mutta taistelukentillä käytyjä 
sotia mainitaan useammin kuin pronssikauden lähteissä. Eph‘al arvioi 
assyrialaisten kuningaspiirtokirjoitusten perusteella, että kuninkaat, 
jotka laajensivat Uusassyrian kuningaskuntaa, keskittyivät piirityssodan-
käyntiin avoimien taisteluiden sijaan. Assyrialaisten taktiikkana oli rik-

 
9 Burke 2008, 80–84. 
10 Burke 2008, 5–7, 39, 45. Hamblin (2006, 236) toteaa, että kaikki Lähi-idän 
piirityssodankäynnin tekniset elementit olivat käytössä jo toisen vuosituhannen alkupuolella 
eaa.  
11 Burke 2008, 27–29. 
12 Burke 2008, 83–84. 
13

 Eph‘al 2009, 80–81. Mahdollisesta vallihaudasta on keskusteltu erimerkiksi filistealais-
kaupunki Tell es[-Ṣafin (Raamatun Gat) kaivausten yhteydessä. Tässä tapauksessa tosin kai-
vauksen johtajat esittävät, että vallihaudan olisi kaivanut hyökkäävä armeija estääkseen piiri-
tetyn kaupungin asukkaita pakenemasta. David Ussishkin (2009) kuitenkin esittää ainoaksi 
perustelluksi vaihtoehdoksi, että kyseessä on luonnonmuodostelma, ei ihmisen tekemä valli-
hauta. 
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koa piiritetyn kaupungin muurit, siksi he kehittivät muurinmurtotek-
niikkaa.14 

 
 

Lakisin piiritys vuonna 701 eaa. 

Assyria oli vallannut Israelin kuningaskunnan jo 720-luvulla eaa. ja teh-
nyt siitä Assyrian provinssin. Juuda oli säilynyt kuningaskuntana ilmei-
sesti vasallisopimuksen ansiosta. Juudan kuningas Hiskia rikkoi kuiten-
kin sopimuksen, minkä seurauksena Assyrian joukot hyökkäsivät Juu-
daan. Assyrialaiset eivät vallanneet pääkaupunki Jerusalemia vaan 
kuningas Hiskia ilmeisesti antautui ja suostui maksamaan raskaat verot 
Assyrian kuningas Sanheribille ja päätyi uudestaan tämän vasalliksi. Yksi 
antautumiseen vaikuttanut tekijä saattoi olla Lakisin kaupungin tuho 
701 eaa.15 Lakisin piirityksestä on säilynyt poikkeuksellisen monipuoli-
sesti tietoa. 

 
14 Tämä koskee kuningas Ashurnasirpalia, Salmaneser III:ta ja erityisesti Tiglatpileser III:ta. 
Eph‘al 1983, 92–94. 
15 Ussishkin (2014, 99–102) arvioi arkeologisten löytöjen pohjalta, että Sanheribin sotatoimet 
kohdistuivat erityisesti Sefelan ja Negevin alueille. Jerusalemista ei ole löydetty arkeologisia 
jäänteitä tuhosta, joka ajoittuisi tähän aikaan. 
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Tutkijat yhdistävät lähes yksimielisesti Lakisin kaupungin Tell el-
Duweirin rauniokumpuun Sefelan kukkula-alueelle.16 Se on lähialueen 
ainoa rauniokumpu, josta on löytynyt niin merkittävän kaupungin 
jäänteitä, että se sopisi Lakisin sijaintipaikaksi eikä toisaalta muista läh-
teistä tunneta lähistöltä toista suurta kaupunkia Juudan kuningaskun-
nan ajalta.17 Lakis sijaitsi matalalla melko jyrkkäreunaisella rauniokum-
mulla ja kaupungin portille johti kapea mutkitteleva tie. Kooltaan Lakis 
oli noin seitsemän hehtaaria ja karkean arvion mukaan kaupungissa asui 
hieman alle 2000 asukasta 700-luvun lopulla eaa.18 Se oli vahvasti lin-
noitettu sisä- ja ulkomuurilla. Lakis oli vauras, alueellinen keskus, aivan 
kuningaskunnan länsirajalla. Se oli tärkeä myös sijaintinsa vuoksi, sillä 
sen eteläpuolelta kulki kauppareitti, jota myöten tuotiin esimerkiksi 
suitsutuspihkaa nykyisen Omanin alueelta erämaan läpi rannikkotasan-
golle Gazaan, joka oli alueen kaupallinen keskus tähän aikaan.  

Lakisin kiinnostavuutta lisää 1850-luvulla Mesopotamiassa Nini-
ven kaivauksissa Sanheribin palatsin vastaanottosalista (huone XXXVI) 
löydetyt seinäreliefit, jotka kuvaavat Lakisin valloitusta.19 Seinäreliefit 
kattoivat koko huoneen seinät ja niitä on säilynyt 19 metrin matkalta. 
Alkuperäisten reliefien pituus oli ilmeisesti noin 27 metriä.20 Reliefit 
eivät ole säilyneet kaikkialta koko korkeudeltaan, vaan esimerkiksi Laki-
sin kaupunkiin kohdistuvaa hyökkäystä kuvaavista laatoista puuttuu 
ehkä jopa 50 % laatan yläosasta, jossa on kuvattu itse kaupunkia.21 

 
16 Eri yliopistot ovat suorittaneet Tell el-Duweirissa kaivauksia useassa jaksossa aina 1930-
luvulta alkaen. Jerusalemin heprealainen yliopisto kaivoi Lakisissa 1966 ja 1968, Tel Avivin 
yliopiston ja Israel Exploration Societyn kaivauksia vuodesta 1972 vuoteen 1994 johti David 
Ussishkin (1972–1994), jonka johdolla kaivettiin laajoja osia assyrialaisten hyökkäysramppia 
ja sen vastaramppia. Uehlinger 2003, 223, 249; Ussishkin 2014, 76. Uusimman kaivaus-
hankkeen on aloittanut Jerusalemin yliopisto vuonna 2013. 
17 Myöhemmissä kirjallisissa lähteissä kuten Eusebioksen Onomasticonissa mainitaan kylä 
Lakisin nimellä tällä samalla alueella. Ussishkin 2004, 51. 
18 Linnoituskaupunkien väestömääriä on vaikea arvioida ja sodan uhatessa lähialueilta paen-
neet ihmiset nostivat asukasmäärää (Ussishkin 2014, 76, 84). Ussishkin (2014, 75) nimittää 
Lakisia Judan merkittävimmäksi linnoituskaupungiksi.  
19 Seinäreliefit ovat esillä Lontoossa British Museumissa. Koska kuvia reliefeistä ei voitu liittää 
tähän artikkeliin ehdotan, että lukija hakee internetistä kuvahaulla (esim. hakusanoilla 
”Lachish reliefs”) kyseisten reliefien kuvia saadakseen niistä käsityksen.  
20 Ussishkin 2014, 85–85. 
21 Ks. Uehlingerin (2003, 267–278) yksityiskohtainen analyysi säilyneistä osista ja arvioita 
puuttuvista osista. 
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Näitä reliefejä on tutkittu yli sata vuotta ja ne herättävät edelleen monia 
kysymyksiä.22 Vaikka ne ovat tyyliteltyjä kuvauksia piirityksestä ja 
reliefien tekijät tuskin olivat paikalla taistelun tapahtuessa, ne antavat 
meille paljon tietoa assyrialaisten piiritystaktiikasta ja piirityksessä käyte-
tystä välineistöstä.23 Lakisin valloituksen laaja kuvaus ja reliefien sijoit-
taminen vastaanottosaliin kertoo siitä, että tapahtumaa on pidetty mer-
kittävänä voittona.24 Reliefien yhteydessä kerrotaan, että ne kuvaavat 
nimenomaan Lakisin valloitusta. Tekstit antavat myös olettaa, että 
Sanherib itse oli paikalla johtamassa piiritystä. Tämän vuoksi on eri-
koista, että Sanheribin muissa teksteissä ei mainita Lakisin valtausta.25 
Sanheribin annaaleista on säilynyt useita versioita, jotka poikkeavat osin 
toisistaan. Niistä varhaisin on niin sanotussa Rassam-sylinterissä.26 Siinä 
(riveillä 49–54) kuvataan Juudan valtausta mainitsematta muita 
kaupunkeja kuin Jerusalem nimeltä:27  

 
Juudan Hiskiasta: Minä piiritin 46 hänen linnoitettua kaupunkiaan sekä lu-
kuisia ympäröiviä pikkukaupunkeja. Käyttäen hyökkäysramppeja, muurin-
murtajia, jalkaväen hyökkäyksiä tunnelista, repimällä muureja ja käyttäen 
piirityskoneita (ilmeisesti hyökkäystikkaita) minä valtasin (ne). Sain saaliiksi 
200 150 ihmistä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia, hevosia, muuleja, aaseja, 
kameleita, karjaa ja lampaita määrättömästi. Hänet itsensä minä suljin Jerusa-

 
22 Ongelmana sekä kuninkaallisissa inskriptioissa että reliefeissä on niiden luonne. Ne on 
tehty kaavamaisesti tiettyjen standardien mukaan, eivätkä ne välttämättä kuvaa mitään pai-
kallisia erityispiirteitä. Ei voida olla varmoja, että kuvissa esiintyvät sodankäynnin välineet 
ovat olleet edes käytössä juuri kyseisellä paikalla (Eph‘al 2009, 24–25). Toisaalta esim. Fagan 
(2010, 93) arvelee, että palatsien reliefit heijastelevat luotettavasti Assyrian sotilaallisia reali-
teetteja ja niillä haluttiin kuvata Assyrian armeijan suurimpia teknologisia saavutuksia sekä 
taistelun kohokohtaa: suuren sotasaaliin kuljettamista. Fagan 2010, 94. 
23 Eph‘al ja Ussishkin (2004a, 740) jakavat näkemyksen, että reliefi kuvaa hyökkäysnäkymää 
Lakisin lounaispuolelta, missä assyrialaisten leiri olisi sijainnut ja mistä käsin kuningas San-
herib olisi johtanut hyökkäystä. Uehlingerin mukaan taas kyseessä on kaavamainen kuva, 
joka ei perustu silmännäkijähavaintoihin, vaan korkeintaan jonkinlaisiin kenttämuistiinpa-
noihin ja taiteellisiin konventioihin. Uehlinger 2003, 257–266.  
24 Uehlinger 2003, 292. Jerusalemin piirityksestä ei Sanheribin palatsissa ole säilynyt kuvaa 
eikä voida kuin spekuloida, onko sellaista ollut. Sanherib ei ollut suuri valloittajakuningas ja 
Lakis massiivisine hyökkäysramppeineen on epäilemättä ollut merkittävä voitto, Sanheribin 
senastisen uran suurin voitto, joka osaltaan johti Hiskian antautumiseen. Fales 2014, 224, 
232; Ussishkin 2014, 102.  
25 Grabbe 2003, 8; Uehlinger 2003, 240.  
26 Cogan 2014, 54. 
27 Cogan 2014, 57 (suomennos kirjoittajan). 
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lemiin, hänen pääkaupunkiinsa kuin linnun häkkiin. Minä ympäröin hänet 
vartioiduilla sotilasasemilla ja tein hänelle mahdottomaksi poistua kaupun-
gista. Hänen kaupunkinsa, jotka olin vallannut, irrotin hänen valtakunnas-
taan ja annoin ne Asdodin kuningas Mitintille, Ekronin kuningas Padille ja 
Gazan kuningas S ̣illi-belille ja näin pienensin hänen valtakuntaansa. Minä 
määräsin hänet maksamaan veroja ja lahjoja minun herruudelleni sen lisäksi 
mitä hän jo vuosittain maksoi veroa.  
 

Tekstissä listataan piirityksessä käytettyjä hyökkäystapoja, Jerusalemin 
saarto ja erityisesti saatu sotasaalis. Sekä Assyrian että Babylonian kirjal-
lisuudessa kuvataan vain harvoin yksityiskohtaisesti taisteluita. Yleensä 
kyse oli valloitettujen kaupunkien listoista sekä sotasaaliin ja sotavan-
kien määrän liioitelluista kuvauksista.28  

Vanhassa testamentissa ei Lakisin valtausta kuvata, vaan kertomus-
ten fokus on Jerusalemin säästymisessä tuholta. Sanheribin kerrotaan 
hyökänneen ”Juudan linnoitettuja kaupunkeja vastaan” ja valloittaneen 
ne (2. Kun. 18:13). Sanherib yhdistettiin Lakisiin siten, että seuraavassa 
jakeessa kerrotaan, kuinka Hiskia lähetti viestin Assyrian kuninkaalle 
Lakisiin kysyen miten saisi kuninkaan pois ahdistelemasta itseään (vrt. 
Jes. 36:1–2). Jakeessa 2. Aik. 32:9 esitetään, että Sanherib oli vielä 
piirittämässä Lakisia, kun hän lähetti miehiään puhumaan Hiskialle. 
Miksi assyrialaiset eivät sitten tuhonneet pääkaupunki Jerusalemia vaan 
toiseksi tärkeimmän keskuksen? Mario Fales esittää, että Sanherib ei 
tarkoituksella piirittänyt yhtään suurta pääkaupunkia, koska se olisi 
vienyt pahimmassa tapauksessa useita vuosia ja näin kaukana imperiu-
min pääkaupungista toiminta olisi ollut liian kallista ja vaativaa. Se, että 
Sanheribin piirtokirjoituksessa Hiskia suljetaan ”kuin lintu häkkiin”, 
paljastaa, että pääkaupunki saarrettiin ja siltä katkaistiin ruoka- ja tarvi-
kekuljetukset, mutta sitä vastaan ei hyökätty. Hiskia antautui lopulta, 
koska hänellä ei ilmeisesti ollut apujoukkoja.29  

 
28 Garrett G. Fagan (2010, 92) toteaa osuvasti: ”Assyrian kuninkaallisten asiakirjojen taistelu-
kuvaukset keskittyvät kerskumaan voittojaan ja lähes vaikenevat taktisista yksityiskohdista”. 
Tekstit on myös kirjoitettu usein huomattavasti tapahtumien jälkeen, eikä niissä edes pyritä 
historialliseen tarkkuuteen. Niissä esiintyy myös jonkin verran terminologiaa, jota ei täysin 
ymmärretä. Eph‘al 2009, 4–6, 11. Lähteistä katso tarkemmin Eph‘al 2009, 7–34. 
29 Fales 2014, 244–247. Vanhan testamentin kuvaus Sanheribin Jerusalemin piirityksestä tai 
saarrosta ja sen keskeyttämisestä (2. Kun. 18–19) on herättänyt paljon keskustelua kuvauksen 
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Lakisista on kaivauksissa löytynyt tuhokerrostuma (Stratum III), 
jonka arkeologit ajoittavat 700-luvun eaa. loppuun. Löytöjen joukossa 
on paljon esimerkiksi nuolenkärkiä ja pyöreitä linkokiviä. Lakis on ai-
noa paikka Lähi-idässä, josta on tutkittu rautakautisen hyökkäysrampin 
jäänteitä.30 Assyrian armeija rakensi hyökkäysrampin kaupungin lou-
naispuolelle kohtaan, jossa kukkulan rinne on loivimmillaan ja jossa 
sijaitsee matala kannas naapurikukkulalle, jolla kaivauksia johtanut 
arkeologi David Ussishkin ajattelee assyrialaisten leirin olleen. Ramppi 
on edelleen selkeästi näkyvissä kaivausten jäljiltä.31 Jälkiä piiritysvallista, 
jonka assyrialaiset olisivat rakentaneet kaupungin ympärille, ei ole 
löydetty, eikä sellaista ole todennäköisesti ollut.32 

Lakis rakennettiin tuhon jälkeen melko pian uudestaan ja se säästyi 
tuholta noin sata vuotta kunnes Babylonian armeija valtasi sen 500-
luvun alkupuolella eaa. Babylonialaisten tuhoamasta kerrostumasta 

 
historiallisuudesta. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia syitä sille, miksi assyrialaiset vetäytyivät 
Jerusalemin piirityksestä. Yksi ehdotus on että sotilaiden keskuudessa levisi tappava tauti, 
kuten rutto (Eph‘al 2009, 106, 110). Tapahtumat kotimaassa saattoivat myös pakottaa 
armeijan palaamaan takaisin. Kuningas ei voinut olla liian pitkä aikoja pois pääkaupungis-
taan, koska vallankaappauksen riski alkoi silloin kasvaa. On hyvä huomata, että esimerkiksi 
Babyloniasta on matkaa etelä-Palestiinaan ja takaisin 3500 kilometriä. Jos armeija marssi 25 
kilometriä päivässä kului pelkkiin matkoihin 140 päivää (Eph‘al 1983, 99). Kaupungin 
näännyttäminen nälkään vei usein yli vuoden ja sitoi joukkoja. Poikkeuksia tehtiin ilmeisesti 
tärkeissä kohteissa, joissa muurin murtaminen ei onnistunut. Joitakin pitkiä piirityksiä tun-
netaan, kuten Assurbanipalin Babylonin piiritys. (Eph‘al 1983, 92–94). Assyrian imperiumis-
sa oli mahdollisesti yleisenä käytäntönä, että suuria pääkaupunkeja ei yleensä vallattu piirittä-
mällä, koska se vaati niin paljon resursseja. Pääkaupunkien ympärillä pidettiin tarvittaessa 
saartorengasta, jotta kaupunki saatiin antautumaan (Fales 2014, 244–246). 
30 Grabbe 2003, 8. Lakisin lisäksi assyrialainen hyökkäysramppi (Ussishkin 2014, 81) on 
löydetty ainoastaan Tel Azekasta, joka sijaitsee noin 16 kilometriä Lakisista luoteeseen. Sieltä 
löydetyn rampin kaivauksista on suunniteltu laaja monitieteinen hanke (Lipschits et al. 
2015).  
31 Ussishkin 2004a, 695–697.  
32 Ussishkin 2004a, 697. Tekstilähteistä tunnetaan muutama tapaus piiritysmuureista: Thut-
mosis III mainitsee rakentaneensa Megiddon ympärille ojanteen ja piiritysmuurin n. 1479 
eaa. tapahtuneessa seitsemän kuukauden piirityksen yhteydessä. Kuningas Zakkur, joka hal-
litsi muutamaa kaupunkia Syyriassa 700-luvun lopulla eaa. mainitsee piirtokirjoituksessaan 
rakentaneensa Hadrakin kaupungin ympärille sekä vallihaudan että piiritysvallit, jotka olivat 
vielä massiivisemmat kuin kaupungin omat puolustusrakenteet (ks. tekstin käännös Nissinen 
2014, 165). Katso myös maininta Nebukadnessarin Jerusalemin ympärille rakentamasta pii-
ritysvallista jakeessa 2. Kun. 25:1. Megiddon ja Jerusalemin tapauksessa ei ole löytynyt mi-
tään jälkiä piiritysvallista tai vallihaudasta ja Zakkurin teksti on osin vaikeatulkintainen. 
Ussishkin 2009. 
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löytyivät Lakisin ostrakat,33 jotka kertovat asukkaiden valmistautumises-
ta sotaan, mutta piirityssodankäynnistä ei ole säilynyt samassa mittakaa-
vassa aineistoa kuin assyrialaisten hyökkäyksestä. 

 
 

Jerusalemin piiritys vuonna 586 eaa. 

Assyrialaiset eivät siis tuhonneet pääkaupunki Jerusalemia vuonna 701 
eaa., mutta babylonialaiset hävittivät sen täysin vuonna 586 eaa. Van-
hassa testamentissa kuvataan, että Babylonian armeija piiritti Jerusale-
mia noin puolitoista vuotta (2. Kun. 25:1–7). Tutkijat ovat pitäneet 
lukua melko uskottavana, vaikka sitä ei tunneta babylonialaisista lähteis-
tä.34 Tosin on myös tutkijoita, jotka olettavat, että kaupunki tuhottiin 
hyvin nopeasti. Jerusalem tuhottiin ilmeisesti kostotoimena liittoutumi-
sesta Egyptin kanssa. Juudan kuningaskunta tuli tiensä päähän, ja sota-
toimien ja pakkosiirtojen jäljiltä alueelle jäi hyvin pieni väestö. Jerusale-
min tuho jätti syvän jäljen juutalaiseen uskontoon, mikä näkyy monin 
paikoin Vanhan testamentin teksteissä. Juutalaiset myös viettävät yhä 
nykyään temppelin tuhon muistopäivää, Tisha be’avia, niin tämän tu-
hon kuin roomalaisten aiheuttaman Toisen temppelin tuhon muistoksi. 

Selkeimmät merkit babylonialaisten hyökkäyksestä löytyvät kau-
pungin pohjoisosasta niin sanotun israelilaisen tornin luota. Tämä torni 
rakennettiin kaupungin puolustuksen heikomman kohdan turvaksi. Sen 
vieressä oli portti, jonka puolustaminen oli vaikeaa, sillä maasto alueella 
oli tasainen, mikä helpotti portille hyökkäämistä. Portin edestä ja tornin 
vierestä on kaivauksissa löytynyt nuolenkärkiä ja palanutta ainesta.35 
Jerusalemiin hävitys on jättänyt jälkeensä monin paikoin usean metrin 
korkuisen massiivisen tuhokerrostuman rakennusten romahdettua. 
Tämän ajan rakennuksia on kaivettu erityisesti kaupungin eteläosasta 
niin sanotun Daavidinkaupungin alueelta, jossa oli varakkaiden asuin-
rakennuksia. Tuhottujen rakennusten sisältä on löydetty hiiltyneitä 

 
33 Teksteistä katso esimerkiksi Pakkala 2014. 
34 Lipschits 2005, 72–84. 
35 Avigad 1984, 53.  
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jäänteitä, mikä kertoo talojen palaneen. Rakennuksia ei ole johdonmu-
kaisesti ryöstetty, vaan niissä on jäljellä paljon irtaimistoa ja arvoesinei-
tä.36 

 
 

Piirityssodankäynnin kustannukset 

Piirityssodankäynnin keskeisin piirre on, että se vaati paljon resursseja, 
minkä vuoksi sitä pyrittiin välttämään niin pitkälle kuin mahdollista.37 
Tämän vuoksi kaupungit yritettiin vallata mahdollisimman nopeasti 
yllätyshyökkäyksellä ennen kuin ne ehtivät varustautua. Jos yllätyshyök-
käys epäonnistui, kaupungille annettiin mahdollisuus antautua. Eri kir-
jallisista lähteistä selviää, että tässä yhteydessä käytettiin yleensä suostut-
telua, pelottelua ja uhkailua. Jo valloitettujen lähikaupunkien asukkaita 
saatettiin tuoda pelotteena tapettavaksi piiritetyn kaupungin ulkopuo-
lelle.38 Toisaalta saatettiin luvata rauhaa ja kaupungin ryöstämättä 
jättämistä, jos kaupunki antautui. Ilmeisesti nämä lupaukset pyrittiin 
myös pitämään, sillä korvauksena saatiin korkeat verot.39 Jos uhkailu ei 
auttanut, yritettiin lietsoa kapinaa ja löytää mahdollisia ilmiantajia, 
joilta voitiin saada tietoa muun muassa salaisista kulkuväylistä kaupun-
kiin, esimerkiksi tunnelien kautta, tai muista puolustuksen heikkouk-
sista.40  

Piiritettävässä kaupungissa oli taas harkittava tarkkaan, suostuttiin-
ko antautumisen ehtoihin, sotasaaliin ja verojen maksamiseen, vai oliko 
toivoa selvitä pitkästä piirityksestä kunnes esimerkiksi liittolaisten lähet-
tämiä apujoukkoja saapuisi paikalle. Piirityksen päättyminen häviöön 
tiesi orjuutta tai kuolemaa. Piirittäjien oli taas harkittava tarkkaan riitti-

 
36 Shiloh 1984, 9–14, 18, 29. 
37 Hamblin 2006, 225; Eph‘al 2009, 2.  
38 Katso esimerkkejä Eph‘al 2009, 43–53.  
39 Wright 2008, 436. Marista löytyneet tekstit kertovat samanlaisesta käytännöstä jo toisella 
vuosituhannella eaa. (Hamblin 2006, 225). Myös Deuteronomiumin luvussa 20 annetaan 
ohjeita, jotka näyttävät noudattavan melko pitkälle yleisiä käytänteitä (ks. tarkemmin Särkiön 
artikkeli tässä kirjassa). 
40 Eph‘al 2009, 102–103. Ks. esim. Tuom. 1:24–25 ja 2. Sam. 5:8. Kyseessä oli myös kirjal-
linen teema, jota käytettiin tarinoissa. 
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vätkö resurssit piirityksen aloittamiseen. Piirittäminen vaati suuren ar-
meijan, jos tarkoitus oli piirittää koko kaupunki. Kevyempi vaihtoehto 
oli pitää yllä saartorengasta kaupungin portin ja muutaman kriittisen 
kohdan ympärillä.41 Omille joukoille oli rakennettava leiri ja sotilaat 
tarvitsivat sekä vettä että ravintoa, joiden hankkiminen ei aina ollut 
yksinkertaista. Viholliset saattoivat myös hyökkäillä eri suunnista ja 
hyökkäyksiin oli varustauduttava. Piiritystä oli ylläpidettävä, jotta kau-
pungin asukkaat eivät päässeet hakemaan täydennyksiä kaupunkiin. 
Muurin murtamiseksi tehdyt rakennustoimet vaativat paljon joukkoja, 
joita oli samaan aikaan suojattava kaupungista tulevilta hyökkäyksiltä. 
Mesopotamian imperiumit harjoittivat paljon kaupunkien piirittämistä, 
mutta ne myös laskivat resurssinsa tarkasti ja tarvittaessa keskeyttivät 
piirityksen eri syistä.42  

 
 

Hyökkäykseen valmistautuminen 

Piirityksen alkaessa oli hyökkääjän kannalta olennaista saada kaupungin 
muurit murrettua mahdollisimman nopeasti. Rautakauden Juudassa 
kaikissa merkittävissä kaupungeissa ja hallinnollisissa keskuksissa oli 
vahvat muurit, joiden päältä pystyttiin tuhoamaan liian lähelle muuria 
tulevat joukot. Muurit rakennettiin yleensä niin korkeiksi, että tikkailla 
tai piiritystorneilla ei päässyt nousemaan suoraan niiden harjalle. Muu-
rien ohi pääsemiseen oli muutama yleinen tekniikka. Muurin ali saatet-
tiin kaivaa tunneli tai muurin viereen rakennettiin piiritysramppi eli 
luiska, jota pitkin muurin luokse tuotiin erilaisia muurinmurtajia, joilla 
muuri tai portti pyrittiin särkemään. Saatettiin myös käyttää piiritystor-
neja tai tikkaita, jotka ylsivät muurin reunalle asti rampin päältä.43 
Esimerkkejä näistä löytyy Lakisin piiritystä kuvaavista reliefeistä.  

Tunnelin kaivaminen muurien ali vaati vain vähän sotilaita. Lisäksi 
tunneli muodosti hyvän yllätyselementin ja sotilaat pysyivät suojassa. 

 
41 Eph‘al 2009, 35–37. Ks. viite 29. 
42 Eph‘al 2009, 106–113.  
43 Eph‘al 1984, 60; 2009, 68–69. 



5 6  K I R S I  V A L K A M A   

Toisaalta kaivaminen oli työlästä ja tunneli saattoi romahtaa ennen-
aikaisesti. Jos tunnelilla pyrittiin kaupungin sisään, olennaista oli, että se 
avautui muurien sisäpuolella sopivaan paikkaan.44 Tunnelin kaivami-
sella saattoi olla myös toinen tavoite. Tunneli tuettiin kaivuuvaiheessa 
puisilla rakenteilla. Kun päästiin muurin alle, puurakenteet sytytettiin 
palamaan. Tavoitteena oli saada painava muuri romahtamaan alla ole-
vaan kaivantoon.45 Tämä oli kuitenkin vaikeaa, sillä muurien perus-
tukset oli yleensä rakennettu hyvin. Lähi-idästä tunnetaan 800-luvulta 
eaa. alkaen arkeologisia esimerkkejä, joissa muurien läpi tai ali on kai-
vettu tunneli. Lakisin keskipronssikaudella rakennetussa suojavallissa on 
reikä, jonka on ehdotettu syntyneen Sanheribin sotajoukkojen ryhtyessä 
kaivamaan tunnelia muurin ali.46 

Hyökkäysramppien rakentaminen ja muurinmurtajien ja taistelu-
tornien käyttö vaati paljon sotilaita, kesti pitkään eikä suonut minkään-
laista yllätyselementtiä, mutta sitkeä työ tuotti yleensä tulosta.47 Ramp-
pien rakentaminen oli hidasta ja rakentajia oli suojattava kaupungista 
tulevalta tulitukselta.48 Tämän vuoksi ramppeja saatettiin rakentaa öisin 

 
44 Eph‘al 2009, 76–79. Aina ei pyritty kaivautumaan muurin perustuksiin, vaan myös muu-
rin alaosasta saatettiin yrittää kaivautua läpi (Eph‘al 2009, 77). Marin teksteistä toiselta 
vuosituhannelta eaa. löytyy myös maininta tunneleista, jotka piiritetyn kaupungin asukkaat 
kaivoivat ja josta käsin he tekivät yllätyshyökkäyksen piirittäjien kimppuun (Hamblin 2006, 
233). 
45 Tapa mainitaan esimerkiksi Marin teksteissä. Keimer esittää, että tapa olisi ollut niin ylei-
nen, että tunnelin kaivajia vastaan opittiin kaivamaan vastatunneleita, jotka tehtiin hyökkäys-
tunnelin alapuolelle tarkoituksena saada se romahtamaan ennen kuin muuri romahti 
(Keimer, tulossa). 
46 Eph‘al 2009, 68, 76–81; Fagan 2010, 94. 
47 Eph‘al 2009, 68. Vanhassa testamentissa käytetään hyökkäysrampin rakentamisesta samaa 
ilmaisua ”kasata maata” kuin akkadissa ja arameassa, ks. Hab. 1:10 wajjis≅bor ʻāfār (   ַוִּיְצּבֹר
-Toinen käytetty ilmaisu yhdistää sekä edeltävän akkadin il .(”KR 1992 ”kasaavat vallin) (ָ�ָפר
maisun että ilmaisun ”kasata ramppi tiivistämällä maata” hepreaksi muotoon wajjišpek̠ū solelā 
( סְֹלָלה  ַוִּיְׁשְּפכּו ) (ks. esim. 2. Sam. 20:15; 2. Kun. 19:32, Jes. 37:33; Jer. 6:6, Hes. 4:2; 17:17; 
21:27; 26:8). Eph‘al 1984, 64. 
48 Ramppien rakentamisella oli pitkät perinteet. Marista tunnetaan toiselta vuosituhannelta 
ennen ajanlaskun alkua matemaattisia laskuharjoituksia, joissa annettiin muurin korkeus ja 
harjoituksessa oli laskettava kuinka paljon maata ja miehiä rampin rakentaminen vaati ja 
kuinka paljon aikaa vei rakentaa se tiettyyn korkeuteen. Yhdessä esimerkissä pitää laskea 
ramppi 22 metriä korkealle muurille. Rampin rakentaminen aloitettiin 240 metrin päässä 
muurista ja se oli 36 metriä leveä. Esimerkissä 9500 miestä rakentaa rampin viidessä päivässä. 
Kyseessä on kuitenkin hypoteettinen lasku, jossa miesten määrä on erittäin suuri, eikä siinä 
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tai rakentamisessa käytettiin valloitettujen naapurikaupunkien ja kylien 
asukkaita, koska toivottiin, että heitä ei ammuttaisi kaupungista. 
Assyrialaisten Lakisiin rakentama hyökkäysramppi oli rakennettu koh-
taan, jossa kaupungin muuri teki jyrkän mutkan. Taktisesti tämä oli hy-
vä ratkaisu, sillä puolustaville sotilaille oli vähemmän tilaa kuin muurin 
keskellä. Näin tilanne oli edullisempi hyökkääjän kannalta.49  

Yleensä rampit rakennettiin nopeasti kivistä ja niiden pinta ilmei-
sesti tasattiin maakerroksella. Rakenteen ei ollut tarkoitus kestää kuin 
hyökkäyksen ajan.50 Lakisiin rakennettu hyökkäysramppi oli tehty pää-
asiassa melko pienistä kivistä. Sen pinta on kuitenkin tasoitettu ja vah-
vistettu laastilla niin että laasti ja kivet ovat muodostaneet lähes metrin 
paksuisen tiiviin pinnan.51 Nykyisessä tilassaan rampin kokoa on vaikea 
arvioida. Kaivauksia johtanut Ussishkin ehdottaa, että rampin alapää 
olisi ollut 50–75 metriä leveä ja sen yläpää noin 25 metriä leveä.52 
Rampin yläpäässä on ollut maasta tehty tasanne, joka ei ulottunut 
muuriin asti. Muurinmurtajaa on käytetty tämän tasanteen päältä. Kun 
ulkomuuri on murtunut, ramppia on jatkettu sen yli aina sisemmälle 
kaupunginmuurille saakka.53 Ramppeja vakauttamaan saatettiin käyttää 
lankkuja ja oksia (ks. Jer. 6:6). Lakis-reliefissä, kuten joissain muissa 
Sanheribin palatsin reliefeissä, on kuvattu puun runkoja peittämässä 

 
huomioida kuinka paljon resursseja rakentajien puolustaminen vaati (Hamblin 2006, 227–
228). 
49 Eph‘al 1984, 60–62; 2009, 84–87.  
50 Eph‘al 1984, 64; 2009, 87–89. Kivistä rakentaminen oli nopeampaa kuin pelkästä maasta 
rakentaminen.  
51 Ussishkin 2014, 81.  
52 Matka rampin alapäästä kaupungin ulkomuurille, johon asti ramppi ilmeisesti ensin ra-
kennettiin, on ollut 50–60 metriä (Ussishkin 2004a, 707–717; Eph‘al 2009, 84). Ussishkin 
(2004a, 717) esittää karkeana arviona, että ramppia rakennettaessa siihen olisi siirretty 
13 000–19 000 tonnia kiviä. Eph‘al (1984, 63–64) esittää arvion, jonka mukaan rampin (25 
000 tonnia) rakentaminen olisi vaatinut 2400 kantajaa, jotka työskentelivät 10 tuntia päiväs-
sä 23 päivän ajan. Ussishkin (2004a, 742) ei lähde arvioimaan kuinka kauan Lakisin hyök-
käysrampin rakentaminen on kestänyt. Hän esittää edellisen Eph‘alin arvion lisäksi myös 
tämän uudemman arvion, jonka mukaan rampin rakentaminen olisi vaatinut 500 kantajalta 
35 ympäripyöreää päivää. 
53 Ussishkin 2004a, 718–719. 
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rampin pintaa. Runkojen avulla muurinmurtaja saatiin pidettyä paikal-
laan käytön ajan.54  

Lakisin asukkaat olivat koonneet muurien sisäpuolelle valtavan 
määrän maata, josta muodostui hyökkäysrampin kohdalle vastaramppi. 
Maa oli kerätty kaupungin sisältä ja se sisälsi paljon löytöjä kuten kera-
miikkaa. Vastaramppi oli noin 120 metriä pitkä kuunsirpin muotoinen 
rakenne, joka oli leveimmillään juuri hyökkäysrampin keskikohdan 
kohdalla noin 35–40 metriä. Ussishkin arvioi, että vastaramppi olisi yl-
tänyt noin 3 metriä kaupunginmuurin yläpuolelle niin että se sekä tuki 
muuria, että korotti sitä.55 

 
 

Kaupunkiin hyökkääminen 

Helpoin tapa hyökätä kaupunkiin oli käyttää apuna tikkaita. Tikkaat 
olivat kevyitä, parhaimmassa tapauksessa niitä voitiin käyttää nopeaan 
yllätyshyökkäykseen, eikä niiden käyttö vaatinut suurta joukkoa sotilai-
ta. Uusassyrialaisista teksteistä tiedetään, että sotilaita koulutettiin hyök-
käämään tikkaita pitkin ilman, että he pitivät tikkaista kiinni ja näin kä-
det olivat vapaina sekä aseen että suojana käytetyn kilven pitelemiseen.56 
Tikkaat olivat kevyet kuljettaa mukana, mutta niiden oli oltava 
tarpeeksi pitkät. Lisäksi niitä, jotka hyökkäsivät tikkaita pitkin, täytyi 
puolustaa esimerkiksi jousimiesten avulla. Silloin kun tarpeeksi pitkiä 
tikkaita ei pystytty rakentamaan, jouduttiin odottamaan hyökkäysram-
pin valmistumista. 

 
54 Eph‘al 2009, 88–89. Lakisin rampin kaivauksissa ei löytynyt jälkiä rungoista. Ussishkin 
2004, 717. 
55 Ussishkin 2004a, 723–731; 2014, 81; Eph‘al 2009, 84. Osia vastarampista tutkittiin 
kaivausten yhteydessä ja paljastui, että maa on kasattu selkeissä kerroksissa. Rampin alta ja 
siinä käytetystä maasta tehdyt löydöt vahvistavat että se on rakennettu 700-luvun loppu-
puolella. Ussishkin esittää että vastarampin pintakerroksista löytynyt nuolenkärki viittaisi 
siihen että se rakennettiin taistelun jo alettua. Ussishkin 2004a, 728. Kaupungin rakennusten 
repimisestä osaksi vastaramppia, ks. Jer. 33:4–5, ja muurin halkeamassa seisomisesta, ks. Hes. 
22:30; Ps. 106:23.  
56 Eph‘al 2009, 69–75; Fagan 2010, 95. Kaupunkiin hyökkäämistä tikkaiden avulla on 
kuvattu egyptiläisissä haudoissa jo Vanhan valtakunnan ajalla. Kuvia tunnetaan niin pronssi- 
kuin rautakauden Egyptistä. Keimer (tulossa). 
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Hyökkäysrampin valmistuttua voitiin ottaa käyttöön muurinmur-
tajat. Muurinmurtajia57 käytettiin erityisesti Mesopotamiassa ja Anato-
liassa, mutta ei juurikaan Egyptissä58. Murtajia kuvataan jo kolmannen 
vuosituhannen sineteissä ja teksteissä. Toisen vuosituhannen babylonia-
laisissa teksteissä (1800–1600 eaa.) ne mainitaan lähes aina piiritysten 
yhteydessä.59 Mallit muuttuivat ajan myötä ja erilaisia malleja oli käy-
tössä samaankin aikaan, mutta perusrakenne oli sama. Renkaiden avulla 
kulkevan kehikon päälle rakennettiin puusta rakenne, jossa ketjujen tai 
köysien varassa roikkui puutukki tai joskus kaksi. Muuri murrettiin tu-
kin heiluriliikkeen avulla. Tukin pää oli terävä ja vahvistettu metallilla 
ja sillä yritettiin murtaa muurin tiilet tai osua muurin kivien väliin ja 
hajottaa muurin rakenne. Muurinmurtajan runko verhottiin puulla tai 
nahalla, mutta murtajaa käyttäneet sotilaat olivat vain osin suojassa sen 
sisällä.60 Itse muurinmurtajan käyttö vaati vain muutamia ihmisiä, 
mutta heitä piti suojata kaupungin muurilta tulevilta nuolilta ja palavil-
ta soihduilta. Murtajaa olisi sinänsä voinut käyttää yötä päivää, mutta 
on arvioitu, että ne vietiin yön ajaksi alas rampilta koska pimeässä ei 
nähnyt ampua muurille, josta käsin taas saattoi helposti ampua hyök-
kääjiä ja yrittää polttaa muurinmurtaja.61 
  

 
57 Hepreaksi muurinmurtaja on kar (ַּכר) (ks. Hes. 4:2). Sana tarkoittaa myös nuorta pässiä 
(vrt. englannin ’ram’). 
58 Egyptissä on kuitenkin, esimerkiksi Beni Hasanin haudoissa, kuvattu rakenteellisesti 
yksinkertaisempi muurinmurtaja. Keimer (tulossa). 
59 Hamblin 2006, 216; Eph‘al 2009, 82.  
60 Eph‘al 2009, 82. Lähi-idästä ei ole säilynyt yhtään muurinmurtajaa, sillä orgaaninen aines, 
josta ne on rakennettu, säilyy huonosti. Metallikärki tai metallilevyt, joilla muurinmurtajan 
kärki vahvistettiin, olivat niin suuria, että ne on epäilemättä kerätty talteen ja käytetty uudel-
leen. Ussishkin ryhmineen on Sanheribin palatsin Lakis-reliefissä kuvattujen muurinmurta-
jien perusteella arvoinut, että muurinmurtajan runko olisi ollut 3–4 metriä pitkä, noin 2 
metriä leveä ja noin 3–4 metriä korkea. Reliefissä on näkyvissä hakasia, joilla runkoa suojaa-
vat levyt on kiinnitetty yhteen. Ussishkin esittää että muurinmurtajan osat kuljetettiin muka-
na aina Assyriasta saakka ja koottiin paikan päällä yhteen. Murtajan sisällä on todennäköisesti 
ollut kaksi kerrosta. Alemmalla ovat olleet itse murtajaa käyttävät sotilaat ja ylemmällä 
jousimiehet ja laaja vesisammio. Rakenteen yläosassa on näkyvissä pienet ikkuna-aukot, joista 
on voinut tarkkailla ulos. Ussishkin 2004b, 765. 
61 Eph‘al 1984, 65–67; 2009, 90–91. 
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VIIVAPIIRROS YHDESTÄ MUURINMURTAJASTA SANHERIBIN PALATSIN LAKIS-RELIEFISTÄ 

NINIVESSÄ. (PIIRROS: KIRSI VALKAMA) 

 
Muurinmurtajan käyttämistä voitiin yrittää estää laskemalla kaupungin-
muurilta alas ketju, jolla pyrittiin tarttumaan tukkiin ja katkaisemaan se 
tai muuten häiritsemään sen käyttöä. Tällaisen ketjun pätkä löytyi 
Lakisin tukimuurin vierestä.62 Muurinmurtajia yritettiin myös polttaa 
heittämällä niitä kohti palavia soihtuja. Esimerkiksi Sanheribin palatsin 
Lakis-reliefissä kuvataan kuinka assyrialainen sotilas kaataa kauhalla vet-
tä sammuttaakseen soihtujen sytyttämän palon. Lakisin portin edestä ja 
kaupunginmuurin luota löytyi kaksitoista suurta, 100–200 kiloa paina-
vaa kiveä, joiden keskellä on reikä. Kahden kiven rei’istä löytyi hiiltynei-
den köysien jäänteitä. Muurinmurtajia on voitu heitellä kaikenlaisilla 
isoilla kivillä, mutta näitä kiviä on todennäköisesti myös heilutettu 
köysien avulla ja näin yritetty iskeä muurinmurtajaa tai muuta hyök-
käyslaitetta sivusta käsin.63  

 
62 Ussishkin 2004a, 734–735; Fagan 2010, 94. Esimerkiksi Assurnasirpal II:n palatsissa 
Nimrudissa on reliefissä kuvaus kaupungin piirityksestä, jossa kaupungin muurilta yritetään 
metalliketjun avulla tarttua muurinmurtajan tukkiin. Ussishkin 2004a, 734–743, katso kuva 
13.46. 
63 Ussishkin 2004a, 736–737; 2014, 83. Lakis-reliefiin on kaupungin muurin yläpuolelle 
kuvattu kolmet palavat vaunut. Ussishkin arvelee, että epätoivon hetkellä kaupungista on hei-
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Muurinmurtajat olivat tehokas menetelmä Mesopotamiassa, jossa 
muurit oli tehty pääosin savitiilestä. Niiden suojana tosin oli yleensä 
vallihauta. On arvioitu, että savitiilimuurit murtuivat murtajilla parissa 
päivässä.64 Sanheribin palatsin Lakis-reliefissä on kuvattu viisi muurin-
murtajaa hyökkäysrampin päällä muurin luona ja kaksi kaupungin 
portilla.65 Assyrian armeijan hyökkäysstrategiaan kuului hyökkääminen 
suurella voimalla keskitetysti muutamaan strategiseen kohtaan. Lakisin 
lounaiskulma oli puolustuksellisesti vaativin, joten savitiilimuuri oli ra-
kennettu jopa 15 metriä paksuksi. Ussishkinin mukaan onkin ilmeistä, 
että assyrialaiset eivät pyrkineet murtamaan näin paksua muuria. Sen si-
jaan he rakensivat tarpeeksi korkean hyökkäysrampin, jonka avulla pääsi 
tuhoamaan muurin päälle rakennetut laajennukset, joilta käsin muurin 
harjaa puolustettiin.66 Myös portteja saatettiin yrittää murtaa ja polttaa. 
Ne olivat suuremmissa kaupungeissa kuitenkin yleensä moniosaisia, 
niin että jos ulkoportti saatiin tuhottua, jouduttiin sisemmälle portille 
johtavaan kapeaan käytävään, johon vihollissotilaat pystyivät ampu-
maan ylhäältä käsin joka suunnasta. Lakisin portti oli massiivisin portti-
rakennelma, joka Juudasta tunnetaan.67 

Assyrialaiset ja babylonialaiset käyttivät jonkin verran puusta raken-
nettuja hyökkäystorneja. Myös niitä liikuteltiin renkaiden avulla. Tornit 
tuotiin piirityspaikalle osissa ja koottiin paikan päällä. Ramppia pitkin 
niiden avulla päästiin muurin viereen ja hyökkääjät pysyivät turvassa 
tornin sisällä, kunnes olivat muurin vieressä ja pääsivät hyökkäämään 
suoraan muurin harjalle.68 Korkeudeltaan ne olivat ilmeisesti suunnil-
leen tikkaiden korkuisia, noin neljästä kuuteen metriä.69 Garrett Fagan 
arvelee Mesopotamiasta löydettyjen reliefien perusteella, että assyrialais-

 
tetty palavia vaunuja muurienmurtajien ja sotilaiden päälle, jotta nämä syttyisivät palamaan. 
Ussishkin 2004a, 736. 
64 Eph‘al 1984, 65–67; 2009, 90–91. 
65 Ussishkin (2004a, 732; 2014, 82) laskee, että viisi keskimäärin kaksi metriä leveää muurin-
murtajaa mahtui hyvin noin 25 metriä leveän hyökkäysrampin päälle.  
66 Ussishkin 2004a, 740–741. 
67 Ussishkin (2014, 77) arvioi Lakisin porttirakennelman massiivisimmaksi kaikista Israel-
Palestiinasta löydetyistä porteista.  
68 Eph‘al 2009, 97–99. Hyökkäystornit mainitaan Marin teksteissä ja niitä kuvataan myös 
egyptiläisissä haudoissa. Keimer (tulossa). 
69 Arviot perustuvat keskipronssikaudelta peräisin oleviin lähteisiin. Hamblin 2006, 229. 
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ten hyökkäys piiritystilanteissa oli hyvin järjestäytynyttä: jokaisella oli 
erityistehtävä ja jousimiehet suojasivat muurin luona operoivia sotilaita 
tehokkaasti.70 Armeijat rakentuivat jalkamiesten ympärille. Heistä osa 
puolusti piiritystilanteessa hyökkäysrakennelmia rakentavia sotilaita lin-
kokivillä sekä jousin ja nuolin. Lähitaistelussa kaupunkiin hyökkäävät 
käyttivät keihäitä, kirveitä, tikareita ja miekkoja. Piirityssodankäynnissä 
hevosten vetämien vaunujen avulla voitiin operoida nopeasti kaupungin 
ympärillä ja ottaa kiinni esimerkiksi kaupungista pakenevia. Koulutetut 
jousimiehet ampuivat liikkeessä vaunuista käsin.71  

Yleisiä hyökkäyksestä jääneitä arkeologisia löytöjä ovat nuolen- ja 
keihäänkärjet sekä linkokivet. Yksistään Lakisin lounaiskulmasta on löy-
tynyt lähes tuhat nuolenkärkeä.72 Lakisin muurien ulkopuolelta on 
löydetty myös palanutta ainesta, joka oli mahdollisesti peräisin kaupun-
gista heitettyjen soihtujen sytyttämistä paloista.73 Kaupungin puolusta-
jien aseistuksen käydessä vähiin on kaupungin muureilta ilmeisesti hei-
telty sotilaita kaikella mahdollisella, myös astioilla. Myös joitain assyria-
laisten sotilaiden rintapanssarien ja kypärien osia on löytynyt muurien 
ulkopuolelta.74 

Toisen Aikakirjan jakeessa 26:15 mainitaan Ussian rakentaneen 
jonkinlaisia sotakoneita: ”Jerusalemissa hän sijoitti torneihin ja muurin-
kulmiin taitavasti suunniteltuja sotakoneita, joilla ammuttiin nuolia ja 
suuria kiviä. Hänen maineensa levisi kauas, sillä Jumala auttoi häntä, ja 
hän tuli lopulta hyvin mahtavaksi.” On epäselvää mitä näillä koneilla 

 
70 Fagan 2010, 94–95. 
71 Burke 2008, 29–44. 
72 Ussishkin 2014, 83. Ussishkinin johtamissa kaivauksissa nuolenkärkiä löytyi muurien 
ulkopuolelta, lounaiskulmassa sijaitsevalta alueelta R 859 kappaletta, mikä kertoo hyökkäyk-
sen keskittämisestä melko pienelle alueelle. Kärjet eivät ole tyypiltään yhtenäisiä. Muutamasta 
luukärjestä on ehdotettu, että ne olisivat Lakisin asukkaiden ampumia ja assyrialaisten 
uudelleenkäyttämiä. Yllättävää on että tältä kohtaa muurien sisäpuolelta löytyi vain kuusi 
nuolenkärkeä. Linkokiviä samalta alueelta R on löydetty alle parikymmentä, mikä on vähän 
verrattuna nuolenkärkiin (Ussishkin 2004a, 736–738). Kaupungin muurilta oli tehokkaampi 
ampua lähinnä nuolia ja heitellä soihtuja ja astioita. Kivien linkoaminen vaati tilaa. 
Hyökätessä jouset ja nuolet olivat tehokkain ase melko läheltä muuria ammuttaessa ja 
linkoamista käytettiin kauempana muurilta, sillä linkokivet lensivät pidemmälle kuin nuolet, 
mutta niitä ei saanut nousemaan jyrkässä kulmassa yhtä tarkkasti. Eph‘al 1984, 62–63. 
73 Ussishkin 2004a, 732.  
74 Ussishkin 2004a, 738. 
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tarkoitetaan. Yigael Yadin on ehdottanut, että ne olivat heittokoneita, 
joilla singottiin nuolia ja kiviä. Kyseessä on anakronismi, sillä varsinaisia 
katapultteja tunnetaan vasta 300-luvun alun eaa. Makedoniasta ja Syra-
kusasta. Vasta Aleksanteri Suuri toi katapultit Lähi-itään, missä ne sai-
vat aikaan ensimmäisen suuren muutoksen piirityssodankäynnin taktii-
kassa lähes kahteentuhanteen vuoteen.75  

 
 

Elämä piiritetyssä kaupungissa 

Hyökkääjien kannalta paras aika piiritykselle oli juuri ennen sadon 
kypsymistä, jolloin piiritettävien ruokavarat olivat jo valmiiksi minimis-
sä ja piirittäjä saattoi korjata sadon omaan käyttöönsä. Jos kaupungissa 
oli osattu varautua sotaan, siellä oli hyvät ruokavarastot ja veden saan-
nista oli huolehdittu, sillä veden loppuminen oli suurin ongelma (ks. 
esim. 2. Aik. 11:11–12 ihanteellisesta valmistautumisesta).76 Rautakau-
den Israelin ja Juudan suurimmissa kaupungeissa vesi johdettiinkin tun-
neleita pitkin kaupungin ulkopuolella olevasta lähteestä ja lähde peitet-
tiin näkyvistä tai sen ympärille rakennettiin suojavarustukset. Esimer-
kiksi Lakisissa kaupungin muurien sisäpuolella oli syvä kaivo. 

Elämä piiritetyssä kaupungissa oli raskasta ja tilanne paheni piiri-
tyksen kestäessä. Hyvinkin varustautuneessa kaupungissa ruoka väheni 
ja sen hinta nousi. Kaiken muun arvo romahti, kun ihmiset myivät 
omaisuutensa pilkkahintaan saadakseen ruokaa. Nälänhätä heikensi 
väestöä ja kulkutaudit pääsivät leviämään ahtaissa oloissa. Yleinen kul-
kutauti oli esimerkiksi rutto.77 Kun eläimiä ei enää pystytty ruok-
kimaan, ne teurastettiin, jolloin yhtäkkiä oli tarjolla paljon ylellistä 
lihaa. Tästä seurasi hetkellinen juhlatunnelma. Lopulta leipä tehtiin kai-

 
75 Eph‘al 2009, 100–105.  
76 Eph‘al 2009, 63–66. 
77 Vanhassa testamentissa rutto mainitaan melko harvoin ja se esitetään korkeamman kosto-
na. Sodan yhteydessä mainitaan tavallisesti kolme uhkaa: miekka, nälkä ja kuolema. Sodan 
seurausten symboleina esitetään kolmikko: miekka, rutto ja nälkä, ks. esim. Jer. 18:21; Hes. 
7:15 (Eph‘al 2009, 66–68). 
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kesta mitä kasaan saatiin (Hes. 4:9) ja ruoka oli annosteltava (Hes. 
4:16).78  

Lapset saatettiin myydä orjaksi henkilölle, joka pystyi pitämään 
heidät hengissä. Myös itsensä myyminen orjaksi saattoi olla varteenotet-
tava vaihtoehto. Tosin ruoan vähetessä orjista haluttiin päästä eroon.79 
Vanhassa testamentissa kuvataan pelkoa, joka pitkittyneeseen piirittämi-
seen liittyi – oli syötävä mitä vain (2. Kun. 6:25; Valit. 4:4–5). Lopulta 
ainoa eloonjäämiskeino oli kannibalismi (2. Kun. 6:28–29; Hes. 5:10; 
Valit. 2:20; 4:10; kirouksena tottelemattomuudesta Deut. 28:53–57). 
Nälänhätä on myös kirjallinen teema, jota käytettiin melko yleisesti 
Lähi-idän piirityskuvauksissa.80 

Kun ravinto väheni ja tilanne kiristyi, alkoi kaupungissa kapinan ja 
antautumishengen lietsominen. Kaupunkiin paenneet ihmisryhmät 
muodostivat erityisen uhan, koska heitä oli ruokittava ja heille oli tarjot-
tava suojaa. Riski nälkäisten ihmisten kapinasta tai jonkun ryhtymisestä 
vihollisen apuriksi kasvoi. Esimerkiksi babylonialaisten piirityksen yh-
teydessä Jeremian vangitsemisen syyksi esitetään hänen moraalia laskeva 
käytöksensä (ks. Jer. 38:1–5).81 

 
 

Tuho 

Piirityssodankäynnin luonteeseen kuului, että kaupungille annettiin 
mahdollisuus antautua. Jos tähän mahdollisuuteen ei tartuttu ja kau-
punki valloitettiin, se oli täysin hyökkääjän armoilla. Piirittäjiltä ei 
odotettu armoa. Piiritetty kaupunki ryöstettiin, vastarintaa tekevät ta-
pettiin, osa väestöstä orjuutettiin ja joissain tapauksissa kaupunki poltet-

 
78 Eph‘al 2009, 54–60. 
79 Eph‘al 2009, 114, 169–172. Jeremian kirjassa esitetty heprealaisten orjien vapauttamiseen 
liittynyt polemiikki (Jer. 34:8–22) on herättänyt tutkijoiden keskuudessa keskustelua, oliko 
kyse sapattivuodesta (Deut. 15:1–18; Ex. 21:2, Lev. 25:39–43), piirityksen päättymisen toi-
vosta vai siitä, että taakaksi tulleista orjista haluttiin päästä eroon. Eph‘al 2009, 169–172. 
80 Eph‘al 2009, 60–62, 157. 
81 Eph‘al 2009, 162–169. 
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tiin.82 Jerusalemin tuho vuonna 586 eaa. on esimerkki kaupungin joh-
donmukaisesta tuhoamisesta (ks. edellä).  

Tuhoamisella oli kauaskantoiset seuraukset, sillä jälleenrakentami-
nen oli työlästä, eikä se koskenut välttämättä vain asutuksia. Deuterono-
miumin luvussa 20 annetaan ohjeita sodankäymiseen. Luvun lopusta 
löytyy myös piirittämiseen liittyvä ohje:  

 
19 Jos joudutte pitkään piirittämään jotakin kaupunkia, älkää ryhtykö kirves 
kädessä hävittämään sen ympäristössä kasvavia puita. Älkää hakatko niitä 
maahan, sillä saatte niistä syötävää. Eiväthän puut ole ihmisiä, ei teidän 
tarvitse käydä niiden kimppuun. 
20 Saatte kuitenkin katkoa sellaisia puita, joista tiedätte, etteivät ne tuota 
syötävää hedelmää. Niitä voitte kaataa ja niistä voitte rakentaa piirityslaitteita 
viholliskaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu. (Deut. 20:19–20) 
 

Piirityksen yhteydessä puiden kaatamisen ensisijaisena tavoitteena on ol-
lut nopeuttaa kaupungin antautumista, kun ravinnonlähteet ja kallisar-
voinen omaisuus tuhottiin (ks. kohdasta tarkemmin Särkiön artikkelissa 
tässä kirjassa). Tekstillä kritisoidaan todennäköisesti babylonialaisia kau-
pungin läheisen puuston tuhoamisesta. Tarkoituksena oli ollut estää 
piiritettyjä hyödyntämästä puita, mutta samalla hidastettiin alueen jäl-
leenrakentamista. Jos kaupunki oli hyvin varustautunut sotaan, sen vil-
javarastot olivat kaupungin sisäpuolella ja vesilähteen vesi johdettu kau-
punkiin. Näin viholliselle jäi tuhottavaksi vain kallisarvoiset hedelmä-
puut.83 Puut kasvoivat hitaasti, tuottivat hoidettuna säännöllisesti satoa, 
mutta vasta vuosien päästä. Niiden kaataminen vaikutti paikallisten 
elämään pitkään. Vanhasta testamentista löytyy lisäksi uhkauksia (Deut. 
28:30; Jes. 5:1–17; Jer. 6:9–15; Hes. 28:26; Sef. 1:13), joissa pelotellaan 

 
82 Uehlinger (2003, 284) kiinnittää huomiota siihen, kuinka siisteissä riveissä pakkosiirrettä-
vät Lakisin asukkaat on kuvattu poistumassa kaupungista Sanheribin Lakis-reliefissä. Muuta-
maa (mahdollisesti sotilasta) kidutetaan kuvassa. Uehlinger huomauttaa, että voitettujen kau-
punkien asukkaiden kiduttaminen on yleinen teema valloitusta kuvaavissa assyrialaisissa 
reliefeissä.  
83 Wright 2008, 430; Eph‘al 2009, 53–54. Eph‘al (2009, 15) kirjoittaa kuvaavasti kohdan 
edustavan ”luonteeltaan humanitääristä idealismia ja käytännön realiteettien puutetta”. 
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sillä, että istutettujen viiniköynnösten tai hedelmäpuiden satoa ei pääse 
nauttimaan. Näin esimerkiksi Amoksen kirjan jakeessa 5:11:84 

 
Te poljette tilattomia ja viette maanvuokrana heidän viljansa. Sen tähden 
teidän käy näin: Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä, ette saa asua 
niissä. Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, ette saa nauttia niiden viiniä. 
 

Näiden uhkausten on nähty liittyvän ennen kaikkea piirityssodankäyn-
nin tilanteeseen. Jeremy Smoak kokoaa yhteen Assyrian kuninkaiden 
piirityssodankäyntiä esittäviä reliefejä, joissa tuhotaan puita, sekä 
tekstejä, joissa puiden tuhoaminen mainitaan, ja päätyy usean assyriolo-
gin jo esittämään tulokseen, että puiden ja viiniköynnösten hävittämi-
sessä oli kyse kostosta. Kaupunki ryöstettiin ja poltettiin, muurit tuhot-
tiin, väestö orjuutettiin ja samassa yhteydessä ympäröivät viljelykset ja 
puut hävitettiin polttamalla.85  

 
 

Johtopäätökset 

Rautakauden Juuda on yksi esimerkki pienestä kuningaskunnasta, joka 
joutui Mesopotamian imperiumien piirityssodankäynnin kohteeksi. 
Lakisista tehdyt arkeologiset löydöt ja Sanheribin palatsista Ninivestä 
löydetyt reliefit tarjoavat poikkeuksellisen paljon aineistoa piirityssodan-
käynnistä. Silti nekään eivät riitä tarkan kokonaiskuvan muodostami-
seen Lakisin piirityksestä, vaan monta yksityiskohtaa joudumme olet-
tamaan eri-ikäisten lähteiden pohjalta. Kuva piirityssodankäynnissä 
tapahtuneista muutoksista tulee uusien kaivausten ja tutkimusten myötä 
tarkentumaan tulevaisuudessa.  

Lakisin hyökkäysramppi, sitä vastaan rakennettu vastaramppi ja 
aseistuksen jäänteet osoittavat ennen kaikkea kuinka paljon voimavaroja 
piirittäjä joutui käyttämään piirityksen murtamiseen. Toisaalta ne 
näyttävät myös, kuinka piiritetyn kaupungin asukkaat ryhtyivät massii-

 
84 Smoak 2008, 19–20. 
85 Smoak 2008. Katso tekstiesimerkkejä kuten Sargon II valtaamassa Aiadin (Smoak 2008, 
23) tai Salmaneser III piirittämässä Damaskoa. 
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visiin rakennustoimiin piirityksen kuluessa estääkseen muurien murta-
misen.  

Piirityssodankäynti oli raskas ja kuluttava sodankäynnin muoto 
niin hyökkääjille kuin piiritettyyn kaupunkiin jääneille. Molemmin 
puolin oli laskettava tarkkaan tulevan piirityksen kustannukset. Piirittä-
minen ja sillä uhkaaminen oli kuitenkin yleistä ja siitä muodostui kes-
keinen teema niin erilaisissa annaaleissa kuin muussakin Lähi-idän 
kirjallisuudessa. Mesopotamian imperiumien piirityssodankäynti pysyi 
ilmeisesti monin tavoin samantyyppisenä yli tuhannen vuoden ajan, 
sillä kaupunkien suojarakenteet pysyivät samankaltaisina, eikä piiritys-
sodankäyntiin kehitetty uudentyyppistä aseistusta. Vasta myöhemmin 
heittoaseet, kuten katapultit, muuttivat tilannetta.  
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P E K K A  S Ä R K I Ö  

 
 
 

Sodassa kaikki on sallittua? 

Humaanius Deuteronomiumin sotalaeissa 

 
 
 
 

Sodassa lait lakkaavat merkitsemästä. Normaalioloissa ihmisten henki, 
terveys ja omaisuus nauttivat lain suojaa. Sodassa yksittäiset ihmiset ku-
ten myös kokonaiset valtakunnat ja kulttuurit altistuvat äärimmäiselle 
tuholle. Deuteronomiumissa eli Viidennessä Mooseksen kirjassa sääde-
tään sodankäyntiä koskevista laeista, jotta sodan tuhoille olisi edes joi-
tain rajoitteita. 

Tässä artikkelissa tarkastelen Deuteronomiumissa olevia sotalakeja 
(5. Moos. 20; 21; 23), jotka käsittelevät Israelin sotajoukon kokoamista, 
vastustajan ja luonnon kohtelua, puhtaussäännöksiä sekä papin roolia 
sotajoukon rohkaisijana. Tarkastelen kyseisten lakien yhteyttä eräisiin 
muihin Vanhan testamentin teksteihin ja Deuteronomiumin kokonai-
suuteen.1 

Sotalait ovat syntyneet monivaiheisen kehityksen seurauksena ja 
niissä on eri-ikäistä materiaalia. Kokonaisuus on tästä huolimatta joh-
donmukainen. Varhaisinta materiaalia edustavat seuraavassa luvun 5. 
Moos. 20 esityksessä lihavoidut kohdat ja nuorinta tasoa kursivoidut 
jaksot.2 

 
1 Alkudeuteronomium lienee 700-luvulta eKr., mutta kirja on saanut lopullisen muotonsa 
Israelin maanpaon aikana 500-luvulla eKr. (Smend 1989, 55). 
2 Deuteronomiumin kommentaareja on laajuutensa vuoksi julkaistu useammassa osassa. 
Monet sarjat eivät ole vielä ehtineet sotalakeihin saakka. Esimerkiksi Timo Veijolan kom-
mentaari Alte Testament Deutsch -sarjassa päättyy lukuun 16. Seuraan kirjallisuuskriittisessä 
ratkaisussa Eduard Nielseniä (1995, 197). 
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1 Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja näette teitä suuremman 
sotajoukon, kaikki sen hevoset ja vaunut, älkää pelätkö. Teidän kanssanne on 
Herra, teidän Jumalanne, joka toi teidät pois Egyptistä. 2 Ennen kuin ryhdytte 
taisteluun, papin on astuttava esiin puhumaan sotajoukolle. 3 Hänen tulee sanoa 
sotilaille: ”Kuulkaa, Israelin miehet! Te käytte nyt taisteluun vihollisianne 
vastaan. Älkää menettäkö rohkeuttanne, älkää pelätkö, älkää hätääntykö älkääkä 
kauhistuko heitä. 4 Herra, teidän Jumalanne, on teidän kanssanne. Hän sotii 
teidän rinnallanne vihollisianne vastaan ja auttaa teidät voittoon.” 
 
5 Katselmuksen toimittajien on sanottava sotajoukolle: ”Jos täällä on joku, 
joka on rakentanut uuden talon mutta ei ole vielä asettunut siihen asumaan, 
hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen asettuisi 
hänen taloonsa. 6 Jos joku teistä on istuttanut viinitarhan mutta ei ole vielä 
päässyt nauttimaan sen hedelmiä, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi 
sodassa ja ettei joku toinen pääsisi nauttimaan hänen viinitarhansa 
hedelmiä. 7 Jos joku on kihlannut naisen mutta ei ole vielä ottanut häntä 
vaimokseen, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen 
ottaisi hänen kihlattuaan vaimokseen.” 8 Katselmuksen toimittajien on vielä 
sanottava kansalle: ”Jos joukossanne on joku, joka on menettänyt rohkeutensa 
ja pelkää, hänen on palattava kotiinsa, etteivät hänen toverinsakin menettäisi 
rohkeuttaan.” 9 Kun katselmuksen toimittajat ovat puhuneet sotajoukolle, 
sille on valittava päälliköt. 
 
10 Kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, tarjotkaa sille ensin 
rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. 11 Jos se suostuu ehdotukseen ja avaa 
teille porttinsa, velvoittakaa kaikki sen asukkaat tekemään alamaisinanne 
päivätöitä. 12 Mutta jos kaupunki ei suostu rauhaan vaan ryhtyy taisteluun 
teitä vastaan, piirittäkää se, 13 ja kun Herra, teidän Jumalanne, antaa sen 
teidän käsiinne, surmatkaa kaikki sen miehet. 14 Naiset, lapset, karjan ja 
kaiken muun, mitä kaupungista löytyy, voitte sitä vastoin ottaa itsellenne ja 
pitää saaliina. Sen on Herra, teidän Jumalanne, antanut teille. 
 
15 Näin teidän tulee menetellä kaikkien kaukana olevien kaupunkien 
kanssa. 16 Mutta lähellä asuvien kansojen kaupungeista, jotka Herra, teidän 
Jumalanne, antaa teidän omaksenne, ette saa jättää jäljelle mitään, ette 
ainoatakaan elävää olentoa. 17 Julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi 
uhriksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat, heettiläiset, amorilaiset, 
kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, teidän 
Jumalanne, on teitä käskenyt. 18 Ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät 
tapansa, joita he ovat noudattaneet palvoessaan jumaliaan, ja niin te rikotte 
Herraa, Jumalaanne vastaan. 
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19 Jos joudutte pitkään piirittämään jotakin kaupunkia, älkää ryhtykö kirves 
kädessä hävittämään sen ympäristössä kasvavia puita. Älkää hakatko niitä 
maahan, sillä saatte niistä syötävää. Eiväthän puut ole ihmisiä, ei teidän 
tarvitse käydä niiden kimppuun. 20 Saatte kuitenkin katkoa sellaisia puita, 
joista tiedätte, etteivät ne tuota syötävää hedelmää. Niitä voitte kaataa ja niistä 
voitte rakentaa piirityslaitteita viholliskaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu. 
(5. Moos. 20) 
 

Tekstistä hahmottuu viisi jaksoa, joita tarkastelen erikseen.3  
  

1. Sodan uhkan lähestyessä sotajoukko kootaan yhteen ja 
pappi astuu esiin rohkaisemaan joukkoa muistuttamalla 
Jumalan avusta. 

2. Sotajoukosta karsitaan pois ne, jotka eivät osallistu sotaan. 
3. Menettely vierasta kaupunkia vastaan hyökättäessä. 
4. Kanaanilaisten kaupunkien hävittäminen. 
5. Hedelmäpuiden suojeleminen sotaretken yhteydessä  

 
 

Sotajoukosta karsitaan pois ne, jotka eivät osallistu 
sotaan (5. Moos. 20:5–9) 

Israelin miehet muodostivat ikään kuin asevelvollisuusarmeijan, joka 
kutsuttiin tarvittaessa koolle. Katselmuksen toimittajien tehtävänä oli 
karsia tästä suuresta joukosta pois osa miehistä. Tähän liittyvät tekstin 
varhaisinta vaihetta edustavat kohdat jakeissa 5–7*4. Niissä todetaan, 
että se, joka on rakentanut uuden talon, mutta ei ole sitä vielä vihkinyt 
käyttöön (h ̣nk̠), palatkoon kotiinsa (20:5a).5 

Samoin palatkoon kotiinsa se, joka on istuttanut viinitarhan, mutta 
ei ole ottanut sitä vielä käyttöön (ḥll) (20:6a), sekä se, joka on kihlannut 
naisen, mutta ei ole ottanut häntä vielä vaimokseen (20:7a). Perustelu 

 
3 Sotalait (5. Moos. 20) eivät kuulu Otton (2012, 861) mukaan maanpakoa edeltävään lain 
varhaisempaan sisältöön vaan sen maanpaon ajalta olevaan täydennykseen. 
4 Asteriskit ilmaisevat, että jakeiden sisällöstä viitataan vain osaan. 
5 Sama verbi (ḥnk̠) esiintyy VT:ssa muuten ainoastaan Salomon temppelin vihkimisen yhtey-
dessä (1. Kun. 8:63; 2. Aik. 7:5). 
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kussakin tapauksessa on samankaltainen: ettei mies kuolisi sodassa ja et-
tei häneltä näin jäisi saamatta se hyvä – uusi talo, viinitarhan hedelmä 
tai vaimo – joita varten hän on nähnyt vaivaa ja tehnyt työtä. Perustelu 
vaikuttaa humaanilta. Yksittäisen ihmisen etu ja hänen hyvänsä toteutu-
minen näyttävät menevän yhteisen edun edelle. 

Yksilön etua korostava perustelu kunkin jakeen jälkiosassa (20:5b, 
6b, 7b) edustaa kuitenkin myöhäisempää vaihetta tekstin synnyssä. 
Näyttääkin siltä, että alkuperäinen syy sotajoukosta vapauttamiseen on 
liittynyt kesken jääneeseen hankkeeseen, josta voisi koitua koko sotajou-
kolle onnettomuutta. Talo oli vihittävä käyttöön uhreilla. Myös viini-
tarhan käyttöönottoon liittyi profanoimisen ulottuvuus ja ensisadosta 
uhraaminen. Samoin kihlaus ilman sitä seuraavaa avioitumista oli myös 
uskonnollisessa mielessä kesken jäänyt prosessi. Varhaisessa ajattelussa 
sotajoukkoa saattoivat uhata demonit sen miehen kautta, joka oli 
jättänyt hoitamatta kodin piiriin kuuluneet uhrit.6  

Katselmuksen toimittajan oli kehotettava vielä niitä palaamaan ko-
tiinsa, jotka pelkäsivät, ettei heidän pelkonsa tarttuisi muihinkin (20:8). 
Tämä kehotus edustaa nuorempaa tasoa, mutta se liittyy asiallisesti sa-
maan aihepiiriin kuin edelliset kolme. Pelko ei ole vain yksilön asia, 
vaan se oli osoitus epäuskosta, joka saattoi levitä koko sotajoukkoon. 
Siksi pelokkaat oli karsittava joukosta pois.7 

Toinen esimerkki sotajoukon karsimisesta on Tuomarien kirjan 
kertomuksessa Gideonista. Sotajoukon päällikkö Gideon sai tehtäväk-
seen karsia suurta sotajoukkoa, ettei voitto näyttäisi olleen sotajoukon 
omaa ansiota vaan sen nähtäisiin tulleen Jumalalta (Tuom. 7:2). Ensim-
mäiseksi joukosta kehotettiin poistumaan niitä, jotka pelkäsivät (Tuom. 
7:3). Seuraavaksi joukosta erotettiin pois ne, jotka vesipaikalla polvistu-
neina joivat vettä kämmenistään. 35 000 miehen joukosta jäljelle jäivät 
lopulta ne kolmesataa, jotka eivät pelänneet ja jotka heittäytyivät vatsal-
leen vesilammikon äärelle ja latkivat vettä kielellään eläinten tavoin 
(Tuom. 7:5–7). Yleinen selitys on, että kyse ei ollut huipputaistelijoista 
vaan ilmeisen varomattomista ja siten sotaan huonosti soveltuvista mie-

 
6 von Rad 1983, 94; Nielsen 1995, 199. 
7 von Rad 1983, 95. 
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histä, kun taas pois karsiutuneet juodessaan polvistuneet olivat valppaita 
ja hyviä sotureita.8 

Varsinainen taistelu tapahtui pimeässä ja perustui yllätykseen. Ri-
kotuista ruukuista paljastuneet tulisoihdut, torvien ääni sekä sotahuuto 
”Herran ja Gideonin miekka” aiheuttivat paniikin vihollisleirissä. Juma-
la pani midianilaiset taistelemaan toisiaan vastaan ja heidän sotajouk-
konsa tuhoutui. Hämminki ja paniikki sekä tästä johtuva sekasorto sai 
vihollisen taistelemaan keskenään ja tuhoamaan itsensä (Tuom. 7:19–
22).  

Sotajoukon karsinta edellisissä Vanhan testamentin kohdissa liittyi 
siihen, että kyse oli pyhästä sodasta, jonka varsinainen subjekti oli Ju-
mala. Deuteronomiumin sotalain (20:5–7) mukaan sotajoukossa ei saa-
nut olla mitään sellaista epäpyhää, mikä vaarantaisi pyhän sodan luon-
teen ja siten sen lopputuloksen. Tuomarien kirjan esimerkissä Gideonin 
sotaretkestä pyhän sodan lopputulos taas oli riippuvainen yksin Juma-
lasta.  

Deuteronomiumissa pyhään sotaan liittyy vielä irrallinen jakso 
sotaleirin puhtautta koskevia säädöksiä. 

 
10 Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja asetutte leiriin, karttakaa kaik-
kea epäpuhtautta. 11 Jos joku teistä on yöllisen siemenvuodon takia epäpuh-
das, hänen on mentävä leirin ulkopuolelle ja pysyttävä siellä. 12 Illansuussa 
hänen on peseydyttävä, ja vasta auringonlaskun aikaan hän saa palata leiriin. 
 
13 Teillä tulee olla leirin ulkopuolella paikka, missä voitte käydä tarpeillanne. 
14 Varusteidenne joukossa teillä tulee olla pieni lapio, jolla kaivatte ulostei-
tanne varten kuopan ja peitätte jälkenne. 15 Herra, teidän Jumalanne, kulkee 
leirissänne, suojelee teitä ja antaa vihollisenne teidän käsiinne. Sen tähden lei-
rin on oltava pyhä, niin ettei hän näe siellä mitään sopimatonta eikä jätä teitä. 
(5. Moos. 23:10–15) 
 

 
8 Josefus, Antiquitates Judaicae V 6,3 (216–217). Gross harkitsee myös sitä vaihtoehtoa, että 
vettä kädestä latkineet olisivat olleet hyviä sotilaita. Näin Gideonin 300 sotilaan joukkoon 
olisi valikoitunut kuitenkin pelottomat ja hyvät sotilaat (Gross 2009, 431–436). Kertomuk-
sessa on kuitenkin oleellista korostaa Jumalan saamaa voittoa ja siksi sotilaiden ansion voit-
toon tuli olla pieni. Tämä toteutuu silloin kun 300 joukkoon valikoituivat huonot sotilaat.  
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Jakso alkaa samoilla sanoilla ”Kun lähdette sotaan” kuin sotalait jakeissa 
5. Moos. 20:1,10; 21:10. Kyseinen jakso 23:10–15 edellyttää, että sota-
leirin on oltava puhdas, koska Jumala liikkuu leirissä. Tätä osoitti 
konkreettisesti se, että Liitonarkku oli mukana sotaretkillä.  

Siemensyöksyn saanut oli rituaalisesti epäpuhdas olemaan mukana 
pyhässä sodassa ja siksi hänen oli oltava leirin ulkopuolella seuraava päi-
vä, kunnes peseydyttyään saattoi illalla palata leiriin. Tämä saattaa antaa 
lisävaloa heettiläisen Urian, Jumalalle ja asetovereilleen uskollisen Daa-
vidin palkkasoturin, käyttäytymiseen kun Daavid oli kutsunut hänet 
kesken filistealaisen kaupungin piirityksen käymään Jerusalemissa.  

Daavid halusi saada Urian menemään tämän vaimon Batseban luo 
ja yhtymään häneen. Näin Daavid yritti epätoivoisesti salata aviorikos-
taan Batseban kanssa ja saada Batseban raskaus näyttämään tämän avio-
miehen Urian aikaan saamalta. Uria kuitenkin kieltäytyi kahtena iltana 
menemästä vaimonsa luo. Edes Daavidin humalaan juottamana hän ei 
antanut periksi periaatteestaan: ”Liitonarkku ja Israelin ja Juudan mie-
het asuvat teltoissa, ja herrani Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leiris-
sä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni 
kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä.” (2. Sam. 11:11). 
Uria kieltäytyi yhtymästä vaimoonsa – mikä olisi merkinnyt sotalain 
tarkoittamaa siemenvuotoa (5. Moos. 23:11) – ja siten saastuttamasta 
sotaleiriä edes sieltä poissa olleessaan, ettei vaarantaisi sotaretken menes-
tystä. Näin Batseba Jerusalemin kantaväestön, jebusilaisten edustajana 
sai läpi pyrkimyksensä päästä Daavidin puolisoksi ja tulevan kuninkaan, 
Salomon äidiksi. Uria sai maksaa siitä hengellään.9 

 
 

Menettely vierasta kaupunkia vastaan hyökättäessä (5. 
Moos. 20:10–14) 

Sotajoukon kokoamista koskevien määräysten jälkeen seuraa varsinai-
seen sodankäyntiin liittyviä säädöksiä. Jakeissa 10–14 ne koskevat vallat-
tavan kaupungin asukkaiden kohtelua. Ensin kaupungille oli tarjottava 

 
9 Rudnig 2011, 222; Särkiö 2011, 257. 
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antautumista ja sen asukkaille mahdollisuutta ryhtyä Israelin alamaisina 
tekemään pakkotyötä (mas) ja palvelemaan Israelia (ʿbd).  

Israelilaiset eivät hävittäneet kaikkia kaananilaisia maastaan, vaan 
laittoivat heidät pakkotyöhön (mas, Joos. 16:10; 17:13; Tuom. 1:30, 
35) noudattaen siten kyseistä sotalakia. Pakkotyötä merkitsevä sana mas 
esiintyy erityisesti kuningas Salomon yhteydessä. Hänen kerrotaan lait-
taneen israelilaiset raskaaseen pakkotyöhön (1. Kun. 5:27, vrt. 9:15) sa-
moin kuin Egyptin farao teki israelilaisille (2. Moos. 1:11). Tätä varten 
Salomolla oli pakkotyön johtaja töitä valvomassa (1. Kun. 4:6; 5:28; 
12:18). Raskas pakkotyö oli syynä kapinaan, jonka päällikkönä oli poh-
joisten heimojen pakkotyönjohtaja Jerobeam. Kapinan seurauksena val-
takunta jakautui ja Jerobeamista tuli Israelin Pohjoisvaltakunnan ensim-
mäinen kuningas (1. Kun. 12).  

Myöhempi Salomo-historian toimittaja kuitenkin puolustelee 
Salomoa ja kiistää tämän laittaneen omia kansalaisiaan pakkotyöhön. 
Hänen mukaansa pakkotyötä tekivät ainoastaan jäljelle jääneet kanaani-
laiset kansat: amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilai-
set (1. Kun. 9:20–22). Kyseinen toimittaja (ns. lakitoimittaja eli nomis-
tiredaktori, DtrN) korosti kuuliaisuutta Deuteronomiumin laille sekä 
näki vieraat kansat ja niiden jumalat vahingollisina Israelille. Siksi niitä 
oli kohdeltava ankarasti. Kertomus Salomon pakkotyön liikkeelle sysää-
mästä Jerobeamin kapinasta ja valtakunnan jakautumisesta osoittaa kui-
tenkin, että israelilaiset tekivät Salomolle pakkotyötä.10  

Deuteronomiumin sotalaki jatkuu koskien vieraiden kaupunkien 
kohtelua. Jos ne eivät suostuneet rauhaan ja pakkotyöhön, seurasi piiri-
tys ja lopulta kaupungin valtaus. Kaikki miehet oli surmattava, mutta 
naiset, lapset, karja ja kaikki muu oli luvallista saalista (20:12–14). 
Jakeista tulee esille Jumalan pyhän sodan ajatus, sillä Jumala antaa kau-
pungin Israelin sotajoukon käsiin samoin kuin kaupungista tulevan saa-
liin. 

Tämän jälkeen lukija odottaisi vielä mahdollisia ohjeita vallatusta 
kaupungista saadun saaliin, kuten naisten, kohtelusta. Sellainen kohta 

 
10 Särkiö 1994, 121–128. Nk. Deuteronomistisen historiateoksen redaktiohistoriasta ja 
DtrN:n painotuksista, ks. Smend 1989, 91. 
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löytyykin seuraavasta luvusta osana avioliittomääräyksiä (2. Moos. 
21:10–14). 

 
10 Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja Herra, teidän Jumalanne, 
antaa heidät teidän käsiinne ja te saatte vankeja, 11 joku teistä saattaa nähdä 
vankien joukossa kauniin naisen, rakastua häneen ja haluta hänet vaimok-
seen. 12 Hänen on siinä tapauksessa vietävä nainen kotiinsa ja käskettävä 
hänen ajella päänsä paljaaksi ja leikata kyntensä. 13 Tämän tehtyään nainen 
saa vaihtaa entiset vaatteensa uusiin, asettua asumaan miehen taloon ja itkeä 
kuukauden ajan vanhempiaan. Sitten mies voi maata hänen kanssaan ja ottaa 
hänet omakseen; näin naisesta tulee hänen vaimonsa. 14 Mutta jos nainen ei 
myöhemmin enää miellytä miestä, tämän on annettava hänen vapaasti lähteä 
luotaan. Mies ei saa myydä naista orjaksi eikä kaupitella häntä, koska on jo 
tuottanut naiselle häpeää hylkäämällä hänet. 
 

Määräyksillä hiusten- ja kynsienleikkuusta, vaatteiden vaihdosta ja suru-
ajasta korostettiin naisen irtautumista taustastaan sekä statuksen muu-
tosta. Laki ottaa huomioon myös sen mahdollisuuden, että mies hylkää 
naisen. Silloinkaan tämä ei muutu myytävän orjan asemaan vaan säilyy 
vapaana. Näin kyseinen laki, vaikka edellyttääkin sotavangiksi otetun 
naisen pakkoavioliiton, suo tälle edes joitain oikeuksia, jotka suojelevat 
häntä.  

Kahden muun sotalain tavoin kyseinen jakso alkaa sanoilla ”Kun 
lähdette sotaan” (20:1, 10; 21:10). Onkin mahdollista, että naisvankien 
kohtelua koskeva osuus on seurannut alun perin esimerkiksi jakeen 
20:14 jälkeen, mutta siirretty myöhemmin nykyiselle paikalleen. Syynä 
voi olla se, että pakkosiirtolaisuuden jälkeisellä ajalla avioliitot vieras-
maalaisten naisten kanssa olivat ongelma ja siksi kiellettyjä Deuterono-
miumin lainsäädännössä (5. Moos. 7:3, vrt. Neh. 13:25–27).11 Sotalain 
seuraavat jakeet 20:15–18 lienevät peräisin tekstin toimittajalta (nomis-
tiredaktori).12 Hän on voinut poistaa tästä yhteydestä määräykset israe-
lilaisten miesten avioitumisesta vierasmaalaisten naisvankien kanssa (5. 

 
11 Särkiö 2008, 568; 2008, 188–189. Otto (2012, 848) toteaa, että avioituminen oli 
mahdollista, vaikka 5. Moos. 7:3 kieltääkin lankoutumisen. Tulkinnan avaimena on lähellä ja 
kaukana olevien kaupunkien erilainen kohtelu. Siten 5. Moos. 21:10–14 määrätty pätee 
kaukaisten kaupunkien naisiin. Ks. Veijola 2000, 120.  
12 Veijola 2000, 220. 
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Moos. 21:10–14), koska näki vierasmaalaiset uskonnollisena uhkana 
israelilaisille.  

 
 
Hedelmäpuiden suojeleminen sotaretken yhteydessä (5. 

Moos. 20:19–20) 

Jatkona humaaniutta osoittaville määräyksille vieraan kaupungin piiri-
tystilanteessa on jakso hedelmäpuiden suojelemisesta (20:19–20). Ih-
misten välillä käydyt sodat ovat heijastuneet myös ympäristöön, kasvei-
hin ja eläimiin, jotka ovat joutuneet kärsimään sodan seurauksista. 
Totaaliseen sodankäyntiin on kuulunut kaivojen tukkiminen ja viljapel-
tojen tuhoaminen (Tuom. 15:5). Myös hedelmäpuita on voitu hävittää, 
joko poltto- sekä tarvepuuksi tai vihollisen ruokahuollon vaikeuttami-
seksi. Puut, etenkin oliivipuut, ovat pitkäikäisiä ja näin puiden hävittä-
misen vahinko heijastui menetyksinä jopa satojen vuosien päähän.  

Perustelu kyseisessä lainkohdassa on kahtalainen: piirittäjä saa puis-
ta itsekin syötävää. Ehkä kaupunki hedelmäpuineen päätyy piirittäjän, 
siis Israelin haltuun, jolloin puut hyödyttävät myös Israelia. Toisaalta 
perustelu haluaa rajata puut ihmisten keskinäisten sotien ja hävittämisen 
ulkopuolelle: ”Eiväthän puut ole ihmisiä, ei teidän tarvitse käydä niiden 
kimppuun.” Tämän lainkohdan kirjoittaja nostaa esille puiden itseis-
arvon. Niillä on merkitystä myös ihmisen toiminnan ulkopuolella. Ne 
ovat Jumalan luomia ja tarkoitettu lisääntymään (1. Moos. 1:11). Siten 
pyrkimyksenä on vandalismin patoaminen, ei vain hyötynäkökohtien 
korostaminen. Muita puita, jotka eivät tuota hedelmää, israelilaiset 
voivat kuitenkin kaataa piirityslaitteiden rakentamiseksi.13 Piirityslait-
teiden mainitseminen jakeessa 20 viittaa kehittyneempään sotatekniik-
kaan ja myöhempään kuningasaikaan.14  

Israel ei kuitenkaan aina noudattanut kyseistä käskyä, vaan tuhoisa 
vandalismi sai vallan. Israelin ja Juudan kuninkaan sotaretkellä Moabia 
vastaan sotajoukko hävitti perusteellisesti Moabin maata raunioittaen 

 
13 von Rad 1983, 95. 
14 Nielsen 1995, 201. 
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kaupungit ja kaataen myös hedelmäpuut, vaikka kyseessä oli kaukainen 
maa, jolle olisi kuulunut tarjota rauhaa.15  

 
He tekivät kaupungeista raunioita, ja kaikki hyvät pellot tulivat täyteen kiviä, 
kun kukin sotilas heitti pellolle kiven. He tukkivat jokaisen vesilähteen ja 
kaatoivat kaikki arvokkaat puut. Lopulta vain Kir-Haresetin muurit olivat 
pystyssä, ja sielläkin linkomiehet saartoivat kaupungin ja ahdistivat sitä. (2. 
Kun. 3:25)  

 
Sotaretki sai totaalisen sodan piirteitä, minkä seurauksena maan elinkel-
poisuus tuhottiin. Kun vain Kir-Haresetin kaupunki oli valtaamatta, 
Moabin kuningas uhrasi muurin harjalla esikoispoikansa polttouhrina. 
Toinen Kuninkaiden kirja kertoo sotaretken lopputuloksesta: ”Israelilai-
set joutuivat niin suuren kauhun (qɛs≅ɛf ) valtaan, että he lopettivat 
piirityksen ja palasivat maahansa” (3:27; vuoden 1992 suomennos). 
Muualla Vanhassa testamentissa sana qɛs≅ɛf viittaa kuitenkin aina 
Jumalan vihaan kansan syntien vuoksi. Esimerkiksi Joosuan kirjassa 
kerrotaan, kuinka ”koko Israelin kansaa kohtasi viha, kun Akan, 
Serahin poika rikkoi Herran käskyn ja kajosi (sota)saaliseen, joka oli 
julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi” (Joos. 22:20).  

Vuoden 1938 suomennos kääntääkin jakeen 2. Kun. 3:27 toisin: 
”Silloin suuri viha kohtasi Israelia, niin että he lähtivät sieltä ja palasivat 
omaan maahansa.” Tulkinnat vaihtelevat sen mukaan, onko kyse Jah-
ven vihasta vai Moabin jumalan Kemosin vihasta, joka olisi näin vah-
vempi jumala kuin Jahve, vai viittaisiko viha israelilaisten vihaan heidän 
nähtyään ihmisuhrin? Würthweinin mukaan kertoja tuntuu haluavan 
sanoa, että israelilaisten tuomitsema ihmisuhri synnytti irrationaalisen 
”vihan” sotajoukossa ja aiheutti sen poislähdön.16 

Itse pidän mahdollisuutena sitä, että Deuteronomistisen historia-
teoksen kirjoittajan mukaan Juudan ja Israelin kuninkaat sotajoukkoi-
neen joutuivat Jumalan vihan kohteiksi rikkoessaan Deuteronomiumin 
Sotalakia, tuhotessaan maata, hävittäessään hedelmäpuut ja raunioittaes-

 
15 Alkuperäistä kertomusta edustavat jakeet 2. Kun. 3:4–9a, 20–27 ja Elisa-episodi, jakeet 
9b–17, (18–19) myöhempää tasoa (Würthwein 1984, 279–281).  
16 Würthwein 1984, 284–285. 
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saan kaupungit sekä aiheuttaessaan näin välillisesti Moabin kuninkaan 
epätoivoisen ihmisuhrin ja lähtivät siksi pois. Tarkemmin ei kerrota sitä, 
miten Jumalan viha ilmeni, mutta sillä oli lamaannuttava vaikutus. Ny-
kyisin puhuttaisiin ehkä sotilaiden eettisen toimintakyvyn romahtami-
sesta ja raaistuneen sodan aiheuttamasta posttraumaattisesta stressistä.  

 
 

Kanaanilaisten kaupunkien hävittäminen 
(5. Moos. 20:15–18) 

Jatkona määräyksille vieraan kaupungin piirityksestä ja rauhan 
tarjoamisesta (5. Moos. 20:10–14) seuraa myöhäisempi lakitoimittajalta 
peräisin oleva jakso (20:15–18), jossa tehdään ero kaukana ja lähellä o-
levien kaupunkien kohtelun välille. Kaukana oleville kaupungeille voi-
tiin tarjota rauhaa (20:10), mutta lähellä olevat kaupungit asukkaineen 
ja eläimineen oli vihittävä Herralle kuuluvaksi uhriksi (herem).17  

Kyseiset Israelin asuma-alueella elävät, jäljelle jääneet kanaanilaiset 
kansat mainitaan nimeltä: heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissi-
läiset, hivviläiset ja jebusilaiset (20:17). Usein näin lueteltujen kanaani-
laisten kansojen luku on seitsemän, mutta oheinen lista jättää mainitse-
matta girgasilaiset (vrt. 5. Moos. 7:12, Joos. 3:10, 9:1; Tuom. 3:5).18 
Salomon pakkotyöhön laittamia kanaanilaisia kansoja mainitaan viisi 
(1. Kun. 9:21, DtrN).19 

Deuteronomistisen historiankirjoituksen mukaan kaikki vieraat 
kansat tuhottiin jo maan valtauksen yhteydessä, jolloin ne julistettiin 
Jumalalle kuuluvaksi uhriksi (5. Moos. 2:34; 3:6, 7:2,16; Joos. 8:26; 
10:1 jne.).20 Perusteluina vieraiden kansojen tuhoamiselle oli se, että 
haluttiin estää näiden opettavan israelilaisille vieraiden jumalien 
palvelemista. 

 

 
17 Transkr. ḥerɛm. 
18 Otto 2012, 859.  
19 Ks. Särkiö 1994, 122. 
20 Foresti 1984, 124. 
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1 Kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota nyt olette 
menossa ottamaan omaksenne, hän hävittää tieltänne seitsemän teitä 
suurempaa ja mahtavampaa kansaa: heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, 
kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. 2 Kun Herra, teidän 
Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän käsiinne ja te olette ne lyöneet, 
julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne. Älkää liittoutuko 
niiden kanssa älkääkä osoittako niille armoa. 3 Älkää avioituko näihin 
kansoihin kuuluvien kanssa. Älkää myöskään antako tyttäriänne heille 
vaimoiksi älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi pojillenne, 4 sillä he 
viettelisivät poikanne luopumaan Herrasta ja palvelemaan vieraita jumalia. Jos 
annatte tämän tapahtua, Herra vihastuu teihin ja tekee teistä heti lopun. (5. 
Moos. 7:1–4) 
 

Jakeessa 7:2 oleva kehotus julistaa vieraat kansat Herralle kuuluvaksi 
uhriksi ja tuhota ne (ḥrm) on kirjoitettu jakson 2. Moos. 34:12–16 
perusteella. Herem-käytännön taustalla oli sakraalin sodan ajatus, jossa 
vangit ja muu saalis annettiin uhrina Jumalalle.21  

Teoriassa vieraat kansat tuhottiin ja vihittiin Herralle kuuluvaksi 
uhriksi ja siten torjuttiin uhka joutua alttiiksi vieraiden kansojen uskon-
noille (7:2). Jakson jatko (7:3–4) ja siinä oleva avioitumiskielto kuiten-
kin osoittaa, että vieraita kansoja oli edelleen maassa. Maanpaon jälkei-
sellä ajalla kirjoittaneen toimittajan mielestä keinona estää vieraiden 
uskontojen vahingollinen vaikutus oli pysytellä erossa kanaanilaisista 
kansoista ja välttää varsinkin avioitumista heidän kanssaan.  

Myös tarkasteltavassa Sotalain kohdassa 5. Moos. 20:18 perustelu-
na vieraiden kansojen hävittämiselle on vaara altistua väärälle jumalan-
palvelukselle: ”Ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät tapansa, 
joita he ovat noudattaneet palvoessaan jumaliaan, ja niin te rikotte Her-
raa, Jumalaanne vastaan.” 

Jotkut kaupungit onnistuivat välttämään hävityksen oveluutensa 
ansiosta. Tästä kerrotaan luvussa Joos. 9, jossa hivviläiset lähtivät kau-
pungistaan Gibeonista Joosuan luo ja uskottelivat tulleensa hyvin 
kaukaisesta maasta tehdäkseen liiton Israelin kanssa ja palvellakseen 
heitä. Israelin vanhimmat solmivat liiton heidän kanssaan. Vasta sen jäl-
keen selvisi, että sananviejät olivat tulleet läheltä, kaupungista, joka olisi 

 
21 Veijola 2004, 197–198. 
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pitänyt vihkiä tuhon omaksi. Vala gibeonilaisten kanssa sitoi kuitenkin 
israelilaisia, eivätkä he voineet rikkoa sitä aiheuttamatta Jumalan vihaa. 
Kertomus osoittaa, että sen kirjoittajat tunsivat Deuteronomiumin sota-
lakien tekemän erotuksen lähellä ja kaukana sijaitsevien kaupunkien ja 
niiden kohtelun välillä.22  

Timo Veijola erottaa luvussa 5. Moos. 7 erityisen deuteronomisti-
sen niin sanotun liittoredaktorin (DtrB) toimittaman tason jakeissa 
7:4–5, 12–16, 20, 22–24, joka painotuksiltaan tulee lähelle nomisti-
redaktoria (DtrN).23 Jälkimmäistä edustavat jakeet 7:1–3. Nomisti-
redaktori korosti oikean jumalanpalveluksen ja lain noudattamisen mer-
kitystä sekä samalla vieraiden kansojen ja niiden jumalien muodostamaa 
uhkaa. Häneltä on myös peräisin ajatus Jumalan vihasta, joka syttyy 
Israelin lainrikkomusten vuoksi. Tässä mielessä lakitoimittaja on 
puhtaammin ”deuteronomistinen” kuin Deuteronomistisen historia-
teoksen (5. Moos.–2. Kun.) pohjatekstin laatinut ns. historiatoimittaja 
(DtrH). Ajattelen siksi Veijolaa seuraten,24 että Sotalakien jakso 5. 
Moos. 20:15–18 on peräisin nomistiredaktorilta. Tätä perustelevat jak-
sossa oleva kanaanilaisten kansojen luettelo, niiden julistaminen Herral-
le kuuluvaksi uhriksi ja perustelu vieraiden kansojen uhkasta Israelin 
uskonnolle.25  

Vastustajan valloitetun kaupungin, sen kaikkien asukkaiden ja 
eläinten tuhoaminen Jumalalle kuuluvana uhrina pyhässä sodassa tun-
tuu modernin ihmisen mielestä kohtuuttomalta. Tätä painotusta edus-
tava nomistiredaktori tai ryhmä nomistisia toimittajia, on vaikuttanut 
maanpaon aikana, mahdollisesti vielä hyvinkin myöhäisenä ajankohta-
na. Israelin valtiollinen olemassaolo oli lakannut Nebukadnessarin val-
lattua Jerusalemin 587 eKr. ja vietyä viimeisen Juudan kuninkaan 
Sidkian vankeuteen Babyloniin (2. Kun. 25). Enää ei ollut Israelin 
armeijaa, joka olisi käynyt pyhää sotaa. Siten myöhäisissä teksteissä 

 
22 Latvus 1993, 125. 
23 Veijola 2004, 201. 
24 Veijola 2000, 220. 
25 Latvus 1993, 171–172; Särkiö 1994, 241–242. 
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ilmaistu ajatus valloitetun kaupungin totaalisesti hävityksestä on lähinnä 
teoreettinen ja dogmaattinen.26  

Toisenlaisen näkökulman tarjoaa kuitenkin Moabin kuninkaan 
Mesan stelakirjoitus 800-luvulta eKr. Mesa kertoo vihkineensä kaikki 
valtaamansa Israelille kuuluneen kaupungin Nebon 7000 asukasta uh-
riksi jumalalleen Kemosille ja surmanneensa heidät (Mesan stela, rivit 
14–18). Sama käytäntö tulee esille Vanhassa testamentissa.27 Toisin 
Mesa menetteli Jahazin kaupungin kohdalla. Hänen ei kerrota surman-
neen kaupungin asukkaita, vaan hänen mainitaan liittäneen heidät alai-
suutensa (Mesan stela, rivit 19–21). Eräs syy tähän saattaa olla, että 
Nebossa oli Jahven pyhäkkö, jonka kulttiesineet raahattiin sotasaaliina 
Kemosin pyhäkköön. Jahazissa puolestaan ei mainita olleen pyhäkköä 
eikä Mesan siten tarvinnut osoittaa voitetun jumaluuden tappiota 
herem-käytännöllä, antamalla voittosaalis uhrina Kemosille.28  

 
 
Sotajoukon kokoaminen yhteen ja papin puhe sen 

rohkaisemiseksi (5. Moos. 20:1–4) 

Lopuksi palaan Deuteronomiumin Sotalain ensimmäiseen jaksoon 
(20:1–4), joka muistuttaa Israelia Jumalan avusta sotaan lähtiessä. Var-
sinaisesti ei ole kyse laista, vaikka jakso sisältääkin määräyksen papille 
pitää sotajoukolle rohkaiseva puhe. Jakeessa 1 viitataan apuun, jota Ju-
mala osoitti eksoduksessa tuodessaan Israelin pois Egyptistä. Samalla ta-
voin Jumala auttaa taisteluissa hevosia ja vaunuja vastaan. Näin kuului 
alun perin kyseisen jakson suppea muotoilu. Jakeissa 2–4 rohkaisu on 
laajentunut ja se on puettu papin sotajoukolle pidettävän puheen muo-
toon, mutta senkin sisältö viittaa Egyptistä lähtemiseen (2. Moos. 14). 
Tällä perusteella varhaisempaa tasoa edustaa lyhyt rohkaisu jakeessa 1 ja 
tätä myöhäisempää deuteronomistista toimitusta papin puhe jakeissa 2–
4.  

 
26 Ks. von Rad 1983, 95; Otto 2012, 860.  
27 4. Moos. 21:2–3, Joos. 10:28–40; Tuom. 1:17, 21; 11:1; 1. Sam. 15:3; 1. Kun. 20:42. 
28 Särkiö 1997, 357.  
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Sotalakien kokonaisuus 5 Moos 20* on siis alkanut lyhyellä rohkai-
sulla jakeessa 1: ”Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja näette tei-
tä suuremman sotajoukon, kaikki sen hevoset ja vaunut, älkää pelätkö. 
Teidän kanssanne on Herra, teidän Jumalanne, joka toi teidät pois 
Egyptistä.” Verbin ʿlk̠ ”tuoda” hifil-muoto viittaa eksodukseen, kun 
subjektina on Jahve. Samoin kehotus olla pelkäämättä muistuttaa Juma-
lan pelastavasta teosta meri-ihmeen yhteydessä (2. Moos. 14:13). Keho-
tus esiintyy myös toisessa ”sotasaarnassa” (5. Moos. 7:18–21).29  

Vieraat kanaanilaiset kansat elivät usein tasangoilla ja heillä oli sota-
vaunuja, aikansa sotateknologian tehokkaimpia aseita.30 Myös eksoduk-
sessa koettuun Jumalan ihmeeseen, pelastukseen meren äärellä, liittyi 
Egyptin faraon hevosten ja miesten syökseminen mereen (2. Moos. 
15:21). Hevosiin ja vaunuihin luottaminen nähtiin ilmaisuna epäuskos-
ta ja epäluottamuksesta Jumalan apuun. Tämä käy esille seuraavista 
profeettojen teksteistä ja Psalmista:  

 
Voi heitä! He etsivät apua Egyptistä, he luottavat hevosiin, joita siellä on pal-
jon, he luottavat sotavaunujen määrään, he uskovat vaunusoturien paljouteen. 
Ei heidän katseensa etsi Israelin Pyhää, eivät he lähesty Herraa neuvoja 
saadakseen. (Jes. 31:1).  
 
Assyria ei meitä auta, ratsuihin emme enää turvaudu. Emme sano enää omien 
kättemme töille: ”Jumalamme!” Vain sinulta, Herra, saa orpo osakseen 
rakkautta. (Hoos. 14:4).  
 
Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme 
avuksi Herran, Jumalamme, nimeä. Nuo toiset kompastuvat ja kaatuvat, mut-
ta me pysymme pystyssä ja kestämme. (Ps. 20:8–9). 
 

Israelin kuninkaista Salomo oli tunnettu hevosistaan ja vaunuistaan, 
joiden määrä ja samalla hinta sekä ylläpidon kalleus kuvataan erityisen 
korkeiksi (1. Kun. 5:6, 8; 10:26). Liioitellut tiedot Salomon hevosten 
määrästä paljastuvat kritiikiksi kuningasta kohtaan vasta Deuterono-
miumin kuningaslaista, joka kieltää hankkimasta paljon hevosia: ”Ku-

 
29 Kreuzer 1996, 82–95. 
30 Joos. 11:4, 17:16; Tuom. 1:19; 4:3; 1. Kun. 20:23–25.  
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ningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin 
hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: ’Älkää enää 
milloinkaan palatko tätä tietä!’” (5. Moos. 17:16). Historiatoimittaja on 
paitsi liioitellut Salomon rikkauksien, hevosten ja vaimojen määrää, 
myös laatinut kuningaslain (5. Moos. 17:14–20), jolla hän tekee Salo-
mon syylliseksi syntiin, nimittäin kullan ja hopean, sekä hevosten ja vai-
mojen kartuttamiseen.31  

Salomo oli tehnyt kansansa pakkotyöläisiksi ja hankkinut itselleen 
rikkauksia ja hevosia. Siten hän oli muuttanut Israelin kuin Egyptiksi, 
”orjuuden maaksi” (vrt. 5. Moos. 13:6, 11; 7:8), josta Jumala oli Moo-
seksen johdolla kerran vapauttanut kansansa.  

Deuteronomiumissa on eräitä kohtia, joita voi luonnehtia sotasaar-
noiksi (5. Moos. 7:1–11,16–26; 9:1–6; 31:3–6). Ne sisältävät rohkaisu-
ja Israelille käydä itseään vahvempaa vastustajaa vastaan, sillä Jumala on 
israelilaisten kanssa ja hävittää heidän tieltään vieraat kansat. Samalla 
puheet ovat kehotusta noudattaa Jumalan lakia.32 Siten kyseiset sota-
saarnat sisältävät painotuksia, joita esiintyy myös deuteronomistisella 
lakitoimittajalla ja liittotoimittajalla. 

Deuteronomiumin sotalakeja edeltävässä saarnassa (20:2–4, DtrN) 
on kaikuja eksoduksesta, mutta myös Kuule Israel -tunnustuksesta (5. 
Moos. 6:4). Saarnassa viitataan siihen, että Jumala sotii Israelin puolesta 
ja vie sen voittoon (20:4). Sama todetaan myös eksodus-kertomuksessa 
Mooseksen antamana lupauksena (2. Moos. 14:14) ja egyptiläisten kau-
histuneena toteamuksena (2. Moos. 14:25), joka edeltää heidän tuho-
aan.33 

Erityisesti on huomattava, että sotasaarna jakeessa 5. Moos. 9:1 
alkaa sanoilla ”kuule Israel” (šᵊmaʿ jiśrāʾēl), kuten myös käsillä oleva 
saarna (5. Moos. 20:2–4) jakeessa 3:34  

 
 

31 Ks. Särkiö 1994, 208–209, 235. 
32 von Rad 1983, 94. 
33 Jakeet 2. Moos. 14:14, 25 kuuluvat jahvistiseen toimitustasoon, joka korostaa Jahven so-
dan ajatusta: Jumalan synnyttämä kauhu sai egyptiläiset pakenemaan veden keskelle. Schmitt 
1979, 153; van Seters 1994, 134; Särkiö 1998, 134.  
34 Kehotus Israelille kuulla esiintyy vain 5. Moos. 5:1; 6:4, 9:1; 20:3; 27:9. Ks. Veijola 2000, 
77–82. 
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Kuule Israel! Te käytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää menettäkö 
rohkeuttanne, älkää pelätkö, älkää hätääntykö älkääkä kauhistuko 
heitä. Herra, teidän Jumalanne, on teidän kanssanne. Hän sotii teidän 
rinnallanne vihollisianne vastaan ja auttaa teidät voittoon.  
 

Yleisen käsityksen mukaan Deuteronomium on alun perin alkanut Kuu-
le Israel -tunnustuksella (5. Moos. 6:4–5). Nykyisessä muodossaan Deu-
teronomium alkaa sotaretken kuvauksella. Siten Toora eli Jumalan laki 
ei ole vain käskyjä vaan kaikkea, mitä Israelin oli omaksi parhaakseen 
tiedettävä historiasta, käskyistä, maan saamisesta ja tehtävästä elää 
Jumalan tahdon mukaan. Toorassa on kyse Jumalan tahdon ilmauksesta 
laajassa mielessä. Lait alkavatkin vasta luvusta 12. Lait on kuitenkin jo 
lähtökohtaisesti ymmärretty väärin, mikäli Israelin Jumalan ja Israelin 
välinen erityinen suhde ei ole selvillä. Siksi Deuteronomiumia on laa-
jennettu ja toimitettu paljon yli sen alkuperäisen aloituksen: ”Kuule, 
Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.” (5. 
Moos. 6:4–5). Sitä on toimitettu myös yli sen lopetuksen, joka on 
liittoformeli: 

 
Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja 
säädöksiä. Eläkää niiden mukaisesti ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja 
koko sielustanne. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja lu-
vanneet vaeltaa hänen teitään, noudattaa hänen lakejaan, käskyjään ja säädök-
siään ja totella häntä. Myös Herra on tänään ilmoittanut, että hän lupauksen-
sa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia hänen 
käskyjään. Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen ylä-
puolelle, että ylistäisitte häntä ja tuottaisitte hänelle kunniaa ja mainetta. 
Silloin te olette Herran lupauksen mukaisesti hänen pyhä kansansa. (5. Moos. 
26:16–19)  
 

Professori Lothar Perlitt on todennut luennossaan ”Evankeliumi ja laki 
Deuteronomiumissa” (1990) kuinka Kuule Israel -tunnustus on kuin 
suunnan näyttäjä lain tulkinnalle. Jumala on armossaan valinnut kan-
sansa Israelin ja on heidän Jumalansa. Vastavuoroisesti Israelin tulee ra-
kastaa Jumalaa. Siten jakeet 6:4–5 ovat kuin lukuohje koko Deuterono-
miumille. Jumala on rakastanut ensin kansaansa. Siksi kansan tulee 
rakastaa Jumalaa noudattamalla hänen käskyjään. Syyttä ei Jeesus anta-
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nut tätä vastausta kirjanoppineen kysymykseen lain suurimmasta käs-
kystä (Mark. 12:29–30):  

 
Tärkein on tämä: ”Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa 
Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi ja koko voimallasi.” Toinen on tämä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.” Näitä suurempaa käskyä ei ole.35 
 

Professori Timo Veijolan mukaan Kuule Israel -tunnustuksen ympärille 
on syntynyt liittoteologinen, myöhäisdeuteronomistinen redaktiotaso 
(DtrB). Redaktio liittyy väljästi liittoformeleihin (5 Moos 6*, 7*, 8*, 
13*), joissa hän asettaa vastatusten siunauksen ja kirouksen. Kyseessä on 
isille annettu lupaus maasta, jonka saaminen ja säilyttäminen ovat riip-
puvaisia kansan suhtautumisesta lakiin ja ennen kaikkea ensimmäiseen 
käskyyn rakastaa Jumalaa (5. Moos. 6:5).36 Veijolan mukaan Kuule 
Israel -tunnustus on alun perin käsittänyt jakeet 6:4, 6 kun taas kehotus 
rakastaa jakeessa 5 katkaisee yhteyden jakeiden 4 ja 6 väliltä ja edustaa 
siten myöhempää toimitusta.37  

Edelliset pohdinnat kuvaavat niitä teologisia yhteyksiä, jotka liitty-
vät Sotalakeja edeltävän papin saarnan aloitukseen: ”Kuule Israel! Te 
käytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää menettäkö rohkeut-
tanne…” (20:3). Sanoilla ”Kuule Israel” tekstin nomistinen toimittaja 
luo yhteyden Kuule Israel -tunnustukseen (5. Moos. 6:4). Näin hän 
muistuttaa liittosuhteesta Jumalan ja Israelin välillä ja siitä, että Jumala 
on rakkaudessaan valinnut Israelin omaksi kansakseen. Jumala lupaa 
pitää huolta kansastaan kun se puolestaan lupaa pitää Jumalan antaman 
lain.  

 
 

 
35 Perlitt 1990, 25–27. 
36 Veijola 1992, 369–381; 1996, 243.  
37 Veijola 2004, 174.  
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Lopuksi 

Deuteronomiumin sotalaeissa on nähtävillä humaaneja pyrkimyksiä 
tarpeettoman väkivallan välttämiseen sekä vankien ja luonnon hyvään 
kohteluun. Osa varhaisista määräyksistä selittyy pyhän sodan edellyttä-
mällä puhtaudella, jota uhkaavat asiat oli poistettava sotajoukosta. Myö-
hemmässä nomistisessa toimitustyössä nousee esille teoreettinen ja dog-
maattinen kanaanilaisten kansojen jyrkkä kohtelu sekä siihen liittyvä to-
taalisen hävittämisen herem -ajatus Jumalalle uhraamisena. Koska kysei-
nen lain kohta on syntynyt Juudan ja Israelin valtioiden häviämisen jäl-
keen, se ei ole ohjannut sotajoukkoa toteuttamaan kyseisen lain määrää-
mää tuhoa. Kyseessä on puhtaasti teoreettinen ajatus. 

Vierasavioliitot olivat maanpaon jälkeisen ajan israelilaisille polttava 
ongelma uhatessaan hämärtää heidän uskonnollista identiteettiään ja 
siten uhaten aiheuttaa sekoittumista muihin uskontoihin. Siksi kanssa-
käyminen ja erityisesti avioituminen lähellä olevien kanaanilaisten kan-
sojen kanssa torjuttiin jyrkästi (Esra 9–10, Neh. 13).  

Kuningas Salomo tuli edellä esille israelilaisten pakkotyötä sekä 
sotavaunuja ja hevosia koskevissa kohdissa. Tämä ei ollut oheisen artik-
kelin varsinainen aihe, mutta tästäkin kävi ilmi Salomoon kohdistunut 
epäsuora kritiikki hänen lainrikkomustensa vuoksi, jota teemaa olen 
tarkastellut muissa yhteyksissä. Yhdistyneen monarkian aika oli Israelin 
kulta-aikaa, jonka esikuva piti yllä toivoa uudelleen koittavasta Daavi-
din suvun kuninkaan eli Messiaan ajasta. Toisaalta Salomon lainrikko-
muksia ei voinut jättää huomiotta, koska niiden seurausta oli valtakun-
nan jakautuminen (1. Kun. 12). Tämä voi olla syynä siihen, että Salo-
moa kritisoitiin peitetysti.38  

Sotalaeista käy edellä ilmi, että sotaväen joukossa oli mukana pap-
peja. Yhä edelleen lähes kaikkien asevoimien vahvuuteen kuuluu sotilas-
pappeja, jotka voivat edustaa eri tunnustus- tai uskontokuntia. Kriitikot 
ovat kysyneet pappien merkitystä ja viitanneet ristiriitaan, joka vallitsee 
uskontojen rauhansanoman ja pappien läsnäolon välillä asevoimissa. 

 
38 Särkiö 2008, 199; Jeon 2013, 272. 
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Ovatko sotilaspapit kenties siunaamassa aseita tai yllyttämässä uskon-
nollisin perustein sotaan?  

Sota on yhteiskunnalle yksi suurimpia ajateltavissa olevia onnetto-
muuksia, joka aiheuttaa valtavia menetyksiä, kun tuhannet kuolevat, 
haavoittuvat, menettävät kotinsa ja joutuvat pakolaisiksi. Sodan vastak-
kainasettelut jättävät pitkän varjon epäluulojen, koston ja viholliskuvien 
muodossa. Inhimillisten menetysten lisäksi sota tuhoaa elämälle välttä-
mättömiä rakenteita, liikenne- ja viestiyhteyksiä, voimalaitoksia, kaupan 
ja elinkeinoelämän rakenteita. Kulttuurille ja tieteelle aiheutuu mittavia 
tuhoja historiallisten rakennusten ja museoiden tuhoutuessa sekä yli-
opistojen ja koulujen toiminnan vaikeutuessa. Myös uskontokunnat 
kärsivät kirkkojen ja hautausmaiden tuhoutuessa. Joskus uskontojen vä-
liset erimielisyydet ovat sodan esille tuotuna syynä, vaikka todelliset syyt 
olisivatkin muualla. Tämä voi synnyttää osapuolten välillä vainoa 
uskonnon vuoksi.  

Uskonnot on toisaalta koettu sodan ja muiden vakavien kriisien 
yhteydessä tärkeiksi toivon ja lohdutuksen antajiksi. Uskonto antaa 
sisäistä merkitystä elämälle samalla kun elämän ulkoiset puitteet mure-
nevat. Usko Jumalaan auttaa katsomaan mahdollista edessä olevaa väki-
valtaista kuolemaa rauhallisesti, koska elämä ja iankaikkisuus ovat 
Jumalan varassa.  

Deuteronomiumin sotalait ovat voineet tarjota sotilaspapeille esi-
kuvan rohkaisevien saarnojen ja hartauksien pitämiseen katselmuksissa 
ennen taisteluun lähtöä. Samoin ne ovat opettaneet sotilaspappeja ole-
maan sotilaiden tukena ja eettisten suuntaviivojen antajina voitetun 
vastustajan ja luonnon kohtelussa. On myös esitetty, että sotilaspapit 
olisivat tukeneet sodanjohdon päämääriä oikeuttamalla ne uskonnollis-
isänmaallisella propagandalla.39 Tämä piirre tulee esille sotalakien 
myöhemmässä lakitoimittajan (DtrN) työssä, jossa korostuu kansallinen 
näkökulma ja vieraiden kansojen vastaisuus.  

 
 

 
39 Tilli 2014, ks. Särkiö 2015, 60.  
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”Olkaa vahvoja Jumalan sotaa varten” 

Jumalan ohjaama sota Qumranin käsikirjoituksissa 

 
 
 
 

Qumranin luolista on löydetty kaikkiaan 11 käsikirjoitusta, joiden pää-
teemana on säilyneen tekstiaineiston perusteella arveltu olevan Jumalan 
ohjaama sota. Merkittävin näistä on Sotakäärö (1QM), joka löydettiin 
Qumranin luolasta 1 vuonna 1947.1 Sotakäärö on laaja ja poikkeuk-
sellisen hyvin säilynyt käsikirjoitus.2 Sen teksti on kirjoitettu lähes 
kolme metriä pitkälle pergamenttikäärölle ensimmäisellä vuosisadalla 
ennen ajanlaskumme alkua. Teksti sisältää sodan organisoimiseen ja 
varsinaiseen sodankäyntiin liittyviä ohjeita sekä sotaan ja Jumalan 
toimintaan liittyvää runollista materiaalia. 

Muista sotateksteistä3 suurin osa on löydetty luolasta 4 (4Q285, 
4Q471 ja 4Q491–4Q497). Myös luolassa 11 on säilynyt yksi sotateks-

 
1 Tämän artikkelin 1QM:stä otetut lainaukset ovat Osmo Luukkosen ja Johan Westerlundin 
suomennoksesta, joka sisältyy Qumranin tekstien tieteelliseen suomenkieliseen käännös-
kokoelmaan (toim. Sollamo ja Pajunen, ilmestyy 2016 sähköisenä painoksena). Artikkelin 
otsikkoon valittu lainaus on peräisin 1QM:n 15. palstan riviltä 12. Käsikirjoituksesta 
4Q491b otetut lainaukset ovat samasta teoksesta, Hanna Vanosen suomennoksesta.  
2 Sotakääröä voi tarkastella Dead Sea Scrolls Digital Library -sivustolla, joka sisältää musta-
valkoisen kuvan käärön palstoista 1–15 (http://dss.collections.imj.org.il/war). 
3 Termi ”sotatekstit” on peräisin Jean Duhaimelta teoksesta The War Texts: 1QM and Related 
Manuscripts (2004). Duhaimen määritelmän mukaan termi viittaa pieneen ryhmään 
Qumranin kääröjä, jotka kuvailevat eskatologiseen sotaan valmistautumista ja sodan vaiheita. 
Tässä sodassa vastakkain ovat valon ja pimeyden lapset (Duhaime 2004, 4). Määritelmä ei ole 
aukoton esimerkiksi siksi, että valon ja pimeyden lapsista ei puhuta kaikissa Duhaimen 
sotateksteiksi luokittelemissa käsikirjoituksissa – ellei sitten tehdä valtavasti oletuksia sellaises-
ta sisällöstä, joka ei ole säilynyt meidän päiviimme saakka. Tässä artikkelissa termillä viitataan 
niihin Qumranin teksteihin, jotka on ainakin jossain tutkimushistorian vaiheessa liitetty 
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teihin luettava käsikirjoitus (11Q14), mutta sen ja sitä laajalti muistut-
tavan neljännen luolan käsikirjoituksen (4Q285) sijoittaminen tähän 
ryhmään on kiistanalaista.4 Neljännen luolan käsikirjoitusten kunto 
vaihtelee paljon: osa on pieninä, lähes lukukelvottomina papyruksen pa-
lasina, kun taas osasta on säilynyt suhteellisen paljon luettavissa olevaa 
tekstiä.5 Näitä sotatekstejä on kopioitu ensimmäisen ajanlaskun alkua 
edeltäneen vuosisadan sekä ensimmäisten ajanlaskun alun jälkeisten 
vuosikymmenien aikana. Tekstit sisältävät Sotakäärön kanssa osin pääl-
lekkäistä eli paralleelista materiaalia. Sen lisäksi, että nämä tekstit ovat 
itsessään huomionarvoisia tutkimuskohteita, ne tarjoavat myös mielen-
kiintoisen vertailukohdan paremmin säilyneelle Sotakäärön tekstille.6  

Tässä artikkelissa tarkastelen Qumranin sotatekstejä ja sitä, miten 
sotaa niissä kuvataan. Tekstien lukuisat viittaukset pyhään Jumalaan 
sodan johtajana ja valtuuttajana johtavat ajattelemaan, että tekstit eivät 
kuvaa mitä tahansa taistelua vaan kyse on erityisestä pyhästä sodasta. 
Vaikka ”pyhä sota” on paljon käytetty ja yleisesti tunnettu termi, se on 
kuitenkin käsitteenä melko epämääräinen. Samantyyppinen on käsite 
”pyhä maa”. Nämä molemmat mielletään helposti ”raamatullisiksi” 
termeiksi, vaikka kumpikaan ei Raamatussa sellaisenaan esiinny,7 ja 
niitä käytetään selittämään Raamatusta tai muista antiikin teksteistä 
nousevia ilmiöitä. Raamatuntutkimuksessa käytetyt ajatusmallit heijas-
tuvat voimakkaasti myös Qumranin tekstien tutkimukseen ja siksi on 

 
käsikirjoitukseen 1QM ja/tai siinä kuvattuun eskatologiseen sotaan. Ks. myös Vanonen 
2017, 4–5. 
4 Vanonen (tulossa). Näiden kahden käsikirjoituksen teksti on säilynyt vain osin, mikä 
vaikeuttaa niiden vertailua muihin sotateksteihin. Säilyneet osat eivät ole suoraan paralleelisia 
minkään muun sotateksteihin luettavan käsikirjoituksen kanssa. 
5 Neljännen luolan sotatekstikäsikirjoituksia voi tarkastella The Leon Levy Dead Sea Scrolls 
Digital Library -sivustolla (http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive). 
6 Sotakäärö ja luolien 4 ja 11 sotateksteiksi luokitellut tekstit sisältävät liki ¾ kaikista sota-
sanan (milḥāmā) Qumranin teksteissä säilyneistä esiintymistä. Näiden lisäksi sodasta 
puhutaan melko usein Temppelikäärössä ja Hymnien kirjassa, mutta pääteemaksi se ei näissä 
teksteissä nouse. 
7 Suomalaisessa Kirkkoraamatussa ”pyhä sota” esiintyy kerran, jakeessa Jer. 6:4a, jossa on kyse 
Jahven sodasta Jerusalemia vastaan (”julistakaa Siionille pyhä sota”). Hepreankielinen teksti 
ei kuitenkaan varsinaisesti sisällä termiä ”pyhä sota”, vaan siinä puhutaan sodan pyhittämi-
sestä (qaddešū ‘ālɛ̄hā milh ̣āmā ”pyhittäkää sota sitä [Siionia] vastaan”). Pyhän maan käsittees-
tä ks. Pakkala 2016. 
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tarpeen aluksi tarkastella, miten pyhä sota on siellä ymmärretty. Artik-
kelin aluksi osoitan, että pyhän sodan tarkan määrittelyn sijaan on he-
delmällisempää käsitellä itse tekstejä ja sitä, miten pyhyys, sota ja muut 
oleelliset ilmiöt niissä toimivat. Tämän jälkeen esittelen Qumranin sota-
tekstejä tarkemmin ja tarkastelen, miten ajatus jumalallisesti auktorisoi-
dusta sodasta tulee niissä esiin. Osoitan, että yhtäältä rituaalisten sota-
ohjeiden toistaminen melko samanlaisina käsikirjoituksesta toiseen 
koettiin mitä ilmeisimmin tärkeänä – mutta toisaalta sotatekstien ko-
piointiprosessissa oli niin ikään tilaa luovuudelle ja teemojen kehittelyl-
le. Kiinnitän huomiota myös käsikirjoituksiin konkreettisena materiaali-
na ja tuon esiin materiaalisia yksityiskohtia, jotka kertovat tekstien käy-
töstä. Sisällöllisin ja materiaalisin perustein totean, että sotatekstit ja 
niissä mainitut kirjoittaminen ja rukoileminen toimivat ennen kaikkea 
rituaalisina ”aseina”, eivät niinkään konkreettisena sotaohjeistuksena – 
vaikkei konkreettista tulkintaakaan ole syytä täysin sulkea pois. Aivan 
artikkelin lopuksi pohdin, millaista ajateltavaa Qumranin sotatekstit ny-
kylukijalle tarjoavat: osoitan, että monia oman aikamme keskeisiä 
sotaan ja väkivaltaan liittyviä kysymyksiä voi hedelmällisesti peilata van-
hojen tekstien sisältöön. 

 
 

Pyhän sodan käsite raamatuntutkimuksessa 

Keskustelu pyhästä sodasta lähti raamatuntutkijoiden parissa liikkeelle, 
kun Heprealaisen Raamatun kuvaamaan sodankäyntiin havaittiin liitty-
vän runsaasti uskonnollisia ja kultillisia piirteitä.8 Saksalainen tutkija 
Friedrich Schwally toi 1900-luvun alussa käsitteen ”pyhä sota” osaksi 

 
8 Usein pyhää sotaa käsittelevän keskustelun katsotaan alkaneen Julius Wellhausenista. Hän 
toi jo 1880-luvulla esiin, että Jahve, Israelin jumala, voidaan monissa Heprealaisen Raamatun 
teksteissä nähdä nimenomaan taistelevana jumalana – voidaanhan nimi Israel kääntää sanoilla 
”El (=jumala) taistelee”. Wellhausen myös tulkitsi sotaleirin olevan Heprealaisessa Raama-
tussa eräänlainen alkukantainen pyhäkkö, jossa sekä Israel että Jahve ovat läsnä. Tämän laa-
jemmin Wellhausen ei kuitenkaan keskustellut sodankäynnistä tai siihen mahdollisesti liitty-
västä teologiasta; hänen havaintonsa olivat enemmänkin yksittäisiä huomioita. Wellhausen 
esittää näkemyksensä kirjassaan Prolegomena zur Geschichte Israels (1878) / Prolegomena to the 
History of Israel (1885, 1994) ja niitä referoi mm. Ollenburg 1991, 3–4. 
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raamatuntutkimuksen sanastoa.9 Hän ei löytänyt termiä sellaisenaan 
Raamatusta,10 vaan lainasi sen omimman tutkimusalueensa eli islamin 
tutkimuksen puolelta. Siellä termi jihád oli käännetty pyhäksi sodaksi. 
Jälkiviisaiden on helppo kysyä, onko jihád tosiasiassa mitenkään verrat-
tavissa Heprealaisen Raamatun kuvaamiin kultillisiin sotiin.11 Joka ta-
pauksessa Schwally onnistui vakiinnuttamaan pyhän sodan käsitteen 
raamatuntutkimukseen ja innosti jälkeensä tulevat paneutumaan 
aiheeseen vielä syvällisemmin.  

Schwallyn jälkeen erityisen merkittävä pyhän sodan tutkija oli niin 
ikään saksalainen Gerhard von Rad.12 Hänelle pyhä sota oli alun perin 
tiettyyn Israelin historian varhaisvaiheeseen sidottu ilmiö, jonka omi-
naispiirteet oli mahdollista rekonstruoida Heprealaisen Raamatun teks-
tejä lukemalla. Tärkeää oli sodan kultillinen luonne: teksteissä kuvataan, 
kuinka esimerkiksi sotilaiden tuli noudattaa tiettyjä kultillisia sääntöjä 
(ks. esim. Joos. 3:5). Lisäksi pyhä sota oli leimallisesti Jahven sotaa:13 
Jahve taisteli israelilaisten rinnalla (ks. esim. Tuom. 4:14), ja sodan 
kohokohta oli saadun sotasaaliin pyhittäminen Jahvelle, mikä yleensä 
merkitsi myös voitetun kaupungin täydellistä tuhoamista (ks. esim. 
Joos. 6:17). Myöhemmin ajatus pyhästä sodasta kehittyi von Radin mu-
kaan niin, että ihmisten rooli pieneni ja konflikti ratkaistiin jumalallisen 
ihmeen kautta. Kaiken kaikkiaan pyhän sodan idea eli ja muuttui sen 
mukaan, mille oli tarvetta kulloisessakin historian tilanteessa.14 Von 

 
9 Schwally 1901. 
10 Ks. alaviite 7. 
11 Ks. jihádista tarkemmin Hämeen-Anttila 2004, 215–220. Hämeen-Anttila toteaa, että 
jihád tarkoittaa ”kilvoittelua” tai ”kamppailua”. Uskonnollisessa mielessä se voi merkitä yh-
täältä ihmisen sisäistä kilvoittelua pahaa vastaan (suurempi jihád), toisaalta aseellista taistelua, 
lähinnä puolustustaistelua vihamielisiä voimia vastaan (pienempi jihád). 
12 von Rad 1951, von Rad 1991 (Marwa J. Dawnin englanninnos von Radin teoksen 
kolmannesta painoksesta, joka julkaistiin 1958). 
13 Moni myöhempi tutkija on ollut sitä mieltä, että itse asiassa Jahven sota olisi pyhää sotaa 
parempi nimitys muinaisen Israelin sodille. Näin esimerkiksi Veijola 1982, 89. 
14 Ks. esim. Reuven Firestonen tivistelmä von Radin pyhän sodan teoriasta, Firestone 2008, 
4–5. Firestonen esitelmä ”Holy War Idea in the Hebrew Bible” on julkaistu 19.2.2008 Etelä-
Kalifornian yliopiston sivuilla (http://www.usc.edu/schools/college/crcc/private/cmje/issues/ 
more_issues/Holy_War_in_the_Hebrew_Bible.pdf). Ks. myös Ben C. Ollenburgin johdanto 
von Radin teoksen englanninnokseen (Ollenburg 1991, 1–33). 
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Radin teoria osoittautui hyvin vaikutusvaltaiseksi ja keskustelu siitä on 
jatkunut aina tähän päivään.15 

Von Radia seuraten keskustelu pyhästä sodasta kietoutui 1900-
luvun alkupuolella voimakkaasti yhteen muinaisen Israelin historiasta 
käydyn keskustelun kanssa. Sittemmin tätä yhteenliittymää – joka edel-
leenkin näkyy monissa tutkimuksissa – on myös kritisoitu.16 Raamatun 
tekstin tutkiminen ei automaattisesti tuota tietoa todellisesta, eletystä 
elämästä, ja siksi tutkijan on tärkeää olla selvillä siitä, liikutaanko hänen 
tutkimuksessaan kirjallisen maailman vai historian tasolla.17 Jos pyritään 
rekonstruoimaan historiaa saatavilla olevien lähteiden valossa, muinaista 
israelilaista sodankäyntiä ei oikein voi tarkastella erillisenä ilmiönä, vaan 
sitä tulisi verrata esimerkiksi siihen mitä tiedetään muinaisen Mesopota-
mian, muinaisen Egyptin ja muinaisen Levantin sotatavoista.18 Von Rad 
sen sijaan tarkasteli Raamatun tekstejä pikemminkin uniikkeina tapauk-
sina. Sittemmin moni tutkija onkin korostanut, että Heprealaisen 
Raamatun kuvaama pyhä sota on ymmärrettävä muinaisen Lähi-idän 
mytologian valossa. Näin on tehnyt esimerkiksi John J. Collins, joka on 
tarkastellut pyhää sotaa Danielin kirjassa ja Sotakäärössä. Collins huo-
mauttaa, että niin ugaritilaisessa kuin babylonialaisessakin mytologiassa 
yksi keskeinen aines oli jumalten välinen kosmologinen sota, jossa 

 
15 Von Radin teorian tärkeimpiä kriitikoita ovat olleet mm. Rudolf Smend (Jahwekrieg und 
Stämmebund: Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels, 1963), Manfred Weippert (”’Heiliger 
Krieg’ in Israel und Assyrien: Kritische Anmerkungen zu Gerhard von Rads Konzept den 
’Heiligen Krieges im alten Israel’,” 1972) ja Fritz Stolz (Jahwes und Israel’s Kriege, 1972). 
Heidän kriittiset huomionsa ovat koskeneet mm. von Radin terminologiaa sekä hänen 
teoriansa kytkemistä historiaan. Ks. myös Philip R. Davies 2006, 217–218, joka nostaa von 
Radin kriitikoina esiin myös Millard Lindin ja Sa-Moon Kangin. 
16 Esim. Manfred Weippert, joka kritisoi von Radia muun muassa siitä, että tämä teki tiukan 
eron pyhän ja profaanin sodan välillä. Weippertin mukaan tällaiseen erotteluun ei antiikin 
tekstien kohdalla ole syytä. Weippert myös kyseenalaisti muinaisen Israelin sotaideologian 
ainutlaatuisuuden ja korosti, että samanlaisia pyhän sodan piirteitä näkyy myös muissa 
muinaisen Lähi-idän teksteissä. Weippert esittää ajatuksiaan artikkelissaan ”’Heiliger Krieg’ 
in Israel und Assyrien: Kritische Anmerkungen zu Gerhard von Rads Konzept den ’Heiligen 
Krieges im alten Israel’” (1972) ja häntä referoi mm. Ollenburg 1991, 24. Ks. myös Jones 
1975, 657. Yleisemmin sotateemojen käsittelyn ja Israelin historian (kritiikitöntä) yhteen 
liittämistä on kritisoinut esim. Lemos 2014, 272–273. 
17 Von Radkin tiedostaa tämän ainakin toteamalla, että hänen teksteistä rekonstruoimansa 
pyhän sodan malli tuskin koskaan toteutui täysin sellaisenaan todellisessa elämässä. von Rad 
1991, 52.  
18 Lemos 2014, 272. 
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jumalalliset soturit kesyttävät kaaoksen. Tämä alkutaistelu toimi mallina 
myöhemmille taisteluille, joita jumalat ja ihmiset käyvät säilyttääkseen 
maailmanjärjestyksen.19 Toisaalta todellisissa maanpäällisissä sodissa aja-
teltiin myös olevan ensisijaisesti kyse kansojen suojelijajumalten välisistä 
sodista. Collinsin mukaan nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät muinai-
sen Israelin sotateksteissä.20 Danielin kirjassa taas jumalten välinen sota 
on muuttunut enkelten väliseksi sodaksi ja kaaoksen kesyttämismyyttiin 
on yhdistynyt persialaisia aineksia.21 Sotakäärössä näkyy Collinsin mu-
kaan selvästi sekä kanaanilainen että israelilainen vaikutus, joihin vielä 
lisäksi sekoittuu persialainen dualistinen ajattelu.22 

Myöhemmin tarve määritellä pyhä sota tiukkarajaisena ilmiönä on 
vähentynyt ja monet tutkijat ovat pikemminkin keskittyneet havainnoi-
maan sotaa, jonka ajatellaan olevan Jumalan hyväksymää ja valtuutta-
maa.23 Tiukasti rajatun ilmiön etsimisen sijaan on alettu nähdä tär-
keämpänä tutkia, miten tällaisen pyhän tai jumalallisesti auktorisoidun 
sodan idea teksteissä toimii ja miten ja mihin sitä käytetään.24 Myös 
poikkitieteelliset lähestymistavat Heprealaisen Raamatun ja muiden 
antiikin sotaa käsittelevien tekstien tutkimuksessa ovat yleistyneet: 
esimerkiksi raamatullisia sotaan liittyviä rituaaleja tarkastelevat tutkijat 

 
19 Collins 1975, 597. 
20 Collins 1975, 598. 
21 Collins 1975, 601–602. 
22 Collins 1975, 603–604. 
23 Ks. esim. Reuven Firestone, joka on tutkinut pyhää sotaa islamissa (Jihād: The Origin of 
Holy War in Islam, 1999) ja juutalaisuudessa (Holy War in Judaism: the Fall and Rise of a 
Controversial Idea, 2012). Firestone myöntää, että termi ”pyhä sota” on oikeastaan 
tuntematon kummankin uskonnon teksteissä mutta on sitä mieltä, että jonkinlainen termin 
kuvaama ilmiö on silti olemassa kummassakin traditiossa. Ks. Firestone 2012, vii. 
24 Myös pyhyyden käsite ylipäätään on viime vuosina ollut tutkimuksen kohteena. Esimer-
kiksi Hanne von Weissenberg ja Christian Seppänen ovat todenneet, että Qumranin teks-
teissä pyhät asiat ovat pyhiä ennen kaikkea siksi, että ne ovat yhteydessä Jumalaan. Pyhyys siis 
syntyy suhteesta jumalalliseen. Liturgia, rituaalit ja mystiikka ovat keinoja ylittää raja pro-
faanin ja pyhän, inhimillisen ja jumalallisen välillä. Ks. von Weissenberg ja Seppänen 2015, 
92–94. Tässä mielessä Qumranin sotatekstien kuvaamaa sotaa voisi hyvin kutsua pyhäksi: 
sotaa käydään Jumalan ohjaamana ja suhteessa Jumalaan ja sitä ohjaavat lukuisat rituaaliset ja 
liturgiset säännöt. Toisaalta herää kysymys, olisiko Qumranin liikkeen parissa edes tilaa 
ajatukselle ”profaanista” sodasta, kun Jumalan kuitenkin ajateltiin ohjaavan lähestulkoon 
kaikkea maanpäällistä toimintaa (ks. esim. Justnes 2009, 267). 
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ovat viime vuosina hyötyneet yhteistyöstä muiden alojen rituaalitutki-
joiden kanssa.25 

 
 

Jumalan valtuuttama sota Qumranin sotateksteissä 

Tekstityyppejä ja teemoja 

Qumranin sotatekstikäsikirjoitukset eroavat toisistaan niin sisällöllisesti 
kuin materiaalisesti, mutta niiden tekstejä tarkastellessa on helppo ha-
vaita monia temaattisia päällekkäisyyksiä ja myös tekstin tasolla ilmene-
vää paralleelisuutta. Erityisesti voidaan erottaa kaksi tekstityyppiä, jotka 
esiintyvät etenkin parhaiten säilyneissä sotateksteissä. Ensimmäisen tyy-
pin muodostavat sotaan liittyvät ohjeet.26 Ohjeissa keskeisintä ei yleensä 
ole niinkään sotilaiden toiminta tai varsinainen taistelutaktiikka, vaikka 
näistäkin kyllä annetaan jonkin verran määräyksiä. Sen sijaan 
olennaisimpana näyttäytyy papiston rooli sodan johtajina. Tyypillisessä 
ohjetekstissä määrätään, millaisilla sotatorvilla ja millaisia merkkejä 
pappien tulee puhaltaa sotaa ohjatakseen. Esimerkiksi 1QM:n palstan 
16 alussa on seuraava sodan kulkuun liittyvä ohje: 

 
[Sinä päivänä] heidän on sovellettava koko tätä sääntöä niihin sotureihin, 
jotka seisovat (asemissa) kittiläisten leirin edustalla. Silloin papit puhaltakoot 
heitä varten muistutuksen pasuunoihin, ja sod[an] portit avattakoot. Etulinjat 
menk[ööt ulos], johtajat seiskööt muodostelmien välissä, ja papit puhaltakoot 
heille äänimerkin: järjestys! Johtajat jakaantukoot pasuunan äänen 
kuullessaan, kunnes jokainen seisoo omalla paikallaan. Papit puhaltakoot 
heille toisen äänimerkin: [eteen]päin! Kun he seisovat kittiläisten rivien 
vieressä, heittoetäisyydellä, miehet nostakoot sota-aseensa. Kuusi [pappia 
puhaltakoon] surmaamisen [pa]suunoihin terävän, kantavan äänen taistelun 

 
25 Esimerkiksi artikkelikokoelmassa Warfare, Ritual, and Symbol (2014) on useampia 
artikkeleita, joissa vaikutteet muilta tutkimusaloilta näkyvät. Ks. esim. Frank Ritchel Amesin 
artikkeli teksteistä, joissa sotilaan ruumis, vaatetus tai aseistus on värjätty tai värjäytynyt 
punaiseksi (Ames 2014, 83–109). Amesin hyödyntämä kognitiivinen lingvistiikka tarjoaa 
käsitteitä, joiden avulla värjäämisen eri ulottuvuuksia on mahdollista tarkastella laajasti.  
26 Ks. 1QM 7–9, 1QM 16–17, 4Q491 fragmentti 11 palsta 2, 4Q491 fragmentit 1–3 rivit 
5b–20, 4Q493. Ks. myös Vanonen (tulossa). 
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jatkumisen merkiksi. Leeviläiset ja koko torvensoittajien joukko puhaltakoot 
kuuluvan äänimerkin. Äänen kuuluessa alkakoot he kaataa ja surmata kittiläi-
siä ja koko kansa lopettakoon [sota]huudon. [Papit] puhaltakoot surmaami-
sen pasuunoihin, ja sota kittiläisiä vastaan jatkukoon. (1QM 16:3–9) 
 

Joissakin ohjeissa määrätään myös siitä, miten pappien tulee pukeutua 
ja millä tavoin he säilyttävät puhtautensa sodan aikana.27 Ohjeiden 
valossa sota näyttäytyy rituaalisena toimintana, jossa tärkeää on ennen 
kaikkea asioiden oikea järjestys ja se, että joka tilanteessa toimitaan en-
nalta annettujen määräysten mukaan. Se siis muistuttaa pitkälti sellaista 
kultillista sotaa, joksi pyhä sota alun perinkin raamatuntutkimuksessa 
ymmärrettiin. Suurin osa von Radin pyhälle sodalle asettamista kritee-
reistä täyttyy myös Qumranin sotatekstien sotaohjeistuksessa. 

Toisen keskeisen tekstityypin muodostavat rohkaisupuheet, joita 
papit pitävät taistelujaksojen välissä.28 Rohkaisupuheiden sisältö vaih-
telee eikä se aina liity suoraan sotatilanteeseen. Rohkaisupuheissa on 
usein viittauksia Heprealaisesta Raamatusta tuntemiimme teksteihin, ja 
rohkaisua saatetaan hakea esimerkiksi Jumalan menneistä suurista 
teoista.29 Usein ajatuksena näyttää olevan, että voitto sodassa on ennen 
kaikkea Jumalan aikaansaama ihme, ei niinkään ihmisten saavutus. 
Vihollisia kuvataan useissa puheissa tarkemmin kuin sotaohjeissa: 
yleensä vihollinen esitetään pahana tai heikkona. Tämä näkyy esi-
merkiksi palstan 15 rohkaisupuheessa, jonka pappi pitää sotajoukoille: 

 
Olkaa vahvoja ja lujia ja olkaa rohkeita sotureita. Älkää pelätkö, älkää vapisko 
[älkääkä menettäkö rohkeutta]nne. Älkää hätääntykö älkääkä kauhistuko hei-
tä, sillä he ovat vääryyden seurakunta, ja kaikki, mitä he tekevät, tapahtuu pi-
meydessä, heidän pyrkimyksensä suuntautuvat kohti pimeyttä. [...] heidän 
turvansa ja voimansa häviää kuin savu, eikä koko suurta joukkoa [...] enää ole. 
Koko heidän olemassaolonsa kuihtuu nopeasti [kuin kuk]ka. (1QM 15:7b–
12a) 
 

 
27 Ks. esim. 1QM 7:9–11; 9:7–9. 
28 Ks. 1QM 7:12, 1QM 10:2–5, 1QM 15:4–6:1, 4Q491 fragmentti 11 palsta 2 rivit 11–18, 
4Q491a fragmentti 10 palsta 2 rivit 7–14. Ks. myös Vanonen (tulossa). 
29 Myös rohkaisupuheen tekstityyppi on edustettuna Heprealaisessa Raamatussa, ks. esim. 5. 
Moos. 20:2–4. 
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Tyypillisesti rohkaisupuheissa keskitytään vakuuttumaan voitosta mutta 
joissakin puheissa otetaan huomioon myös sodassa koettavat vastoin-
käymiset. Ne selitetään Jumalan järjestäminä koettelemuksina.30 

Käsikirjoitusten tarkempi tarkastelu osoittaa, että erityisesti sotaan 
liittyviä ohjeita kopioitiin tarkasti käsikirjoituksesta toiseen. Pieniä 
muutoksia oli kyllä mahdollista tehdä. Esimerkiksi osassa tekstejä papis-
ton asema ei ollut yhtä keskeinen kuin toisissa vaan maallikot otettiin 
mukaan sodan johtamiseen.31 Rituaalisten ohjeiden toistaminen kohta-
laisen samanlaisina koettiin kuitenkin tärkeäksi. Se oli keino liittää eri-
laisia tekstejä ajatuksellisesti toisiinsa: tietty ohjeistus kertoi tekstin kuu-
lijalle/lukijalle, että kyseessä oli nimenomaan sotateksti, visio siitä lo-
punajallisesta sodasta, joka vielä käytäisiin.32 Puhemuotoinen aineisto 
taas tarjosi selvästi laajemmat mahdollisuudet kirjallisen luovuuden to-
teuttamiseen ja uusien elementtien lisäämiseen tekstiin. Rohkaisu-
puheiden avulla sotavisiota saatettiin tehdä ajankohtaiseksi erilaisille 
vastaanottajille ja erilaisiin tilanteisiin.33 Jumalallisesti auktorisoidun 
sodan idea ei siis yksityiskohdissaan ollut täysin muuttumaton. 

Erilaisten tekstityyppien lisäksi sotatekstikäsikirjoituksista voidaan 
erottaa myös teemoja, joita käsitellään eri käsikirjoituksissa hiukan eri 
tavoin. Kukin sotatekstikäsikirjoitus heijastelee ajatusta Jumalan ohjaa-
masta sodasta, jossa papeilla oli tärkeä rooli, mutta monista muista tee-
moista keskustelu on selvästi vasta käynnissä. Tällainen on esimerkiksi 
kysymys enkeleiden roolista sodassa, jota käsitellään sekä 1QM:ssä että 
käsikirjoituksessa 4Q491b.34 Molemmissa teksteissä on ohjeistus, jossa 

 
30 Ks. esim. 1QM 16:15. 
31 Vrt. esim. pappien rooliin keskittyvä ohjeistusta käsikirjoituksessa 4Q493 ja 1QM:n palstaa 
8, jossa sekä pappien, leeviläisten että ”koko kansan” mainitaan osallistuvan sodan johtami-
seen. Suomenkielisessä käännöksessä tämä kolmijako on häivytetty mainitsemalla leeviläisten 
jälkeen ”kaikki ne, joille on annettu oinaansarvet”, jolloin se, että oinaansarvien soittajat ovat 
nimenomaan maallikoita, jää epäselväksi. 
32 Vrt. esim. 1QM ja 4Q493, jotka on erilaisista sisällöistään huolimatta otsikoitu samaan ta-
paan (Vanonen [tulossa]). 
33 Vanonen (tulossa). 
34 Ks. Dorman 2007, 171–172; Vanonen (tulossa). Käsikirjoituksen 4Q491 fragmentit ovat 
monin paikoin hankalasti tulkittavia: niiden keskinäinen järjestys on epäselvä ja tekstistä on 
usein vaikea saada selvää. Virallisessa tekstieditiossa (Discoveries in the Judaean Desert -sarjan 
seitsemännessä osassa, editorina Maurice Baillet) 4Q491 esitellään yhtenä käsikirjoituksena. 
Myöhemmin monet tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän tulkinnan ja esittäneet, 
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aluksi kielletään naisten ja lasten tulo sotaleiriin (1QM 7:3b, 4Q491b 
fragmentit 1–3, rivi 6b). Tämän jälkeen 1QM:ssä luetellaan sotilaisiin 
kohdistettuja vaatimuksia: he eivät saa olla ontuvia, sokeita tai raajarik-
koja, heillä ei saa olla pysyvää ruumiillista vammaa eivätkä he saa olla 
ruumiillisesti epäpuhtaita (7:4b; 7:6a). Viimeksi mainitun ryhmän pois-
jättämistä perustellaan sillä, että enkelit ovat läsnä leirissä, ja sen vuoksi 
myös leirin puhtaudesta on pidettävä hyvä huoli (7:6b–7). Ohjeistus on 
1QM:n seitsemännen palstan alussa: 

 
Leirin ja käymälän väliin pitää jäädä noin kahdentuhannen kyynärän matka, 
ettei mitään pahoja, häpeällisiä asioita näy heidän leirinsä välittömässä 
läheisyydessä. (1QM 7:6–7) 
 

Käsikirjoituksessa 4Q491b listataan samanlaisia rajoituksia mutta eri 
järjestyksessä. Sielläkin todetaan, että leirin alueella ei ole soveliasta näh-
dä minkäänlaista alastomuutta mutta enkeleistä ei vielä tässä kohtaa 
mainita mitään. Sen sijaan tekstistä saa vaikutelman, että leiri on erotet-
tu taistelukentästä selvemmin kuin 1QM:ssä. Ruumiillisesti epäpuhtaita 
miehiä kielletään menemästä taistelukentälle, sillä enkelit ovat siellä – ja 
nimenomaan vasta siellä – mukana sotilaiden rivistöissä. Ohjeistus on 
säilynyt jonkin verran fragmentaarisena käsikirjoituksen palstoilla 1–3: 

 
[Leirin ja käymälän ] välillä on kaksituhatta kyynärää, ettei [mitään] alasto-
muutta nähdä heidän leirinsä alueella. Kun he ryhtyvät järjestäytymään sotaa 
varten [nöyryyt]tääkseen [vihollista] heidän joukostaan [tulee] erottaa {[nöy-
ryyttää]kseen viholl}35 arvalla jokaisesta heimosta sitä koskevien määräysten 
mukaisesti miehet [joka]päiväisiä tehtäviä varten. Sinä päivänä kaikki heidän 

 
että käsikirjoituksen 4Q491 fragmentit kuuluvat oikeastaan kahteen tai jopa kolmeen eri 
käsikirjoitukseen. Omassa väitöskirjassani päädyn jakamaan fragmentit kahteen, 
käsikirjoituksiin 4Q491a ja 4Q491b (ks. perusteluista Vanonen [tulossa]). Samaa jakoa on 
noudatettu myös tässä artikkelissa. Suomenkielisissä käännöksessä 4Q491 esitetään kuitenkin 
yhtenä käsikirjoituksena (ks. Sollamo ja Pajunen 2016). 
35 Tässä kohtaa kirjuri on yliviivannut kirjoittamaansa tekstiä. On mahdollista, että hän on 
epähuomiossa ryhtynyt kirjoittamaan uudelleen sanoja ”nöyryyttääkseen vihollista” mutta 
huomannut sitten virheensä, jättänyt kirjoituksen kesken ja yliviivannut virheelliset sanat. 
Tämä kohta käsikirjoituksessa on kuitenkin vaikeasti luettavissa ja näkyvissä on vain 
muutamia epäselviä kirjaimia. Yliviivaus sen sijaan on selvästi näkyvissä eli kohdassa on 
kiistatta kyse kirjurin tekemästä virheestä. 
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heimonsa [me]nevät leirien ulkopuolelle [kokoon]tumistaloon [... papi]t ja 
leeviläi[s]et ja kaikki leirien päälliköt[me]nevät heidän luokseen. He kulkevat 
sinne […] edellä [...]tu/han/sille, sadoi/lle/, viisillekymmenille ja kymmenille. 
Kukaan mies, joka ei ole [puhdas lähteestään]36 sinä [yön]ä, e[i saa me]nnä 
heidän kanssaan sotaan, sillä pyhät enkelit ovat heidän riveissään yhdes[sä ...] 
(4Q491b, fragmentit 1–3, rivit 7b–11) 

 
Käsikirjoitukset osoittavat, että kysymys enkelten roolista sodassa ei ol-
lut selvä: enkelten kyllä ajateltiin olevan läsnä sodassa mutta siihen, mi-
ten ja missä vaiheessa, annettiin erilaisia vastauksia. Kiinnostus enkelei-
hin ja taivaalliseen maailmaan oli Qumranin liikkeen parissa ja Toisen 
temppelin ajan juutalaisuudessa ylipäätäänkin suurta,37 ja sotatekstien 
vakiintumaton käsitys enkelten roolista heijastelee mitä ilmeisimmin 
tätä kiinnostusta ja keskustelua. 

 
 

Materiaalinen näkökulma 

Useat samantyyppiset käsikirjoitukset ja niiden lukuisat temaattiset 
yhteydet ovat antaneet monelle tutkijalle aihetta olettaa, että Qumranin 
sotatekstikäsikirjoitusten taustalla olisi hahmotettavissa jokin yhtenäi-
nen kehityskulku, tekstihistoria.38 Pitkään tutkimuksessa oli myös val-
lalla ajatus, että luolan 4 fragmentaariset käsikirjoitukset tarjoaisivat lä-
hinnä lisäaineistoa parhaiten säilyneen 1QM:n tarkasteluun. Siksi niitä 
ei juurikaan tutkittu itsenäisinä käsikirjoituksina vaan enemmänkin to-
disteina 1QM:n tekstin säilymisestä ja kehittymisestä. Sittemmin on 
kuitenkin todettu, että perinteinen, tiukan kronologinen redaktiokriitti-
nen malli, jossa jokainen käsikirjoitus edustaa tiettyä tekstin kehitysvai-
hetta, ei riitä selittämään Qumranin sotatekstien välisiä suhteita.39 
Tämän vuoksi on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota käsikir-

 
36 Tässä viitataan ilmeisesti siemensyöksyyn. 
37 Ks. esim. Pajunen 2016, 184. 
38 Tällaista eri käsikirjoitusten muodostamaan tekstihistoriaa on hahmoteltu erityisesti Yhdys-
kuntasäännön (1QS) ja sille paralleelisten käsikirjoitusten kohdalla. Ks. esim. Metso 1997. 
39 Vanonen (tulossa). 
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joituksiin itsenäisinä kokonaisuuksina, niiden mahdollisiin erilaisiin 
käyttötarkoituksiin ja materiaalisiin seikkoihin. 

Sotatekstit ovat materiaalisesti hyvin erilaisia. Esimerkiksi 1QM on 
laaja, laadukkaalle nahalle kirjoitettu ja huolellisesti säilytetty käsikirjoi-
tus, joka on selvästi tehty paitsi luettavaksi myös katsottavaksi. Sen si-
jaan esimerkiksi käsikirjoitus 4Q492 on kirjoitettu nahalle, joka oli 
todennäköisesti ollut vaurioitunut jo käsikirjoitusta laadittaessa. 4Q492 
onkin mahdollisesti jonkinlainen luonnosversio, jota ei ole tarkoitettu 
esille pantavaksi. Käsikirjoituksen isot rivivälit saattavat nekin puhua 
sen puolesta, että kyseessä on luonnos tai jonkinlainen opiskelu- tai 
tutkimustarkoituksiin käytetty väliaikainen kopio. Myös käsikirjoitukset 
4Q496 ja 4Q497 ovat materiaalisesti mielenkiintoisia. Ne ovat ainoita 
säilyneitä sotatekstejä, jotka on kirjoitettu papyrukselle. Lisäksi ne edus-
tavat Qumranin tekstien joukossa harvinaista opistografien ryhmää eli 
ne on kirjoitettu kääröille, joiden kummallakin puolella on säilynyt kir-
joitusta. Käsikirjoituksen 4Q496 kanssa samalla kääröllä ovat säilyneet 
liturgiset käsikirjoitukset Viikon rukoukset (4Q505, 4Q506) ja Juhlaru-
kouksia (4Q509). Käsikirjoitus 4Q497 taas on kirjoitettu samalle kää-
rölle hymnejä/rukouksia sisältävän käsikirjoituksen 4Q499 kanssa. 
Kaikki nämä materiaaliset eroavaisuudet osoittavat osaltaan, että sota-
tekstejä kopioitiin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja niitä liitettiin erilaisiin 
yhteyksiin.40 

Myös pienemmät materiaaliset yksityiskohdat puhuvat sen puoles-
ta, että sotavisioita on tutkittu ja opiskeltu huolellisesti ja erilaisissa 
yhteyksissä. Esimerkiksi käsikirjoituksessa 4Q491b on näkyvissä kaksi 
erilaista tapaa jakaa tekstiä osiin. Ensinnäkin palstojen 1–3 tekstin 
lomaan on jätetty pieniä, vacateiksi kutsuttuja välejä, jotka jaksottavat 
tekstiä. Lisäksi tekstin oikeassa laidassa on näkyvissä pieniä viivoja, joi-
den tarkoitus on ilmeisesti niin ikään jakaa teksti kappaleisiin. Kaksi 
rinnakkaista systeemiä ovat tuskin peräisin samalta kirjurilta vaan niiden 

 
40 Tältä kannalta kiinnostava on myös niin kutsuttu Itseylistyksen hymni, joka sisältyy käsikir-
joitukseen 4Q491a (ks. fragmentti 11, palsta 2) mutta jolla näyttää olevan paralleeleja myös 
sotatekstien ulkopuolella. Samaa hymniä siirrettiin myös osana Hymnien kirjan käsikirjoi-
tuksia (ks. esim. 4Q427 fragmentti 7, palsta 1). Ks. tarkemmin esim. Vanonen (tulossa). 
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käyttö osoittaa, että tekstiä on tutkittu ja tulkittu eri vaiheissa osin eri 
tavalla.  

 
 

Sodan rituaalinen ulottuvuus 

Lukuisat ohjeet ja puheet sekä pappien aseman korostaminen saavat 
Qumranin sotatekstit vaikuttamaan hyvin rituaalisilta. Kaikista tunne-
tuista sotateksteistä 1QM näyttää vievän tämän rituaalisen ulottuvuu-
den erityisen pitkälle. Sotaohjeistuksen lisäksi se sisältää listoja sotator-
vista, -lipuista ja -kilvistä.41 Listoissa erityisen keskeistä on, mitä ku-
hunkin torveen, lippuun tai kilpeen tulee kirjoittaa. Nämä päällekirjoi-
tukset voivat olla esimerkiksi sellaisia kuin ”Jumalan kutsutut” (joka tu-
lee kirjoittaa koollekutsuviin torviin, ks. 1QM 3:2) tai ”Jumalan järjes-
tys” (joka tulee kirjoittaa joukko-osastojen torviin 1QM 3:3).42 Sota-
käärön listat päällekirjoituksineen heijastelevat kirjoittamisen merkitys-
tä: näyttää siltä, että kirjoittamisella ajateltiin olevan erityistä voimaa 
sodassa. Torvi, lippu tai kilpi oli voimallinen vasta, kun siihen oli kirjoi-
tettu tarkoin määrätty teksti. Kirjoittamisen avulla ennakoitiin voittoa 
vihollisesta. On jopa sanottu, että vihollinen ikään kuin ”kirjoitettiin 
häviölle”.43 Kirjoittamiseen liittyvä voima on mahdollisesti myös yksi 
syy siihen, että erilaisia sotatekstejä on niin paljon. Sotatekstit syntyivät 
todennäköisesti sellaisissa piireissä, joilla ei todellisuudessa ollut juuri-
kaan sotilaallista vaikutusvaltaa. Käsikirjoitukset olivat näille piireille 
eräänlaisia aseita: ne muodostivat turvallisuusjärjestelmän, jonka kautta 
vakuututtiin, että kaikki päättyisi lopulta hyvin.44 

Kirjoittamisen lisäksi toinen keskeinen sodankäynnin väline teks-
teissä näyttää olevan rukous. Qumranin teksteistä on helppo löytää esi-
merkkejä liturgisen ja sotaan liittyvän kielen sekoittumisesta. Esimer-
kiksi organisoituminen sotaan kuvataan Sotakäärössä hyvin samaan ta-
paan kuin järjestäytyminen liiton uudistamisen seremoniaan kuvataan 

 
41 Ks. 1QM 3–5. 
42 Ks. torvilistoista myös Vanonen 2013, 261–263. 
43 Brooke 2015, 52. 
44 Brooke 2015, 53. 
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Yhdyskuntasääntö-nimisessä tekstissä.45 Näyttää myös siltä, että litur-
ginen toiminta ymmärrettiin usein eräänlaisena sodankäyntinä silloin-
kin, kun se ei varsinaisesti liity sotatilanteeseen: rukousten avulla oli 
mahdollista sotia demoneja, tauteja ja kaikenlaisia muita vastoinkäymi-
siä vastaan.46 Toisaalta myös varsinaiset sotatekstit puhuvat sen puoles-
ta, että ne saatettiin ymmärtää liturgisesti: osa sotateksteistä on kopioitu 
liturgisten tekstien kanssa samalle käsikirjoitukselle,47 ja monissa teks-
teissä käytetään rukousformeleita, jotka tunnetaan myös liturgisista 
teksteistä.48 

Näyttää siis siltä, että vaikka sotatekstit päällisin puolin puhuvatkin 
sotatilanteen johtamisesta ja konkreettisista aseista, ne todennäköisesti 
tarjosivat lukijoilleen ensi sijassa hieman abstraktimpia sodankäynnin 
työkaluja: kirjoittaminen ja rukoileminen olivat keinoja suojautua 
pahalta, käydä sotaa pahaa vastaan. Tämä ei tarkoita, etteivätkö 
sotatekstejä luoneet ja käyttäneet ihmiset olisi myös valmistautuneet 
tulevaan sotaan sanan varsinaisessa merkityksessä. Ennen lopunajan 
koittamista ihmisillä oli kuitenkin ratkaistavanaan monia jokapäiväisiä 
haasteita ja sotatekstit epäilemättä tarjosivat työkaluja myös näihin arki-
sempiin tilanteisiin. 

 
 

Sotatekstien suuri visio? 

Monet tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään 1QM:n ja muiden Qum-
ranin sotatekstien kuvaaman sotavision mahdollisimman tarkasti ja joh-
donmukaisesti.49 Kuten von Radilla, lähtökohtana on ollut, että mui-

 
45 Falk 2015, 285–286. 
46 Falk 2015, 288. 
47 Ks. 4Q496 ja 4Q497. 
48 Esimerkkejä tällaisista ovat ”siunattu olet sinä, Herra”, jota käytetään myös Hymnien kirjas-
sa (1QHa) sekä Damaskon kirjan kuvaamassa karkotusrituaalissa (ks. 4QDa fragmentti 11), ja 
”siunattu on Herra, joka”, jota käytetään Viikon rukouksissa (4Q504–4Q506) ja Juhlarukouk-
sissa (1Q34, 1Q34bis; 4Q507–4Q509). Molemmat formelit perustuvat Heprealaisesta Raa-
matusta tunnettuihin malleihin. Ks. Falk 2015, 278–280. 
49 1QM:n kohdalla tarkkarajaista sotavision mallia on pyrkinyt viimeksi luomaan Brian 
Schultz kirjassaan Conquering the World: The War Scroll (1QM) Reconsidered (2009). 
Schultzin mukaan 1QM:n palstoilla 1 ja 2 esitetään Miikan kirjan profetiaan (Miika 5:4–7) 
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naisista teksteistä on mahdollista rekonstruoida yksi selvärajainen visio, 
jonka on usein vielä ajateltu olevan jonkinlaisen lineaarisen kehitysku-
lun huippu tai osa. Qumranin sotatekstien kohdalla runsas ja monipuo-
linen käsikirjoitusmateriaali puhuu kuitenkin pikemminkin moninai-
suuden kuin yhtenäisyyden puolesta. Pelkästään 1QM on ensisijaisesti 
kokoelma: sen kokoajat ja toimittajat eivät välttämättä tähdänneet 
yhden, yhtenäisen ja ristiriidattoman sotavision luomiseen vaan heidän 
erityisenä tarkoituksenaan oli koota erilaista sotatekstimateriaalia 
yhteen. Niin Qumranin sotatekstien kuin Heprealaisen Raamatun koh-
dallakin on syytä kysyä, onko esimerkiksi tarkkarajainen (pyhän) sodan 
määrittely ollenkaan tarpeen tekstien ymmärtämiseksi. Toki erilaiset 
teoreettiset mallit ja niiden soveltaminen voivat auttaa tekemään tärkei-
tä havaintoja teksteistä. Kuitenkin erityisesti Qumranin tekstien kohdal-
la on syytä ottaa säilynyt runsas tekstimateriaali ja sen monimuotoisuus 
vakavasti ja olla supistamatta moninaisuutta liian yksinkertaisiin mal-
leihin.  

 
 

Vanhojen tekstien ajaton anti 

Nykyään juutalais-kristillisen tradition – johon Qumranin tekstitkin 
kuuluvat – sodasta kertovia katkelmia pidetään usein ongelmallisina, 
koska niiden ajatellaan vähintäänkin sisältävän mahdollisuuden väkival-
lan lietsontaan.50 Tämän vuoksi tekstit tai ainakin niiden väkivaltaiset 
piirteet halutaan sivuuttaa joko utopistisina, vanhentuneina tai ohime-
nevästi tiettyyn historian vaiheeseen kuuluvina. Qumranin sotatekstit 

 
perustuva kuvaus kaksivaiheisesta eskatologisesta sodasta. Tämä kaksivaiheisen sodan malli 
sopii Schultzin mielestä kaiken sotatekstimateriaalin tulkinnan lähtökohdaksi. Hän esittää, 
että kaksivaiheinen sota esiteltiin ensimmäisen kerran 1QM:n palstoilla 1–9 pian makkabi-
laiskapinan jälkeen tai heti hasmoniajan alussa. Vihollisina ovat tällöin seleukidit. Kun roo-
malaisvalloitus tuli todelliseksi uhaksi, sodan toista vaihetta oli tarpeen kehitellä edelleen, ja 
niinpä palstat 10–19 lisättiin osaksi 1QM:ää pian ensimmäisen ajanlaskun alkua edeltävän 
vuosisadan puolivälin jälkeen. Tämän teorian ongelmana kuitenkin on, että Schulzin kirjassa 
se sivuuttaa varsinaisen käsikirjoitusmateriaalin ja häivyttää käsikirjoitusten heijastelemaa 
ilmeistä moninaisuutta.  
50 Ks. esim. Collins 2003, 12–14. 
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voivat kuitenkin tarjota nykylukijalle paljonkin rakentavaa ajattelemisen 
aihetta. Ensinnäkään ei ole mitenkään selvää, että sotapuheen ja väki-
valtakielen siivoaminen pois traditiosta johtaisi automaattisesti vihapu-
heen ja syrjinnän vähenemiseen omana aikanamme. Siksi vanhojen 
tekstien väkivaltapiirteet olisikin rakentavampaa nähdä haasteena kes-
kusteluun siitä, mitä tekstien vastuullinen tulkinta on.51 

Toiseksi on syytä huomata, että Qumranin teksteistä tunnetut sota-
visiot kannattelivat todennäköisesti sellaisia ihmisiä, joilla ei oikeastaan 
ollut juurikaan todellista sotilaallista vaikutusvaltaa. Milloinpa lohdullis-
ta visiota voitosta tarvittaisiin enemmän kuin silloin, kun voitto tuntuu 
kaikkein epätodennäköisimmältä. Toki Qumranin tekstien taustalla on 
epäilemättä luku- ja kirjoitustaitoisia ihmisiä, joiden ei voi ajatella ole-
van yhteiskunnallisesti kaikkein huonoimmassa asemassa. Mutta yhteis-
kunnassa, jossa sosiaaliset erot olivat valtavat, sotilaallinen valta oli lo-
pulta keskittynyt harvoille. Eriarvoisuuden ja erilaisuuden kokemukset 
todennäköisesti lisäsivät tarvetta käyttää voimakastakin kieltä oman 
ryhmäidentiteetin rakentamisen välineenä. Lisäksi sotaisa, vastakkain-
asetteluun perustuva maailmankuva oli omiaan vahvistamaan ryhmien 
johtajien ja ideologien vaikutusvaltaa.52 Vahvalla ryhmäidentiteetillä ja 
fundamentaalisella luottamuksella Jumalan pelastavaan voimaan oli 
epäilemättä sekä huonoja että hyviä puolia – aivan kuten nykyäänkin. 
Nykyaikaa ajatellen Qumranin tekstit tarjoavat mahdollisuuden pohtia, 
mitä merkitystä sanoilla on ja millaisia todellisuuksia niillä luodaan. 

Kolmanneksi on huomionarvoista, että yksi Qumranin sotateksteis-
sä keskeinen seikka näyttää olevan, että asiat tapahtuvat tietyssä, ennalta 
määrätyssä järjestyksessä, rituaalinomaisesti. Lisäksi sotatekstit sisältävät 
huomattavan määrän liturgista aineistoa, rukousmuotoisia hymnejä ja 
puheita. Nykytutkimuksessa liturgian ymmärretään usein viittaavan laa-
jempaan ilmiöön kuin vain temppelikulttiin ja vakiintuneisiin rukouk-
siin. Esimerkiksi siunaukset, ylistys, erilaiset vakiintumattomat rukouk-

 
51 Collins (2003, 21) esittää, että kriittisen raamatuntutkimuksen tehtävä on osoittaa, että 
kaikki Raamatun avulla perusteltu täydellinen varmuus on tosiasiassa vain illuusiota ja täten 
vähentää juutalais-kristillisen tradition myötävaikutusta väkivaltaan. Ks. myös Kiiskinen 
2006, 61–62. 
52 Vanonen 2013, 268. 
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set, paastoaminen ja syömiseen liittyvät tavat sekä pyhien kirjoitusten 
tutkiminen voidaan kaikki ymmärtää osaksi liturgiaa.53 Sotatekstien 
kautta liturgiseen työkalupakkiin lisätään vielä konkreettisia keinoja 
taistella pahaa vastaan ja etsiä suojaa uhkaavilta asioilta. Pahin tilanne 
on silloin, kun ei voi tehdä mitään, kun kaikki toivo on mennyt. Sota-
tekstien ajatus on, että tällaista tilannetta ei koskaan tule: aina on ole-
massa keinoja käydä pahaa vastaan. Sotatekstien tarkastelu liturgisina 
työkaluina kannustaa nykylukijaansa pohtimaan, millaisin keinoin toi-
voa voidaan uskottavasti luoda ja miten ihminen voi taistella pahaa vas-
taan. 

 
 

Kirjallisuus 

Ames, Frank Ritchel 
2014 ”The Red-Stained Warrior in Ancient Israel”. Warfare, Ritual, and Symbol 

in Biblical and Modern Contexts. Eds. Brad E. Kelle, Frank Ritchel Ames & 
Jacob L. Wright. Ancient Israel and Its Literature 18. Atlanta, Georgia: 
Society of Biblical Literature, 83–109. 

Baillet, Maurice 
1982 Qumran grotte 4. III (4Q482–4Q520). Discoveries in the Judaean Desert 

VII. Oxford: Clarendon Press. 
Brooke, George J. 
2015 ”Text, Timing and Terror: Thematic Thoughts on the War Scroll in 

Conversation with the Writings of Martin G. Abegg, Jr.” The War Scroll, 
Violence, War and Peace in the Dead Sea Scrolls and Related Literature: Essays 
in Honour of Martin G. Abegg on the Occasion of His 65th Birthday. Eds. 
Kipp Davis, Dorothy M. Peters, Kyung S. Baek & Peter W. Flint. Studies 
on the Texts of the Desert of Judah 115. Leiden: Brill, 49–66. 

Collins, John J. 
2003 ”The Zeal of Phinehas: The Bible and the Legitimation of Violence”. 

Journal of Biblical Literature 122, 3–21. 
1975 ”The Mythology of Holy War in Daniel and the Qumran War Scroll: A 

Point of Transition in Jewish Apocalyptic”. Vetus Testamentum 25, 596–
612. 

 
53 Ks. esim. Pajunen 2015, 475, joka viittaa Stefan C. Reifin tutkimukseen Judaism and 
Hebrew Prayer: New Perspectives on Jewish Liturgical History (1993). 



1 1 2  H A N N A  V A N O N E N   

Davies, Philip R. 
2006 ”The Biblical and Qumranic Concept of War”. The Bible and the Dead Sea 

Scrolls: The Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins. 
Ed. James H. Charlesworth. Waco, Texas: Baylor University Press, 209–
232. 

Dorman, Johanna 
2007 The Blemished Body: Deformity and Disability in the Qumran Scrolls. Diss. 

Rijksuniversiteit Groningen. 
Duhaime, Jean 
2004 The War Texts: 1QM and Related Fragments. Companion to the Qumran 

Scrolls 6. London: T&T Clark. 
Falk, Daniel K. 
2015 ”Prayer, Liturgy, and War”. The War Scroll, Violence, War and Peace in the 

Dead Sea Scrolls and Related Literature: Essays in Honour of Martin G. Abegg 
on the Occasion of His 65th Birthday. Eds. Kipp Davis, Dorothy M. Peters, 
Kyung S. Baek & Peter W. Flint. Studies on the Texts of the Desert of 
Judah 115. Leiden: Brill, 275–294. 

Firestone, Reuven 
2012 Holy War in Judaism: the Fall and Rise of a Controversial Idea. Oxford; New 

York: Oxford University Press. 
2008 ”Holy War Idea in the Hebrew Bible”. http://www.usc.edu/schools/college/ 

crcc/private/cmje/issues/more_issues/Holy_War_in_the_Hebrew_Bible.pdf. 
Viitattu 4.2.2016. 

1999 Jihād: The Origin of Holy War in Islam. New York: Oxford University Press. 
Hämeen-Anttila, Jaakko 
2004 Islamin käsikirja. Helsinki: Otava. 
Jones, Gwinlym H.  
1975 ”’Holy War’ or ’Yahweh War’?” Vetus Testamentum 25, 642–658.  
Justnes, Årstein 
2009 ”Teologia ja antropologia”. Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. 

Toim. Jutta Jokiranta. Helsinki: Kirjapaja, 265–277. 
Kiiskinen, Hanna 
2006 Tuli taivaasta (2. Kun. 1 ja Luuk. 9:51–56): Suhtautuminen ihmisiä tuhoa-

viin iskuihin raamatullisessa perinteessä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yli-
opisto. 

Lemos, Tracy M. 
2014 ”Forging a Twenty-First-Century Approach to the Study of Israelite 

Warfare”. Warfare, Ritual, and Symbol in Biblical and Modern Contexts. Eds. 
Brad E. Kelle, Frank Ritchel Ames & Jacob L. Wright. Ancient Israel and 
Its Literature 18. Atlanta, Georgia: Society of Biblical Literature, 271–285. 



 ” O L K A A  V A H V O J A  J U M A L A N  S O T A A  V A R T E N ”  1 1 3  

Metso, Sarianna 
1997 The Textual Development of the Qumran Community Rule. Studies on the 

Texts of the Desert of Judah 21. Leiden: Brill.  
Ollenburg, Ben C. 
1991 ”Introduction: Gerhard von Rad’s Theory of Holy War”. Gerhad von Rad, 

Holy War in Ancient Israel. Transl. Marva D. Dawn. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1–33. 

Pajunen, Mika S. 
2016 ”Psalmeilla pahuutta vastaan: Manaukset ja suojelurukoukset vastauksena 

myöhäisen Toisen temppelin ajan muuttuvaan maailmankuvaan”. Raamattu 
ja Magia. Toim. Kirsi Valkama, Hanne von Weissenberg & Nina Nikki. 
Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 110. Helsinki: Suomen Eksegeetti-
nen Seura, 179–197. 

2015 ”The Praise of God and His Name as the Core of the Second Temple 
Liturgy”. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 127, 475–488. 

Pakkala, Juha 
2016 ”Pyhä maa Vanhassa testamentissa”. Teologia.fi, Teema 2016/2: Pyhä maa. 

www.teologia.fi/artikkelit/1348-pyhae-maa-vanhassa-testamentissa. Viitattu 
18.4.2016. 

Rad, Gerhard von 
1991 Holy War in Ancient Israel. Transl. Marva D. Dawn. Grand Rapids, 

Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company. 
1951 Der Heilige Krieg im alten Israel. Abhandlungen zur Theologie des Alten und 

Neuen Testaments 20. Zürich: Zwingli-Verlag. 
Reif, Stefan C. 
1993 Judaism and Hebrew Prayer: New Perspectives on Jewish Liturgical History. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Schwally, Friedrich 
1901 Der heilige Krieg im alten Israel. Semitische Kriegaltertümer 1. Leipzig: 

Deiterich. 
Schultz, Brian  
2009 Conquering the World: The War Scroll (1QM) Reconsidered. Studies on the 

Texts of the Desert of Judah 76. Leiden: Brill. 
Smend, Rudolf 
1963 Jahwekrieg und Stämmebund. Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels. 

Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 
84. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Sollamo, Raija & Pajunen, Mika S. 
Tulossa Qumranin tekstien tieteellinen käännöskokoelma. Helsinki: Gaudeamus. 



1 1 4  H A N N A  V A N O N E N   

Stolz, Fritz 
1972 Jahwes und Israels Kriege: Kriegstheorien und Kriegserfahrungen im Glauben 

des alten Israel. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testa-
ments 60. Zürich.  
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Pax persica ja juudealaiset 

 
 
 
 

Persian imperiumi – jota perinteisesti kutsutaan Akhaimenidien impe-
riumiksi pitkäikäisimmän dynastiansa mukaan – syntyi sodankäynnin 
tuloksena, mutta myös takasi Juudalle sen historian pisimmän rauhan 
kauden.2 Tällä rauhan kaudella oli tärkeä merkitys juutalaisuuden 
kehitykselle Toisen temppelin aikana ja sen jälkeen. Tässä artikkelissa 
käsitellään rauhan kautta neljästä näkökulmasta. Ensin tarkastellaan sitä, 
mikä pax persica tarkalleen ottaen oli ja kenelle sillä oli merkitystä. 
Toiseksi selvitetään juudealaisten sosiaalista tilannetta imperiumin laa-
jemmassa mittakaavassa. Näiden kontekstien avulla voidaan tarkastella 
rauhan sosiaalista merkitystä juudealaisille ja sen vaikutusta niihin teks-
teihin, joista lopulta tuli osa Heprealaista Raamattua.  

 
 

Mitä oli pax persica? 

Pax persicasta voidaan puhua useasta näkökulmasta. Ensimmäinen liit-
tyy tapaan, jolla kuninkaat esittivät itsensä ainakin Dareios Suuresta 
(522–486 eaa.) alkaen. Margaret Cool Rootin keisarillisten pääkaupun-

 
1 Kiitos TT Kirsi Valkamalle ja dos. Niko Huttuselle käännös- ja oikolukuavusta. 
2 Imperiumin aika kesti noin vuodesta 550 eaa. vuoteen 330 eaa. Juudaa se hallitsi vuosina 
539–331 eaa. Imperiumilla oli kolmetoista suurta kuningasta, joista tosin vain kymmenen 
hallitsi verrattain pitkään (Kyyros II, Kambyses II, [Bardiya], Dareios I, Kserkses, 
Artakserkses I Longimanus, [Kserkses II], [Sogdianus], Dareios II, Artakserkses II Memnon, 
Artakserkses III Ochus, Artakserkses IV Arses, Dareios III). Hyvä perusteos imperiumista on 
Pierre Briantin From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire, 2002 [1996]. 
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kien ikonografiaa eli kuvastoa koskevan väitöskirjan3 jälkeen on laajasti 
tunnustettu, että Persian suuret kuninkaat kuvasivat imperiuminsa 
kansainvälisen rauhan ja harmonian tuojana. Vaikuttavin säilynyt ku-
vallinen osoitus tästä on Dareioksen portaat Persepoliksessa. Portaissa 
kuvataan riveittäin rauhallisia alamaisia tuomassa lahjoja kuninkaalle. 
Samaa ikonografiaa on löydetty kuninkaallisista haudoista, kolikoista ja 
sineteistä sekä värikkäistä ja runsaskuvioisista seinävaatteista – sellaisista, 
joista persialaiset ovat vieläkin tunnettuja ja joita on löydetty myös 
neljännen vuosisadan eaa. siperialaisista haudoista.4 Ajatus toistuu 
sanallisesti kuninkaallisissa piirtokirjoituksissa, jotka kertovat kansojen 
vapaaehtoisesta työstä imperiumin rakentamiseksi ja tukemiseksi. Tämä 
valtiollinen propagandaohjelma ei kuitenkaan ottanut huomioon pro-
sesseja, joita imperiumin luominen ja ylläpito edellytti: se oli staattinen 
ja epähistoriallinen kuvaus rauhassa elävästä maailmasta. 

Rauhan ideologian ymmärtämiseksi on syytä tutustua Persian 
imperiumin edeltäjään, Uusassyrian imperiumiin. Root ja monet muut 
hänen jälkeensä ovat huomanneet, että Uusassyrian imperiumin relie-
fien kuva-aiheisto toimi mallina monille Persian ikonografian teemoille. 
Esimerkiksi eläinten lihaksiston kuvaus ja siivekkään kiekon teema 
osoittavat, kuinka paljon kuninkaallinen ohjelma periytyi Assyrian im-
periumista. Eräs Assyrian kuninkaallisen ohjelman näkyvä piirre oli kur-
sailematon väkivaltaisuus. Viholliskaupunkien brutaali alistaminen tois-
tuu usein Assyrian kuvauksissa. Raamatuntutkijat tuntevat kuvan 
Lakisin tuhosta: keihästykset, kahlitut vangit ja yksityiskohtaiset taiste-
lukuvaukset.5 Vaikka Persian ja Assyrian propagandaohjelmissa oli 
paljon samaa, persialaisissa kuvauksissa ei painoteta väkivaltaa ja raa-
kuutta. Ainoa mahdollinen poikkeus on Dareioksen voiton monument-
ti Behistunissa. Tässäkin tapauksessa Dareioksen kuvaus on huomatta-
vasti väkivallattomampi kuin sen esikuva muutaman kilometrin päässä 

 
3 Root 1979. Muita tärkeitä teoksia ovat Nylander 1979, Garrison 2000, Garrison & Root 
2001, Roaf 2010, Root 2010. 
4 Persepoliksen kaivaja Erich Schmidt löysi voimakkaan palon merkkejä, jotka hän tulkitsi 
todisteiksi palatsien runsaista seinävaatteista (Schmidt 1953). Neljännen vuosisadan eaa. 
seinävaatteet löydettiin siperialaisista haudoista Pazyrykissä. Seinävaatteissa kuvattiin Akhai-
menideille tuttuja teemoja. Yksi tekstiileistä on nähtävissä teoksessa Piotrovskij et al. 2004. 
5 Ks. Kirsi Valkaman artikkeli tässä kokoelmassa. 
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Sar-i Pulissa. Lisäksi maan tasolta katsottaessa korkeaan kallioon tehty 
monumentti kuvastaa ennen kaikkea kuninkaan kunnioittamista eikä 
väkivaltaista toimintaa.  

Virallisessa valtionuskonnossa voidaan havaita sama pasifistinen 
sävy. Toisin kuin useimmissa muinaisen Lähi-idän pantheoneissa 
Akhaimenidien pääjumala Ahuramazda ei ollut soturijumala. Luovan 
voimansa ansiosta hän oli ylin jumala, jota kiitettiin kuninkaan autta-
misesta. Ahuramazdaa ei koskaan ylistetty soturijumalana eikä kiitetty 
vihollisjumalien voittamisesta. Persialaiset kyllä palvoivat sotajumalia, 
mutta pantheonin pääjumala – joka esiintyy useimmin piirtokirjoituk-
sissa – ei kuulunut heihin. Tämän merkitystä ei tule aliarvioida. Siinä 
missä soturijumalan ideaan kuuluu toisten kansojen jumalien kyyristele-
minen hänen edessään kunnioituksesta, Ahuramazda kuvattiin koko-
naan hyväntahtoiseksi. Hän myös hyväksyi muut hyväntahtoiset juma-
lat. Persialaisessa pyhien kirjoitusten kokoelmassa Avestassa toistuukin 
tärkeänä teemana se, että jumalat vapaaehtoisesti valitsevat hyvän.6 
Vihollisen demonisoinnille jäi toki mahdollisuus, mutta painotus oli 
yhteistyössä.7 Tässä mielessä pax persican retoriikka – vaikkakaan ei 
käytännön toteutus – erosi pax romanasta. Säilyneissä Akhaimenidien 
piirtokirjoituksissa rauha kuvataan jo toteutuneena tilana eikä tavoittee-
na, jolla oikeutetaan vastustajan riisuminen aseista.8 

Käytännöllinen tapa levittää kuninkaallista rauhan ideologiaa oli 
kuninkaallisten paratiisi-alueiden perustaminen. Paratiisit olivat aidat-
tuja puutarhoja, jotka tuottivat hedelmää ja samalla kuvastivat imperiu-
min hedelmällisyyttä ja rauhaa.9 Ne olivat rauhallisen, rikkaan ja har-
monisen imperiumin mikrokosmoksia, joita satraapit ja kuvernöörit 
saattoivat kopioida paikalliseen ympäristöönsä. Paratiisi-instituution 
aloitti Kyyros, ja ensimmäinen tunnettu puutarha perustettiin hänen 

 
6 Erityisesti Y. 30.3–5.  
7 Daivat ja demonit nähtiin kirjaimellisestikin epäjumalina. Tunnetuin ja vaikein tähän 
liittyvä teksti löytyy inskriptiosta XPh.  
8 Parchamin mukaan pax romanaa käytettiin Rooman imperiumissa rauhoittavassa ja 
alistavassa tarkoituksessa (2009, erityisesti luku 1). 
9 Paratiiseista on kirjoitettu paljon. Omista näkemyksistäni ks. Silverman (tulossa). Perusteel-
lisin keskustelu löytyy teoksesta Tuplin 1996. Viimeaikaista keskustelua edustavat Herren-
schmidt 2014 ja Benech & Boucharlat 2014. 
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viidentenä hallitusvuotenaan Babyloniin.10 Paratiiseja käytettiin kunin-
kaan vallan esittelyyn kuten yleisiin juhla-aterioihin, kuninkaallisiin 
hautauksiin ja kulttitoimintaan. Näin paratiisit vaikuttivat siihen, miten 
erilaiset alamaiskansat kohtasivat rauhan ideologian omassa elämänpii-
rissään.11  

Pax persica oli toki muutakin kuin ideologinen piirre, jonka kunin-
kaat liittivät itseensä ja valtakuntaansa. Konkreettisessa poliittisessa mer-
kityksessä pax persica mahdollisti Lähi-idässä noin kahdensadan vuoden 
sodattoman jakson, jollaista oli koettu vain harvoin. Tämä voi kuulostaa 
intuitionvastaiselta länsimaisesta näkökulmasta, jossa Persian historia on 
mielletty Thermopylain ja Marathonin taisteluiden kautta. Taistelut on 
nähty sotilaallisen ekspansion dramaattisena loppuna. Imperiumi koki 
kyllä sotaakin. Kyyroksen sotaretkien seurauksena tuhoutuivat Mee-
dian, Lyydian, Baktrian ja Babylonian valtakunnat. Kambyses valloitti 
Egyptin. Dareios I valloitti suuren osan valtakunnasta takaisin ja lisäsi 
siihen Libyan, Intian, Traakian ja Makan12 sekä valloitti Kreikan 
niemimaan. Kserkses valloitti takaisin Egyptin, kukisti kaksi Babylonian 
kapinaa ja valloitti Ateenan. Egypti menetettiin ja yritettiin monta 
kertaa vallata takaisin, kunnes Artakserkses III vihdoin onnistui. 
Dareios II:n pojat ajautuivat sisällissotaan. Näiden kahdensadan vuoden 
aikana tavallinen talonpoika Libyasta Intiaan ei kuitenkaan kokenut vi-
hollisarmeijoiden hyökkäyksiä. Ajanjakso oli hyvin erilainen kuin aiem-
mat sodat Egyptin, Assyrian ja Babylonian välillä tai tulevat kiistat Alek-
santeri Suuren perillisten kesken. On myös merkittävää, että Dareioksen 
vallankaappauksen jälkeen ei missään vaiheessa yritetty kiistää Akhaime-
nidi-suvun oikeutta valtaistuimeen.13 Rauhalliset olot suosivat luonnol-
lisesti maanviljelyksen ja pitkän matkan kaupan kehittymistä sekä insti-
tuutioiden pysyvyyttä. Kuka tästä vakaudesta lopulta hyötyi eniten? 

 
10 Dandamaev 1984.  
11 Henkelman 2008 & 2011. 
12 Makan alue oli mahdollisesti valloitettu jo aiemmin. 
13 Vaikka vallanperimyksestä taisteltiin usein, tämä tapahtui aina perillisten eikä kilpailevien 
sukujen kesken. Kuhrt (1987) huomauttaa, että vuosien 979 ja 539 eaa. välissä 44 kuningasta 
hallitsi keskimäärin 10 vuotta kerrallaan. Sen sijaan Persian kaudella suurten kuninkaiden 
keskimääräinen hallitusaika oli 20,9 vuotta.  
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Lyhyesti sanottuna rauhasta hyötyi Persian eliitti ja kaikki ne, jotka 
pysyivät sille uskollisena. Valtiollisessa agendassa ohitettiin kapinoiden 
seuraukset. Persialaisten reaktiot aseelliseen vastarintaan ja paikallisiin 
kapinoihin eivät olleet sen sivistyneempiä kuin edeltäjien tai seuraajien. 
Kyyros teurasti Opiksen kaupungin asukkaat, mikä sai Sipparin 
(mahdollisesti myös Babylonin) antautumaan. Dareios I seivästi ja 
mahdollisesti jopa ristiinnaulitsi häntä vastustavia ”valekuninkaita”. 
Kserkses eliminoi kapinoivan Babylonian papiston.14 Koska kuninkaalla 
oli hallinnassaan valtavat resurssit, paikalliselle eliitille oli hyödylli-
sempää olla hänen kanssaan yhteistyössä kuin vastustaa häntä. Moder-
nista postkolonialistisesta näkökulmasta saattaa olla houkutus painottaa 
kepin merkitystä ja tapoja, joilla paikalliset saattoivat heikentää sitä. Ei 
kuitenkaan pidä unohtaa porkkanaakaan. Kuninkaan suosio vaikutti 
oikeudellisen aseman säilyttämiseen ja tarjosi sosiaalista arvovaltaa. Suo-
siosta seurasi monenlaista hyötyä, jolla oli merkittäviä sosiaalisia seu-
rauksia. Niinpä moni yrittikin nostaa omaa statustaan kilpailemalla 
kuninkaallisista suosionosoituksista.15 Näin toimivat erityisesti Persian 
ylimystöperheet. Myös muut paikalliset eliittipiirit ja jopa Ateenan ja 
Spartan kreikkalaiset kilpailivat suosiosta, joka ilmeni kuninkaallisina 
lahjoina kuten koruina, viittoina, arvoesineinä – tai nimityksenä virka-
asemaan. Paikallisen eliitin elämässä näkyi myös epäsuoraa persialaisvai-
kutteista kulttuuria, jollaista Dusinberre on kuvannut Akhaimenidien 
Anatolian alueelta.16 Edetäkseen sosiaalisesti eliitti sovelsi Persian 
kulttuurisia käytänteitä esimerkiksi juhla-ateriatavoissaan ja käyttäessään 
akhaimenidi-astioita ja juomasarvia. Sekä omaa että imperiumin etua 
edistettiin osoittamalla poliittista ja kulttuurista uskollisuutta. Tavat 
edistivät myös kuninkaan tahtomalla tavalla vaikutelmaa imperiumin 
hegemoniasta, vakaudesta ja vauraudesta. Eliitille ”persialaiseksi tulemi-
nen” olikin tapa saada rauhan hyödyt itselleen. 

 

 
14 Ks. erityisesti Waerzeggers 2003/2004. Vrt. Kuhrt 2010; Waerzeggers 2015. Persian 
hallinnon pimeää puolta korostaa dramaattisesti (ehkä jopa melodramaattisesti) Bruce 2007 
sekä perusteellisempi esitys Bruce 2012. 
15 Ks. erityisesti Briant 2002 [1996], vrt. Allen 2005. 
16 Dusinberre 1999 ja 2013. 



1 2 0  J A S O N  S I L V E R M A N   

Juudealaisten tilanne imperiumissa 

Juudealaiset eivät asuttaneet vain yhtä imperiumin aluetta. Tähän 
aikaan juudealaista tai israelilaista alkuperää olevia yhteisöjä oli ympäri 
Lähi-itää. Tarkkoja sijainteja ei valitettavasti yleensä voida selvittää 
todisteiden puutteellisuuden vuoksi. Varmuudella yhteisöjä oli ainakin 
Egyptissä, entisen Israelin alueella, Babyloniassa, Assyriassa ja todennä-
köisesti myös Meediassa ja Elamissa (Susiana). Yhteisöt olivat sosioeko-
nomisesti heterogeenisiä, joten perinteinen surullinen tarina Persian 
imperiumin aikaan jatkuneesta Babylonian orjuudesta ei kaikilta osin 
pidä paikkaansa. Jotkut juudealaiset työskentelivät puolivapaina vuokra-
viljelijöinä, joistakin tuli varakkaita kauppiaita ja jotkut paransivat ase-
maansa imperiumin palveluksessa sekä Babylonian että Persian aikana.17 
Epäilemättä osa joutui orjuuteen – toiset taas olivat orjien isäntiä.18 
Vaikka Esterin tarina Heprealaisessa Raamatussa on legenda, 
kuninkaallisen puolison status olisi ollut juudealaiselle mahdollinen, 
joskin epätodennäköinen.19 Elefantinen (nyk. Aswan Egyptissä) kuu-
luisat papyrukset ovat peräisin sotilassiirtokunnasta, mikä todistaa juu-
dealaisten olleen Persian palveluksessa imperiumin lounaiskulmalla.20 
Sosiaaliset tilanteet ja kokemukset olivat siis hyvin vaihtelevia. 

Entisestä Juudan kuningaskunnasta oli jäljellä pienempi alue, josta 
käytettiin nimeä Jehud (Yehud). Hallinnollisesti Babylonia ja Jehud 
kuuluivat samaan satraapin johtamaan hallintoalueeseen, joka kattoi 
entisen Uusbabylonian valtakunnan alueen. Todennäköisesti Kserkseen 
hallintokaudella Jehud erotettiin itsenäiseksi itsenäiseksi hallintoalueek-
seen, jonka ensimmäiset satraapit tulivat Babyloniasta.21 Babylonia oli 
strategisesti ja taloudellisesti elintärkeä imperiumille, kun taas eteläinen 
Levantin alue merkitsi lähinnä kulkuyhteyksiä Egyptiin ja Arabiaan. 

 
17 E.g., Bloch 2014; Wunsch (tulossa). 
18 Pakkotyön luonteesta yleisesti, ks. Silverman (tulossa). Kiinnostava keskustelu orjien sta-
tukseen liittyvistä sosiaalisista kysymyksistä artikkelissa Wunsch & Magdalene 2012.  
19 Paljon myöhemmin eräällä persialaiskuninkaalla, Sassanidikuningas Yazdegerd I:llä, oli 
juutalainen kuningatar.  
20 Elefantinesta, ks. Porten 1968. Elefantinen papyrusten standardieditio on Porten & 
Yardeni (eds.), 1986–1999.  
21 Stolper 1989; Waerzeggers 2003/2004; Jursa 2005, 54. 



 P A X  P E R S I C A  J A  J U U D E A L A I S E T  1 2 1  

Juudealaisia asui monissa hyvin pienissä provinsseissa Etelä-Levantissa: 
Jehudissa, Samerinassa,22 Ammonissa ja Idumeassa. Näistä Samerina oli 
rikkain, kun taas Idumea muodostui strategisesti tärkeäksi silloin, kun 
Persian ote Egyptistä oli heikko. Jehud oli valtakunnallisesta näkö-
kulmasta jatkuvasti marginaalinen.23 

Keisarillisen hallintokoneiston eri tasoilta tunnetaan useita juudea-
laisia aina alempiarvoisista kirjureista lähettiläisiin ja Jehudin kuvernöö-
reihin asti.24 Sotilaiden värvääminen eri kansoista on hyvin dokumen-
toitu eikä ole yllättävää, että armeijassakin oli juudealaisia.25 Vaikka 
Jehud oli pieni alue, juudealaiset olivat hyvin integroituneita hallintako-
neistoon ja saivat sen eri tasoilta sekä hallinnollisia että kulttuurisia vai-
kutteita. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Heprealaisen Raamatun Jerusa-
lem- ja Juuda-keskeisyys ei vastaa sitä suhteellista asemaa, joka paikoilla 
oli historiallisesti – edes juudealaiselle yhteisölle. 

Babylonian ja Jehudin juudealaiset olivat eri tavoin vähemmistöase-
massa. Babyloniassa he muodostivat pienen vähemmistön toisen valta-
kunnallisen vähemmistön eli paikallisten babylonialaisten keskellä.26 
Enemmistönä he olivat ilmeisesti Jehudissa, joka kuitenkin oli vain pie-
ni, marginaalinen provinssi. Kummaltakaan kannalta tarkasteltuna juu-
dealaiset eivät olleet persialaisille erityisen merkittäviä, eivätkä persialai-
set katsoneet heidän ansaitsevan muista imperiumin kansoista poikkea-
vaa kohtelua. Tärkeämpiä olivat suhteet Baktriaan, Babyloniaan tai 
Egyptiin. Babylonian juudealaisille työ imperiumin palveluksessa kui-
tenkin mahdollisti sosiaalisen etenemisen muita aikalaisiaan pidemmäl-
le. Analogisena tapauksena voi pitää parseja, jotka brittiläisessä Intiassa 
pysyivät uskollisina imperiumille ja vastustivat hindu-nationalisteja.27 
Jehudissa juudealaiset saattoivat kilpailla keskenään päästäkseen paikal-

 
22 Samerina on persialaisajan nimitys Samarialle. 
23 Tässä kontekstissa on kuitenkin syytä ottaa huomioon Brosiuksen (2010) argumentti, 
jonka mukaan jotkut niistä seuduista, joilla aiempi hallinto oli vähemmän järjestäytynyttä, 
saatettiin liittää suoremmin satraappisysteemiin. 
24 Kuuluisin näistä lienee Hananja, jonka tunnemme Elefantinesta. Vaikka Esraa ja 
Nehemiaa pidettäisiin kirjallisina luomuksina, on todennöistä, että Elnatan- ja Bagavahja-
nimiset henkilöt olivat juudealaisia Jehudin kuvernöörejä.  
25 Esim. Henkelman & Stolper 2009. 
26 Vaikka tämäkin oli todennäköisesti hajanainen identiteetti. Ks. esim. Waerzeggers 2015.  
27 Parseista ks. Hinnells 2015. 
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lishallinnon valta-asemiin. Samaa tapahtui mahdollisesti Samerinassa ja 
Idumeassa, tosin näissä paikoissa juudealaiset eivät olleet enemmistönä. 
Kummassakaan tapauksessa paikallista vaikutusta valtiollisiin prosessei-
hin ja muutoksiin ei tulisi aliarvioida; Waerzeggerin tutkimus Persian 
virkakoneistossa edenneen Marduk-rēmannin urasta on dramaattinen 
osoitus tästä.28  

 
 

Pax persican merkitys juudealaisille 

Koska juudealaisilla ei ollut imperiumissa vain yhtä asuinpaikkaa tai 
sosiaalista asemaa, pax persica ei merkinnyt heille kaikille samaa asiaa. 
Tähän vaikuttaa myös se, että ajanjakso kesti kaksisataa vuotta. Pax per-
sican eri ulottuvuuksilla, joita edellä on esitetty, on kuitenkin merkitystä 
sille, miten juudealaisten laajempi konteksti imperiumissa ymmärretään, 
olkoonkin, että merkitys oli moninainen. Jatkossa tarkastellaan tätä 
merkitystä hallinnon, kulttuurin sekä kirjallisen merkityksen kannalta. 
On hyvä pitää mielessä, että aineisto ei valaise paljonkaan niiden juu-
dealaisten elämää, jotka eivät kuuluneet eliittiin.  

 
 

Hallinto  

Vaikka Persian eliitin kulttuuri oli vahvasti suullinen,29 imperiumin 
hallinto oli edeltäjiään byrokraattisempi.30 Läpi valtakunnan toimi erit-
täin tehokas arameankielinen hallintokoneisto: löydöt Baktriasta ja 
Egyptistä osoittavat, kuinka johdonmukainen koneisto oli ajasta ja 

 
28 Waerzeggers 2015. 
29 Suullisuudesta Iranissa yleisesti ja akhaimenidien keskuudessa ks. Boyce 1957; Huyse 1990; 
Lewis 1994; Skjærvø 2005–2006; Tavernier 2008. Systeemin materiaalisista implikaatioista, 
ks. Allen 2013. Iranin oraalisuudesta yleisesti, ks. Rubanovich (ed.) 2015.  
30 Klassinen esitys aiheesta on Tuplin 1987. Persian hallinnosta löytöjen valossa Henkelman 
2013; Briant, Henkelman & Stolper 2008. Merkityksistä valtakunnan ydinalueen ulkopuo-
lella Fisher & Stolper 2015.  
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paikasta riippumatta.31 Suurkuninkaan sekä hänen satraappiensa ja yli-
mystönsä muinaispersiaksi antamat käskyt suodattuivat monien, enim-
mäkseen arameankielisten hallinnollisten tasojen kautta ennen kuin ne 
päätyivät paikallisille virkamiehille. Standardisoitu valtakunnan aramea 
oli laajalti vaikutusvaltainen kieli, ja urallaan eteenpäin pyrkivän oli 
välttämätöntä opetella sitä.32 Järjestelmä helpotti tiedon nopeaa välitystä 
sekä ruuan, sotilasyksiköiden, rakennustarvikkeiden ja verojen toimi-
tusta. Juudealaisia oli tämän koneiston eri tasoilla ja eri paikoissa. Baby-
loniassa oli monia arameankieltä osaavia alemman portaan kirjureita, 
mutta myös Jehudin kuvernöörit olivat osa järjestelmää. Elefantinen 
siirtokunnan sotilaat eivät varmasti myöskään olleet ainoat juudealaiset 
imperiumin sotilaat, koska babylonialainen vuokraviljelyjärjestelmä 
edellytti osallistumista sotapalvelukseen. 

Fried on päätellyt, että satraapin alaisuudessa työskentelevät paikal-
liset johtajat saattoivat omistaa alueita oman toimialueensa ulkopuolel-
la.33 Jos tämä pitää paikkansa, kyseessä on jälleen yksi osoitus siitä, 
miten hyödyllistä paikallisen eliitin oli kannattaa Persian valtiota ja 
tukea pax persicaa. Ramat Raḥelista on tehty todennäköisesti paratiisi-
puutarhaksi tulkittava löytö, joka osoittaa konkreettisesti pax persican 
merkityksen Jehudissa.34 Kuten edellä todettiin, paratiisit olivat sat-
raappien ja kuvernöörien toimeen panemia Persian rauhanideologian 
materiaalisia esityksiä. Ramat Raḥel osoittaa, että näin toimittiin myös 
Jehudissa. Puutarhat ovat epäilemättä Laulujen laulun kuvausten 
taustalla.35 Tällaisella käytännön sovelluksella oli sekä hallinnollisia että 
sosiaalisia vaikutuksia. Poliittisessa mielessä puutarhan ylläpito oli ku-
vernöörille ja hänen henkilökunnalleen puhtaasti velvollisuus. Samalla 
Persian vallan esittely mahdollisti myös sosiaalisen ylenemisen. Jehudin 
kuvernööri ei tietenkään pystynyt kilpailemaan näyttävyydessä Damas-

 
31 Ks. erityisesti Aršaman ja Baktrian arkistot (Porten & Yardeni [eds.] 1986–99; Naveh & 
Shaked 2012). Järjestelmästä yleisellä tasolla Allen 2013; Jacobs 2015.  
32 Ks. Folmer 2011; Tavernier 2008. 
33 Fried 2003. 
34 Lipschits & Langgut 2012; Langgut, Gadot, Porat & Lipschits 2013; Lipschits, Oeming, 
Gadot & Arubas 2009. 
35 Ks. esim. Silverman 2015, 432–434. 
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koksen satraapin tai edes Samerinan kuvernöörin kanssa, mutta saattoi 
kuitenkin yrittää tehdä vaikutuksen omiin paikallisiin kilpailijoihinsa.  

Muiden juudealaisten hallintohenkilöiden tilanne oli hieman erilai-
nen. Vaikka erään Babyloniassa sijainneen juudealaisten asutuskeskuk-
sen (Āl-Yāhūdu eli ”Juudankaupunki”) ja sen naapurikeskusten löytöjen 
analysointi on vielä kesken, voidaan jo varmuudella sanoa, että sen juu-
dealaiset asukkaat osallistuivat yhteisön asioiden hoitoon eivätkä olleet 
pelkkiä vuokraviljelijöitä.36 Esimerkkinä voidaan mainita eräs Nubân 
poika Yahu-šar-us[ur, joka oli joko hallintovirkamies tai pyrki sellaiseksi 
muuttamalla nimensä kuninkaallisen virkamiehen nimelle tyypilliseen 
muotoon.37 Nämä henkilöt työskentelivät päivittäisessä elämässä juu-
dealaisten kylien ja imperiumin välisellä rajapinnalla helpottaen ja jär-
jestäen verojen keruuta, päiväpalkkajärjestelmää ja sotilaspalvelua. Työtä 
tehdessä oltiin kuitenkin aina vähemmistöasemassa. Toisin kuin babylo-
nialaiset perheet, jotka kokivat vallanvaihdon Babyloniasta Iraniin uh-
kana arvovallalleen, juudealaisille tilanne edusti mahdollisuutta edetä, 
siitäkin huolimatta, että se myös kuormitti muita juudealaisia. Kaupun-
git, kuten Babylon, jonne kuningas Joojakin hoveineen oli viety, edus-
tivat toisenlaista, urbaania ympäristöä. Palatsin arkistolöydöt ovat osoit-
taneet, että juudealaisia työskenteli palatsin hallinnossa ja tilanne jatkui 
Persian valtakunnassa.38 Tällaiset henkilöt olivat hierarkiassa korkeam-
malla ja saattoivat tukea imperiumia edistääkseen omaa uraansa, varsin-
kin vuoden 484 eaa. jälkeen, jolloin Kserkses laittoi lopun Babylonialle 
ja babylonialaisten hegemonialle hallinnossa. 

 
 

 
36 Dokumenttien ensimmäinen osa on julkaistu (Pearce & Wunsch 2014). Toinen osa on 
valmistumassa (Wunsch [tulossa]). Materiaalista on jo aloitettu keskustelu (Pearce 2015; 
Waerzeggers 2014). Tero Alstola valmistaa aineistosta parhaillaan perusteellista analyysiä 
Leidenissä (”Foreign Minorities in Babylonia”). 
37 Teksteissä 2–4, ks. keskustelu Pearce & Wunsch 2014, 29, 101. 
38 Suurinta osaa näistä ei ole julkaistu, mutta muutama, jossa mainitaan juudealaiset, on 
julkaistu teoksessa Weidner 1939. Babylonin kaupungin sosiaalisesta kontekstia koskevasta 
keskustelusta, ks. Deuterojesajaa käsittelevä luku teoksessa Silverman, The King’s Acolytes 
(tulossa). 
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Kulttuuri 

Persian imperiumin kulttuuria voisi tarkastella monien aiheiden kautta. 
Tässä luvussa keskitytään kuitenkin selvittämään, miten pax persica 
käsitteellistettiin. Toinen puoli asiasta koskee ”rauhan” merkitystä ja 
toinen tämän rauhan suhdetta persialaiseen identiteettiin.  

Virallisessa kuninkaallisessa ohjelmassa ”rauha” määriteltiin monin 
eri tavoin. Rauha ei ollut vain konfliktin puutetta vaan hedelmällistä ja 
kukoistavaa edistystä, johon kaikki maailman kansat kutsuttiin osallistu-
maan vapaaehtoisesti. Rauha kuvattiin jumalan tahtona, jota kuningas 
toteutti inspiroimalla alamaisensa työskentelemään yhdessä. Tällainen 
kuva rauhasta näkyy kautta Lähi-idän kulttuurien, joissa hedelmällisyy-
den ja jumalallisen siunauksen teemat ovat eri muodoissa tuttuja. He-
delmällisyyteen liittyvät vanhat soturiteemat ja ajatus kaaoksen voitta-
misesta ovat rauhanideologiasta erillisiä ja liittyvät kuninkaan ja eliitin 
kyvykkyyttä käsittelevään aihepiiriin.39 Nämä kaksi aihepiiriä ovat 
hieman ristiriidassa, mikä näkyy ajatuksessa voimakeinoilla aikaan saa-
dusta ja ylläpidetystä rauhasta. Rauhanvisio oli joka tapauksessa houkut-
televa niille, joita Persian koneisto hyödytti. On myös muistettava, että 
pitkäaikainen vakaus vaikutti myönteisesti kauppaan ja vaurastumiseen. 
Kulttuurisessa mielessä rauhaan lienee liittynyt samantapaisia mielleyh-
tymiä: se loi todellisuuden, joka mahdollisti kulttuuriset suhteet halki 
laajan alueen. Eliitin kulttuuristen tapojen (Akhaimenidi-kulhojen käyt-
tö jne.) leviäminen ympäri imperiumin tulisi nähdä tässä valossa. Vaik-
ka kuninkaalle annetut lahjat eivät todellisuudessa olleet kovin vapaaeh-
toisia, rauhan vision kulttuurinen viehätys ei tästä kärsinyt – aivan 
kuten amerikkalainen rääsyistä rikkauksiin -unelmakaan ei vahingoitu 
tosielämän esimerkkien puutteesta. Imperiumin juudealaisten ymmärrys 
rauhasta tulisi ymmärtää tästä käsin: kyse oli pitkäaikaisesta vakaudesta, 
vauraudesta ja vapaaehtoisuudesta. Vaikka he eivät aina olisi hyväksy-
neetkään tätä määritelmää, se eli kuitenkin heidän kulttuurisessa ympä-
ristössään.  

 
39 Tämä näkyy erityisesti kuninkaan kuvaamisessa sankariksi tai jousimieheksi. Katso erityi-
sesti Garrison & Root 2001 ja Dusinberre 2013. 
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Toinen näkökulma liittyy rauhan näyn persialaiseen luonteeseen. 
Tätä ei pidä ensi sijassa ymmärtää etnisenä identiteettinä, vaikka sillä oli 
myös sellainen vivahde. Kyse on enemmänkin kolmesta sisäkkäisestä ke-
hästä: suurkuninkaasta itsestään, hänen suosiossaan olevista henkilöistä 
ja kaikesta, mikä oli hänen hallinnassaan. Rauhan ideologisessa keskiös-
sä oli kuningas itse, joka ainakin Dareios I:stä alkaen identifioitui per-
sialaiseksi. Vaikka persialaiset olivat erityisessä asemassa, myös tietyt 
muut kansanryhmät (meedialaiset, elamilaiset, itä-iranilaiset) nauttivat 
arvonantoa ja toimivat tärkeissä hallinnollisissa tehtävissä.40 Käytännössä 
etninen tausta ei aina ollut este hallintoon osallistumiselle: kreikkalaisia 
ja babylonialaisia oli Persian hallinnossa korkeissa asemissa ja useat 
kuningattaret olivat babylonialaisia. Pääpaino oli kuitenkin aina kunin-
kaassa ja hänen suosiossaan. Vaikka valtakunnan eliitti koostui suurim-
maksi osaksi persialaisista, kuninkaan suosio oli tärkeämpi kriteeri eliit-
tiin pääsemiseksi – ja tuo suosio saattoi vaihdella.  

Persian rauhan ajateltiin kestävän yhtä kauan Persian valtakunnan 
kanssa, jonka puolestaan ymmärrettiin kestävän koko tunnetun maail-
man ajan. Tätä tukee Herrenschmidtin havainto, jonka mukaan persia-
laiset käyttivät samaa sanaa Ahuramazdan luomasta maailmasta ja Per-
sian valtakunnasta (bumi).41 Poliittisen vallan retorinen yhdistäminen 
koko maailmaan ei ole varsinaisesti uutta. Myös Assyrian ja Babylonian 
hallitsijat sanoivat hallitsevansa maailman neljää kolkkaa. Toisaalta 
Persian hyvin suojatut ja hoidetut kauppareitit ja tiet olivat myös todel-
lisuudessa ennen näkemättömiä ja tarjosivat aivan uudenlaisen mahdol-
lisuuden pitkäaikaisiin kauppasuhteisiin. Tämän on täytynyt osaltaan 
ruokkia kulttuurista mielikuvitusta.  

Rauhan persialainen luonne merkitsi, että siihen vastattiin kahdella 
tavalla. Toiset pyrkivät identifioitumaan persialaisiin ja näin takaamaan 
oman osansa rauhan hyödyistä. Toiset puolestaan torjuivat persialaisen 

 
40 Idän tärkeydestä Vogelsang 1992. Hyödyllinen kokoelma lähteitä, joissa ilmenee Baktrian 
tärkeys, löytyy teoksesta Manel 2014. 
41 Herrenschmidtin artikkeli ”Désignation de L’empire et Concepts Politiques de Darius 1er 
d’après ses Inscriptions en Vieux Perse.” Studia Iranica 5 (1976), joka on julkaistu vastikään 
myös englanninkielisenä käännöksenä (”Designation of the Empire and Its Political 
Concepts of Darius I According to Old Persian Records”, 2014). 
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rauhan ja tavoittelivat toista rauhaa kansallisuuden, paikallisuuden tai 
toisen uskonnon nimissä. Persialaisen rauhan hylkäämiseen liittyi kui-
tenkin vaara – Aleksanteri Suureen asti suorastaan kuolemanvaara. Teo-
riassa kumpikin vaihtoehto oli juudealaisille mahdollinen, mutta todel-
lisuudessa poliittisia toimia persialaisen vaihtoehdon syrjäyttämiseksi ei 
voinut toteuttaa toisin kuin suuremmilla, Egyptin tai Babylonian kal-
taisilla alueilla.42 On myös syytä muistaa, että useimmille ihmisille 
hallitsijoiden identiteetti oli yhdentekevä. Talonpoikien ja eliitin 
välinen hierarkkinen riippuvuussuhde säilyi hyvin samanlaisena riippu-
matta siitä, asuiko hallitsija lähellä vai toisessa maassa.43 

 
 

Kirjalliset vaikutteet 

Tämän artikkelin viimeisessä osassa käsitellään pax persican merkitystä 
Heprealaisen Raamatun ymmärtämiselle. Sitä varten tässä tarkastellaan 
imperiumin kirjallista kulttuuria kolmesta näkökulmasta: kirjallisen 
byrokratian taholta, eri puolilla imperiumia tuotetun kirjallisuuden 
taholta ja Heprealaiseen Raamattuun liittyvän tutkimuksen taholta. 

Edellä todettiin, että imperiumin rauhaa pidettiin yllä monimut-
kaisen arameankielisen byrokratian avulla, ja että juudealaisia työskente-
li sen palveluksessa. On mahdollista, että valtaosa luku- ja kirjoitustai-
toisesta juudealaisesta väestöstä oli koulutettu juuri tähän tarkoituk-
seen.44 Juudealaiset kirjurit siis työskentelivät järjestelmässä, joka oli 
suunniteltu Persian imperiumin jatkuvuuden takaamiseksi. Elefantinen 
juudealaiskoloniasta on löydetty todisteita, joiden mukaan hallinnon 
töihin kouluttautuminen piti sisällään indoktrinaatiota valtakunnan 

 
42 Fitzpatrick-McKinley (2015, erit. s. 79) argumentoi, että paikallinen eliitti kilpaili keske-
nään imperiaalisessa ympäristössä.  
43 Vrt. Boer 2015, jonka mukaan Persian imperiumi oli sivistynein siinä, ettei vaatinut liikaa 
alaisiltaan. Ks. myös van der Steen 2011. 
44 Lukutaidon arvioiminen antiikissa on tunnetusti vaikeaa. Jyrkimpiä näkemyksiä lukuun 
ottamatta tutkijat arvioivat yleisesti, että lukutaitoisia oli hyvin pieni prosentti väestöstä – eri-
tyisesti nykystandardeihin verrattuna. Niditchin (1996) mukaan arviolta 10% kreikkalaisista 
ja 1% muinaisen Lähi-idän asukkaista oli lukutaitoisia. Nissinen (2005) arvioi Jehudin 
lukutaitoprosentiksi alle 10. Boer (2015) arvioi lukutaitoisia olleen alle 1%. 
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viralliseen maailmankuvaan. Dokumenttien joukosta on löytynyt kolme 
kirjallisuuskatkelmaa: arameankielinen tarina Ahikarista sekä Ahikarin 
sananlaskuja, demoottisella egyptillä kirjoitettu tarina Ḥorista ja Da-
reioksen Behistun-inskription käännös, jossa on katkelma hänen hyvää 
kuninkuuttaan käsittelevästä hautainskriptiosta.45 Viimeksi mainittu 
toimi eräänlaisena perustekstinä pax persicaa edustaville sotilaille impe-
riumin reunalla. Oli järkevää olettaa nämä tekstit osaksi kirjurien pai-
kallista oppimäärää, jonka kautta koulutettavat saivat kosketuksen viral-
liseen ideologiaan. Meille on säilynyt myös todisteita yksittäisten lähet-
tien pitkistä matkoista kuninkaallisilla teillä, mikä viittaa siihen, että jot-
kut juudealaisetkin saattoivat saada ensi käden kokemusta imperiumin 
laajuudesta.46 

”Kirjallisuuden” (ainakaan epävirallisten kirjallisuudenlajien) tuot-
taminen itsessään ei koskaan kuulunut kirjureiden virallisiin velvolli-
suuksiin. Meille ei ole säilynyt virallisten kuninkaallisten piirtokirjoitus-
ten ja hallinnollisten tekstien ohella todisteita aikakauden iranilaisen 
kertomus- tai uskomusperinteen muistiin kirjoittamisesta. Jotkut kirjal-
lisesti sivistyneet ei-persialaiset eliitin jäsenet kuitenkin kirjoittivat ja 
välittivät oman traditionsa kirjallisuutta. Tunnetuimpia näistä ovat 
babylonialaiset kirjurit. Persian vallan ajalta on säilynyt myös egyp-
tiläistä kirjallisuutta. Paljon klassista kirjallisuutta syntyi Akhaimenidien 
ajalla myös reaktiona Persian valtaan. Näiden kilpailijoiden tilanne oli 
kuitenkin hyvin erilainen kuin juudealaisten. Babylonian eliitti oli 
menettänyt kokonaisen valtakunnan ja egyptiläiset olivat parhaillaan 
menettämässä omaansa. Ateenalaiset puolestaan yrittivät rakentaa omaa 
imperiumiaan eräänlaiseksi vastineeksi Persialle ja suojaksi sitä vastaan. 
Jehudin juudealaiset sitä vastoin elivät romahduksen jälkeisessä yhteis-
kunnassa.47 Babylonian ja Assyrian juudealaiset olivat puolestaan 

 
45 Näistä kolmesta tekstistä, ks. Porten & Yardeni (eds.) 1986–99. Hautainskriptio-
interpolaatiosta ks. Sims-Wiliams (1981). Tekstin juudealaisesta vastaanotosta ja käytöstä ks. 
Granerød 2013; Mitchell 2015. Tekstin lajista, ks. Silvermanin artikkeli teoksessa 
Conceptualizing Past, Present, and Future, tulossa. 
46 Eräästä matkustavasta satraapista, Henkelmann 2010. Tieverkostosta yleisesti, Graf 1994. 
47 Juudan kuningaskunnasta romahduksen jälkeisenä yhteiskuntana vuoden 587 eaa. jälkeen, 
ks. Faust 2007; Faust 2012, Valkama 2013. Ajatus on peräisin Joseph Tainterilta (1988). 
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maastaan pakkosiirrettyjen jälkeläisiä. Kirjoittamisen syyt olivat toden-
näköisesti erilaisia eri alueilla.  

Kirjoittaminen edellyttää sekä edistynyttä kirjallista osaamista, riit-
tävää vaurautta ja vapaa-aikaa tai vastaavasti suurta tarvetta kirjoittami-
seen. Tämä ei välttämättä rajaa kirjoitustoimintaa vain ylimpiin luok-
kiin, mutta todennäköisesti rajaa alimmat luokat ulos toiminnasta, mikä 
herättää kysymyksen kirjallisuuden sosiologiasta.48 Viime aikoina on 
ollut tapana yhdistää kirjallisuuden tuottaminen (erityisesti imperiumi-
en sisällä) identiteetin muodostamiseen.49 Tämä saattaa olla tärkeä ele-
mentti kirjoittamisessa, mutta on syytä muistaa, että identiteetin tarkas-
teleminen eksplisiittisesti edustaa modernia katsontakantaa. Identiteetin 
rakennus ei ole ainoa syy kirjoittamiselle, vaan syyt ovat yhtä moni-
naiset kuin kirjoittajatkin. Tarkastelemassamme tilanteessa kyseessä on 
pienen vähemmistön pieni kirjoitustaitoinen joukko, joka jostain syystä 
koki tarpeelliseksi kirjoittaa siitä huolimatta, että selkeää lukijakuntaa ei 
ollut tiedossa. 

Tästä pääsemme Heprealaisen Raamatun tutkimusta koskevaan 
kysymykseen. Nykytutkimuksessa on tyypillistä olettaa Heprealaisen 
Raamatun syntyneen vastauksena johonkin kriisiin, esimerkiksi reaktio-
na itsenäisyyden ja paikallisen kuninkaan menetykseen, sekä pyrkimyk-
senä luoda uusi uskonnollinen identiteetti. Samaan aikaan oletetaan, 
että kokoelma syntyi – tai ainakin koottiin ja toimitettiin – Persian 
pitkän hallituskauden aikana. Edellä todettiin, että Persian hallinto 
merkitsi rauhallista kautta Palestiinassa. Yhtäältä tämä oli ihanteellinen 
ympäristö kulttuurisille hankkeille kuten kirjoittamiselle. Toisaalta on 
selvää, ettei rauhan aika tue yleistä oletusta siitä, että kirjoitukset syntyi-
vät vastauksena poliittiseen kriisiin. Tämä havainto ansaitsee erityistä 
huomiota. Jos Uusbabylonian aiheuttama kriisi ei enää varjostanut 
persialaisajan kirjoitustoimintaa, jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa: joko 
Heprealaisen Raamatun kokoonpano ei saanut alkusysäystä kriisistä tai 
sitten Persian hallinto todellakin koettiin sortavaksi. Mielestäni on 

 
48 Yleiskatsaus tästä perusdynamiikasta, ks. Wilson 2012. 
49 Esim. Liss & Oeming 2010. Erityisesti tämä koskee Heprealaista Raamattua, ks. Ben Zvi 
2011. 
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reduktionistista nähdä Heprealaisen Raamatun kokoonpano ennen 
kaikkea trauman valossa. Paljon muunkinlaista dynamiikkaa liittyi vä-
hemmistöryhmän eliitin elämään suuressa valtakunnassa.  

 
 

Pax persican merkitys Heprealaiselle Raamatulle 

Tähän saakka olen pyrkinyt kuvailemaan tilanteen perusdynamiikan 
piirteitä ja sitä, mitä ne merkitsevät erilaisille analyyseille juudealaisista 
Persian imperiumissa. Jokainen aspekti edellyttäisi vielä syvempää 
tutkimista, koska on selvää, että juudealaisten kokemukset pax persicasta 
ja reaktiot siihen vaihtelivat. Lopuksi keskustelen rauhan merkityksestä 
Heprealaiselle Raamatulle. Käsittelen vain kahta tekstijaksoa, Jesajan 
kirjan lukua 60 ja Sakarjan kirjan lukua 1. Ensimmäistä on viime aikoi-
na tutkinut Brent Strawn ja jälkimmäistä olen käsitellyt omissa tutki-
muksissani. 

Ensi kerran vuonna 2007 ja äskettäin uudelleen julkaistussa artik-
kelissaan Brent Strawn esittää, että Jesajan luvun 60 ennustus pitäisi 
ymmärtää pyrkimykseksi kumota ja omia sellainen kuva pax persicasta, 
joka on kuvattuna esimerkiksi Apadana-reliefeissä.50 Jesaja 60 sijoitetaan 
yleensä persialaisaikaan, vaikka sen ajoittaminen onkin hankalaa. 
Strawnin mukaan tekstin aurinkokuvasto ja ajatus vapaaehtoisesta, rau-
hallisesta kulkueesta tuovat mieleen pax persican sellaisena kuin se 
Persepoliksessa on kuvattu. Vaikka Strawn ei osukaan oikeaan aurinko-
kuvaston suhteen,51 kuva kansojen rauhanomaisesta pyhiinvaelluksesta 
Jerusalemiin on tärkeä. Jones argumentoi vielä vahvemmin, että Jesajan 
tekstin tarkoitus on kumota persialainen ideologia korvaamalla Persepo-
lis keskuksena Jerusalemilla. Tosin hänen argumenttinsa nojaa vahvasti 
oletukseen, että Deuterojesaja ennusti paluun maanpaosta ja jälleenra-
kentamisen, kun taas Tritojesajan aikalaiset Jerusalemissa kokivat 

 
50 Strawn 2007; Hulster & Strawn 2015. Samoin Jones 2014.  
51 Strawn identifioi siivekkään kiekon sekä auringoksi että Ahuramazdaksi. Vaikka symbolin 
alkuperä on aurinkokiekoissa, ei ole selvää, että tämä merkitys säilyi akhaimenideille saakka. 
Myöskään Ahuramazdaan yhdistämiselle ei ole selvää tukea. Näitä oletuksia ei tarvita 
valosymboliikan ymmärtämiseksi heprealaisessa perinteessä.  



 P A X  P E R S I C A  J A  J U U D E A L A I S E T  1 3 1  

pettymyksen, kun lupaukset jäivät toteutumatta.52 Ei kuitenkaan voida 
olettaa, että Deuterojesajan teksti olisi tuohon aikaan ollut mitenkään 
auktoritatiivisessa asemassa. Ennemminkin pitäisi kysyä, mitä kirjoitta-
jan edustaman eliitin kannanotto vallitsevaan pax persica -ideologiaan 
merkitsee. Myös arabialaisten kauppiaiden maininta jakeissa 6–7 on 
kiinnostava, koska heidän asemansa imperiumissa oli epäselvä. Onko 
saman rauhanajatuksen soveltaminen Jerusalemiin juonittelevaa, ku-
mouksellista vai mahdollisesti jotain muuta? Jesajan kirjan tekstin voi 
tietenkin tulkita kumouksellisesti ja näin monet saattoivat sen aikanaan 
tulkitakin. Mutta jos ottaa tosissaan kumpaankin kuvaan sisältyvän rau-
hanomaisen retoriikan, teeman sovellukset näyttävät yhteensopivilta. 
Persian kuningas ajatteli hallintansa perustuvan vapaaehtoisesta yhteis-
työstä nousevaan hyötyyn ja Jesajan kirjan kirjoittaja katsoi, että tämä 
hyödytti myös Jerusalemia. On myös muistettava, että persialaisessa 
ajattelussa kuningas oli keskiössä, ei mikään fyysinen kaupunki. Deu-
terojesajan kuvaus ei myöskään ole poliittinen vaan puhtaasti uskonnol-
linen: lahjat ja pyhiinvaeltajat saapuvat Jerusalemiin, mutta sen itsenäi-
sestä hallintavallasta ei puhuta mitään. Tekstissä vihjataan, että vierai-
den kuninkaiden oikeutus riippuu heidän Jerusalemille tarjoamastaan 
tuestaan. Vaikka muut kuninkaat tätä tuskin olisivat hyväksyneet, ajatus 
siitä, että kuninkaan asema oli riippuvainen oikeasta käytöksestä juma-
lien edessä, oli tuttu kaikille. Lukutavasta riippumatta on selvää, että 
Jesaja 60 todistaa pax persican merkityksestä kirjoituksen taustalla.  

Viimeisen esimerkkitekstin, Sakarjan kirjan ensimmäisen luvun, 
kanssa olen itse työskennellyt. Sakarjan ensimmäisessä näyssä kuvataan 
mies, joka ratsastaa punaisella hevosella. Näky ajoitetaan Dareioksen 
toisen hallitusvuoden yhdennentoista kuukauden 24. päivään (Sak. 1:7) 
eli 15. helmikuuta 519 eaa. Jos ajoitusta pidetään uskottavana, näyn 
ajankohta oli 15 kuukautta sen jälkeen, kun Dareios oli voittanut 
Nebukadnessar IV:n Babylonissa.53 Dareios oli siis jo vakiinnuttanut 

 
52 Jones 2014. 
53 Ja noin 14 kuukautta viimeisen päivätyn tappion jälkeen (Fradan menetys Baktriassa). 
Toinen kapina Elamissa toisena ja kolmantena vuonna mainitaan, mutta ilman selkeää 
päivämäärää (se on ajoitettu vain aikaan ennen Dareioksen Skyytian sotaretkeä). 
Vallanvaihdoksen kronologia on epäselvä. Babylonialaista todistusaineistoa käsittelee 
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asemansa Persian kuninkaana. Christine Mitchellin perustellun oletuk-
sen mukaisesti näyn tapahtumapaikaksi mainittu myrttejä kasvava laak-
so voidaan ymmärtää Ramat Raḥelin kuvernöörin paratiisiksi.54 Rauni-
oitunut Jerusalem ei joka tapauksessa vaikuta uskottavalta ympäristöltä. 
Näyssä esiintyvät ratsut tulkitaan yleisesti Jahven kuninkaallisiksi 
vakoojiksi, joiden kuvaukseen on otettu mallia Persian (ja Uusassyrian) 
”Kuninkaan silminä”55 tunnetusta instituutiosta (1:10–11). Ensimmäi-
sessä näyssä Sakarja näkee ratsastajan ilmoittavan Jahven enkelille, että 
ratsastajat ovat kulkeneet maata ristiin rastiin ja havainneet kaikkialla 
maan olevan aloillaan ja hiljaa (kᴐl hāʾārɛs≅ jošɛbɛt wᵊšoqāt≅ɛt, 1:11). 
Aikakirjan kirjoittaja käytti samaa juurta (šqt≅) kuvatakseen rauhaa tai 
sodankäynnin puuttumista.56 Aloillaan ja hiljaa olemista tarkoittavien 
sanojen esiintyminen yhdessä on harvinaista,57 mutta vaikuttaa merkit-
sevän tilaa, jossa vallitsee sekä rauha että vauraus. Jahven enkeli valittaa, 
että Jerusalemille ei ole annettu huomiota, ja tiedustelee, kuinka kauan 
tämä tulee jatkumaan. Vastauksesta selviää, että Jahve on vihainen 
kansoille, jotka ”kerskuvat olevansa turvassa” (1:15) ja ovat tehneet 
Jerusalemin rangaistuksen liian raskaaksi. Jahve vakuuttaa myös palaa-
vansa Jerusalemin temppeliin. Turvassa olevilla kansoilla tarkoitettaneen 
pääasiassa Assyriaa ja Babyloniaa, jotka olivat tyypillisesti profeetallisia 
vihan välineitä ja pääosin vastuussa diasporasta. On huomattava, että 
Jahven enkelille vastauksena annettu oraakkeli ei ilmoita tarkkoja 
ajankohtia. ”Armahtaminen” (rh ̣m) ymmärretään kuitenkin eksplisiitti-
sesti Jahven paluuksi Jerusalemiin (1:12, 16). Jahven paluuta seuraa Lä-
hi-idän yleisen temppeliteologian mukaisesti ajatus temppelin uudelleen 
rakentamisesta ja Jehudin uudelleen asuttamisesta.58 

 
Zawadzki 1994. Ks. myös Lorenz 2008. Yleisesti viitataan Parkerin & Dubbersteinin (1956) 
tarjoamiin vaihtoehtoihin. 
54 Mitchellin artikkeli ”A Paradeisos at Ramat Rahel and the Setting of Zechariah” (tulossa). 
Kiitän mahdollisuudesta tutustua artikkeliin ennen julkaisua.  
55 Esim. Meyers & Meyers 2004, 111, 114; Tiemeyer 2015, 158; Silverman 2012, 171–174; 
Silverman 2014, 3–5. 
56 1. Aik. 4:40, 2. Aik. 13:23, 2. Aik. 14:5, 2. Aik. 20:30, 2. Aik. 23:21. 
57 Nämä kaksi juurta esiintyvät yhdessä myös jakeissa Tuom. 18:7, 1. Aik. 4:40 ja Hes. 38:11, 
mutta eri lauseissa.  
58 S.o. jumalan läsnäolo temppelissä on välttämätön maan menestykselle. Ks. Hundley 2013. 
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Näyn teho perustuu siis selvästi Jerusalemin kulttimerkityksen uu-
distamiseen. Tämä pitää ymmärtää siinä valossa, että juudaealaisilla oli 
mahdollisesti muita temppeleitä59 ja että Assyriassa ja Babyloniassa oli 
äskettäin kukistettu kapinoita – Dareios oli edelleen hallitsija. Valite-
taanko tässä näyssä itsenäisyyden puutteesta, kuten kommentaattorit 
usein tulkitsevat, vai onko kyseessä eliitin toive siitä, että pax persica 
hyödyttäisi unohdettua imperiumin kolkkaa? Kummassakin tapauksessa 
kyse on näystä, joka yhdistää juudealaiset uudistettuun pax persicaan. 

 
 

Johtopäätös 

Tässä artikkelissa käyty keskustelu osoittaa, että Persian rauhan ajan 
sosiaaliset ja poliittiset realiteetit on otettava huomioon analysoitaessa 
juudealaisia ja heidän kirjallisuuttaan Persian imperiumin aikana. Pax 
persicassa oli kyse paljosta muustakin kuin kuninkaallisesta propagan-
dasta, joka saatettiin joko naivisti hyväksyä tai jota voitiin peitetysti kri-
tisoida. Kyseessä on keskeinen tekijä, joka vaikutti ajan sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja poliittiseen dynamiikkaan. Vaikka rauha vaikutti eri 
tavalla eri paikoissa ja sosiaalisissa luokissa, se oli kuitenkin osa suurta 
kokonaisuutta. Aiheen tarkka ymmärtäminen on välttämätöntä luetta-
essa kirjallisuutta, joka syntyi tässä ympäristössä. 
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Pahan perikuvia vai uskonveljiä? 

Sotilaat varhaiskristillisyydessä 

 
 
 
 

Mitä varhaiskristityt ajattelivat sotilaista? Oliko varhaiskristittyjen jou-
kossa sotilaita? Nämä ovat tämän artikkelin keskeisiä kysymyksiä. Vas-
taus riippuu oleellisesti siitä, miten sotilaana toimiminen ymmärretään. 
Viimeisen sadan vuoden aikana tapahtunut sodan kuvan muutos vai-
kuttaa siihen, mihin tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota. 1900-lukua 
leimasi kaksi maailmansotaa ja kylmä sota. Kylmän sodan jälkeen sodan 
kuva ja sotilaan rooli on muuttunut. Käyn aluksi läpi sitä, miten sodan 
kuva on vaikuttanut tutkimukseen. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti 
Rooman turvallisuuskoneiston ja antiikin yleisen mielikuvan sotilaista. 
Osoitan, että mielikuvat rivimiehistä ja sadanpäälliköistä näkyvät myös 
varhaiskristillisissä teksteissä. Lopuksi osoitan, että varhaiskristillinen 
antimilitarismi liittyi aikakauden sivistyneistön yleisiin näkemyksiin. 
Tämä ei estänyt sitä, että jo 200-luvun alussa kristityt muodostivat 
eräissä legioonissa näkyvän ryhmän. 

 
 

Maailmansodista ”uusiin sotiin” ja antiikin näkökulma 

Antti Filemon Puukko, tuleva Vanhan testamentin eksegetiikan profess-
sori, kirjoitti vuonna 1919 artikkelin ”Kristinusko ja sota”. Artikkeli oli 
tilintekoa juuri päättyneestä ensimmäisestä maailmansodasta. ”Sodan 
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koneisto ja sodan tekniikka näyttävät hävittävän kaiken persoonallisen 
vapauden ja persoonallisuuden arvon”, Puukko valittaa.1 Modernimmin 
sanottuna Puukko valittaa yksilön toimijuuden puutetta. Massa-
armeijoiden harjoittama totaalinen sota näyttää imaisevan yksilön 
valtavaan sodan Molokin kitaan.  

Totaalinen, kaikkien kansalaisten voimavaroja kysyvä sota pakottaa 
jokaisen kohtaamaan eettisen kysymyksen siitä, voiko hän osallistua 
sotaponnisteluihin tai itse sotaan. Esimerkkinä eettisestä lähestymis-
tavasta käy Puukon artikkelin kanssa samana vuonna julkaistu C. John 
Cadouxin klassikko The Early Christian Attitude to War: A Contribution 
to the History of Christian Ethics. Cadoux käy läpi varhaiskristillisiä teks-
tejä siltä kannalta, puoltavatko vai vastustavatko ne kristityn mahdolli-
suutta palvella sotilaana. Samaa lähestymistapaa edustaa Roland Bain-
tonin Christian Attitudes Toward War and Peace: A Historical Survey and 
Critical Re-evaluation, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 1960 ja josta 
on sittemmin otettu useita painoksia. Lähestymistavan tuorein 
esimerkki on Despina Iosifin vuonna 2013 julkaistu Early Christian 
Attitudes to War, Violence and Military Service. 

Näiden tutkimusten taustalla häälyy lausumaton tai lausuttu mieli-
kuva massa-armeijoista. Näiden armeijoiden edellyttämä laaja rekrytoin-
ti pakottaa lähes jokaisen miespuolisen kansalaisen kohtaamaan sen ky-
symyksen, voiko hän toimia sotilaana. Samalla kun asevelvollisuus on 
maailmalla harvinaistunut, tämä tarkastelukulma on raamatuntutki-
muksessa käynyt aiempaa harvinaisemmaksi. Sattumaa tuskin lienee, 
että Iosif edustaa vanhaa näkökulmaa. Kreikka kuuluu Suomen ohella 
niihin harvoihin länsimaihin, joissa laaja asevelvollisuus on yhä käytös-
sä. Näistä kysymyksistä nousevan tarkastelutavan heikkous on kuitenkin 
siinä, että sen soveltuvuutta antiikin aineiston analyysiin ei ole arvioitu 
kriittisesti. Luoko massa-armeijoiden edellyttämä asevelvollisuusjärjes-
telmä oikean näkökulman varhaiskristillisiin teksteihin? Onko sotilaan 
rooli ymmärrettävä massa-armeijan suurisuuntaisen taistelutoiminnan 
osana? 

 
1 Puukko 1919, 111. 
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Puukolle maailmansota loi kokemuksen yksilön kyvyttömyydestä 
vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Vastaava kokemus esiintyy myös eräis-
sä varhaiskristillisissä teksteissä. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan 
evankeliumeihin sisältyvässä niin sanotussa synoptisessa apokalypsissa 
sodat tulevat täysin vääjäämättöminä tapahtumina lopunajallisen aika-
taulun mukaisesti. Kyse ei ole mistään, mikä riippuisi kirjoittajan tai 
lukijan tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Niin vain ”täytyy käydä”. 
Yksilöiden toimijuus on hyvin rajallista: kristityt koettavat selvitä tilan-
teesta pakenemalla vuorille (Matt. 24:7, 16; Mark. 13:7, 14; Luuk. 
21:9, 21). Johanneksen ilmestyksessä Saatana kokoaa kansat sotaan, ja 
joukkoja on kuin ”meren rannalla hiekkaa” (Ilm. 20:9). Nämä kuvauk-
set vetävät vertoja Puukon mielessä oleville massataisteluille, mutta tämä 
ei ole sodan koko kuva varhaiskristillisissä teksteissä. 

Toisenlainen kuva muodostuu pienimuotoisista levottomuuksista 
ja voimankäyttöoperaatioista. Apostolien teoissa sivutaan Teudaan ja 
Juudas Galilealaisen pienten kapinallisjoukkojen nujertamista (Ap. t. 
5:36–37). Kokemus toimijuuden rajallisuudesta on näissäkin olennai-
nen. Kapinat kukistettiin siksi, että ne olivat ”lähtöisin ihmisistä” (Ap. t. 
5:38). Nähtävästi valtakoneiston voi kyseenalaistaa vain Jumalan tuella. 
Vielä selvemmin toimijuuden rajallisuus näkyy Luukkaan evankeliumin 
kohdassa, jossa Jeesus puhuu Pilatuksen surmaamista galilealaisista. Il-
miönä tapahtuma rinnastetaan Siloan tornin sortumiseen (Luuk. 13:1–
5). Rakennustekninen onnettomuus ja Juudean prefektin toimeenpane-
ma joukkosurma ovat kokemuksellisesti samanlaisia, täysin ennakoimat-
tomia onnettomuuksia. Kumpikaan ei evankeliumin näkökulmasta ole 
ihmisen käsissä. Evankeliumin tarjoama toimijuus rajoittuu siihen, että 
Pilatuksen toimien merkitys voidaan selittää teologisesti: ”Yhtä lailla te 
kaikki olette tuhon omia, ellette käänny.” Takana on siis lopulta 
Jumala, Pilatuksenkin takana. 

Jos apokalyptisia lopunajan massataisteluita ei oteta lukuun, oman 
aikamme ”uudet sodat” ovat lähempänä varhaisten kristittyjen koke-
musmaailmaa kuin maailmansotien massa-armeijat. ”Uusissa sodissa” 
valtioiden rinnalla tai niiden sijasta sotaa käyvät etniset tai uskonnolliset 
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ryhmät ja yksittäisten henkilöiden ympärille ryhmittyneet vapaamuotoi-
set sotajoukot.2 Tämä on tuonut sotilaat takaisin sinne, missä 
ensimmäiset kristitytkin näitä tapasivat: kaupunkien kaduille, ihmisten 
kokoontumispaikkoihin, hallintorakennusten äärelle ja liikenteen 
solmukohtiin. Varhaiskristilliset tekstit eivät juurikaan kuvaa sotilaita 
apokalyptisen sodan yhteydessä. Ne tapahtumat ovat niin mittavia, että 
yksittäiset sotilaat häviävät kuvasta. Sotilaista puhutaan ennen kaikkea 
siinä arkiympäristössä, jossa kaikki muukin tekstien kuvaama toiminta 
tapahtuu. Tämä tarkoittaa, että sotilaan toimenkuva tulee ymmärtää 
laajemmin kuin pelkkänä taistelijana ison armeijan laajamittaisissa 
kenttäoperaatioissa. Rajapinnat eri turvallisuusviranomaisten välillä 
muodostuivat osin erilaisiksi kuin meidän aikamme maailmassa. 

 
 

Rooman turvallisuuskoneisto 

Rooman valtakunnassa turvallisuuskoneisto oli monitahoinen. Kaupun-
geissa oli omia järjestysmiehiä. Esimerkiksi Polykarpoksen marttyyriossa 
vanhan piispan pidättää poliisijoukko, jota kutsutaan teknisellä nimellä 
diōgmītai, siis sananmukaisesti takaa-ajajat. Näitä johtaa eirēnarkhos, 
sananmukaisesti rauhanjohtaja (Polykarpoksen marttyyrio 6.2–7.1). 
Nimitykset viittaavat kaupungin viranomaisiin,3 joilla oli Rooman 
armeijasta riippumatonta järjestysvaltaa. Mitä vähemmän alueella oli 
levottomuuksia, sitä vähemmän armeijan sotilaat osallistuivat paikal-
liseen järjestyksenpitoon.  

Juudea oli Jeesuksen aikana ja sen jälkeen levoton alue, joten sinne 
oli sijoitettu Rooman armeijan yksiköitä.4 Levottomuuksien takia Juu-
dea oli myös suoraan roomalaisen sotilasviranomaisen valvonnassa. Pre-
fekti Pontius Pilatus on evankeliumeissa esiintyvä korkea-arvoisin soti-
lashahmo. Vaikka prefektillä periaatteessa oli laajat toimivaltuudet, 
hänen oli poliittisista syistä pakko ottaa paikallisväestön mielialat huo-

 
2 Raitasalo ja Sipilä 2004, 18–19. 
3 Fuhrmann 2012, 66–69. 
4 Isaac 2000, 77–89.  
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mioon. Johanneksen evankeliumissa väkijoukko uhkailee, että Pilatus ei 
ole keisarin ystävä, ellei tämä ristiinnaulitse Jeesusta. Pilatus taipuu (Joh. 
19:12–13). Vaikka Johanneksen kuvaus ei välttämättä ole historiallinen, 
uhkailu ei ole täysin mielikuvituksellista. Väestö saattoi nimittäin vai-
kuttaa prefektin asemaan, minkä Pilatus sai myös kokea. Josefus kertoo, 
miten samarialaiset onnistuivat heittämään epäluulon varjon Pilatuksen 
päälle ja saivat Syyrian kuvernöörin Vitelliuksen puolelleen. Pilatus siir-
rettiin tehtävästään syrjään (Josefus, Antiquitates Iudaicae 18.4.1–2).  

Rooma eivät suinkaan hallinnut valtakunnan kaikkia alueita sotilas-
viranomaisten kautta. Uuden testamentin tunnetuin esimerkki toisella 
tavalla hallitusta alueesta on Herodes Antipaan Galilea. Herodes 
Antipas oli roomalaisten vasallihallitsija, jolla oli oma armeija. Matteus 
ja Luukas mainitsevat selkeästi Antipaan erillisestä hallintoalueesta, ja 
Luukas mainitsee Antipaan omista sotilaistakin (Matt. 14:1; Luuk. 3:1; 
23:7–11). Molemmissa evankeliumeissa mainittu Kapernaumin sadan-
päällikkö (Matt 8:5–13; Luuk.7:1–10) ei siten ole Rooman vaan Hero-
deksen armeijan sotilas. Rooman armeijan yksiköt eivät nimittäin tul-
leet vasallien hallintoalueille muuten kuin poikkeustapauksissa.5 Eri asia 
on, tiedostivatko paljon Antipaan ajan jälkeen kirjoittaneet evankelistat 
puhuvansa nimenomaan ei-roomalaisesta sotilaasta. Mikäli Matteuksen 
versiossa puhutaan sadanpäällikön pojasta eikä orjasta (kaksitul-
kintainen pais), kyse on luontevasti ei-roomalaisesta. Avioliitto oli 
nimittäin kielletty Rooman vakinaisen armeijan sotilailta, joskin 
epäviralliset liitot ja perheet olivat todellisuutta.6 Luukas käyttää sanan 
pais sijasta sanaa dūlos, joka yksiselitteisesti tarkoittaa orjaa. 

Kaupunkien järjestysmiehistöjen ja vasallihallitsijoiden armeijoiden 
lisäksi myös varsinainen Rooman armeija muodostui värväyspohjaltaan 
ja statukseltaan kahdesta eri peruskategoriasta: vakinaisesta armeijasta ja 
apujoukoista (auxilia). Apostolien tekojen kuvaama sadanpäällikkö Cor-
nelius mahdollisesti kuului apujoukkoihin. Hänen yksikkönsä on usein 

 
5 Chancey 2007, 54. 
6 Campbell 2002, 25–32, 96–97. Epävirallisten perhesuhteiden lisäksi syntyi myös satun-
naisempia seksuaalisuhteita. Tähän viittaa kristinuskoa kritisoinut Kelsos, jonka mukaan 
Jeesuksen isä olisi ollut roomalainen Panthera-niminen sotilas (Origenes, Contra Celsum 32; 
Fuhrmann 2012, 229–230). 
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oletettu olleen Cohors II Italicae Civium Romanorum. Yksikkö oli siitä 
poikkeuksellinen, että ainakin nimensä perusteella se muodostui Roo-
man kansalaisista. Yleensä apujoukkojen sotilaat nimenomaan eivät 
olleet kansalaisia. Heiltä ei myöskään edellytetty naimattomuutta, kuten 
vakinaisessa armeijassa.7 

Roomalainen turvallisuuskoneisto oli siis hyvin moniulotteinen. 
Varhaiskristillisissä teksteissä sotilas esiintyy yleensä tehtävissä, jotka 
nykyään mielletään kuuluviksi poliisille tai jollekin muulle turvallisuus-
viranomaiselle. Sotilaat vartioivat kuolemaantuomittua Jeesusta, suorit-
tavat teloituksen (Mark. 15:16–47 parr.) ja vartioivat myöhemmin hau-
taa (Matt. 27:65–26:15). Kun Jerusalemissa uhkaa kehittyä mellakka 
Paavalin takia, sotilaat rauhoittavat tilanteen ja ottavat apostolin 
suojelukseensa. Hänet viedään sotilassaattueessa Kesareaan ja edelleen 
Roomaan, jossa apostoli saa vapaasti toimia vain yhden vartiosotilaan 
silmälläpidon alaisena (Ap. t. 21:31–28:16). Sotilas voi olla vaikkapa 
poliittinen provokaattori. Epiktetos kertoo: ”Näin Roomassa harkitse-
mattomat ihmiset joutuvat sotilaiden käsiin: sinun viereesi istuu sotilas 
siviilivaatteissa ja alkaa puhua pahaa keisarista. Sinä pidät hänen luotet-
tavuutensa takeena, että hän aloitti moittimisen ja puhut itsekin, mitä 
ajattelet. Sitten sinut otetaan kiinni ja viedään pois.” (Epiktetos, 
Keskusteluja 4.13.5).8  

Kun puhutaan sotilaista antiikissa, puhutaan paljon laajemmasta 
kategoriasta kuin nykykäsityksissä. Sotilaan hahmo ei siten viittaa auto-
maattisesti sotaan eikä sotilaan hahmo välttämättä liity lainkaan sodan 
problematiikkaan. Varhaiskristillisissä teksteissä sotilaat esiintyvät pää-
asiassa aivan muissa turvallisuustehtävissä. Ero maailmansotien ja ase-
velvollisuuden synnyttämiin sotilaskäsityksiin on huomattava. ”Uusien 
sotien” välittämä mielikuva sotilaasta on lähempänä sitä, mikä esiintyy 
varhaiskristillisissä teksteissä. Sotilaat tietenkin saattoivat osallistua 

 
7 Kyrychenko (2014, 17–19, 39–40,168–170) pohtii laajasti kyseisen yksikön luonnetta. Ks. 
myös Saddington 1996, 2411. 
8 Sotilaiden tehtävät eivät rajoittuneet edes siihen, mitä me kutsumme turvallisuusalaksi. 
Maanmittaus, insinööritoimi ja tuomarin tehtävät saattoivat olla sotilaiden käsissä. Sotilaat 
rakensivat teitä, johtivat kaivoksia ja suorittivat hankintoja armeijan tarpeisiin (Fuhrmann 
2012, 105). 
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suurisuuntaisiin sotaretkiin osana kenttäarmeijaa ja osallistua suuriin 
kenttätaisteluihin, mutta tämä ei suinkaan ollut heidän ainoa roolinsa. 
Varhaiskristillisissä teksteissä sotilaat esiintyvät pääasiassa muissa 
yhteiskunnan turvallisuustehtävissä.  

 
 

Sotilaat uhkana ja pelon kohteena 

Paavalin mukaan esivalta miekalla uhaten pakottaa alamaiset tottele-
maan (Room. 13:3–5). Pelkäämisestä, miekasta ja pakosta (anankē) 
puhuminen on kuvaavaa, sillä monin paikoin väestö koki armeijan 
pelottavana rankaisijana eikä suojelijana.9 Tämä johtui siitä, että 
Rooman ja sen vasallien suorittaman poliisitoimen tehtävänä ei ollut 
suojella väestöä vaan turvata vallanpitäjien etuoikeudet: nujertaa mella-
koita ja suojata veronkantoa.10 Rooman itäisissä provinsseissa armeijan 
yksiköitä sijoitettiin kaupunkeihin valvomaan siviilihallinnon uskolli-
suutta keskusvallalle. Esimerkiksi Antiokiassa, joka oli yksi varhaisen 
kristinuskon keskuksia, sijaitsi vahva varuskunta. Kaupunkikeskusten 
ulkopuolella pienemmät yksiköt suojasivat huolto- ja marssireittejä, 
valvoivat aluetta ja tukivat verotuksen toteutusta. Siviilit kohtasivat 
sotilaita esimerkiksi tulliasemilla.11  

Luukas mainitsee peräkkäin tullimiehet ja sotilaat kysymässä 
neuvoa Johannes Kastajalta (Luuk. 3:14). Näiden ryhmien esiintyminen 
yhdessä ei sotilaiden tehtäviä ajatellen ole yllättävää. Myös Johanneksen 
neuvo kuvastaa sotilaiden liittymistä veronkantoon: hän kieltää sotilaita 
ryöstämästä (diaseiō) ja kiristämästä (sykofanteō). Tämä kuvaa niitä 
ongelmia, joita sotilaiden toimintaan usein sisältyi. Erään piirtokirjoi-
tuksen mukaan sotilaat ryöstelivät (enseiō) yhdessä kollētiōnēs-nimisen 
ryhmän kanssa. Viimeksi mainitut olivat joko veronkerääjiä tai jonkin-
laisia sotilaita.12 Hankala suhde sotilaisiin tulee näkyviin myös Vuori-

 
9 Fuhrmann 2012, 6–12. 
10 Davies 1989, 33; Fuhrmann 2012, 8, 91, 119. 
11 Campbell 2002, 90.  
12 MacMullen 1963, 87; Fuhrmann 2012, 216–220. 
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saarnassa. Ainoa kohta, joka suoranaisesti käsittelee sotilaita, kätkeytyy 
suomennoksessa lauseeseen ”Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan 
matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi” (Matt. 5:41). Vaatia-verbi on 
kreikan kielessä pakko-ottoa tai työvelvollisuutta tarkoittava tekninen 
termi anggareuō. Sotilas saattoi vaatia siviilin mukaansa kantamaan 
tavaroita tai näyttämään tietä. Tällä verbillä myös Simon Kyreneläinen 
laitetaan kantamaan Jeesuksen ristiä (Mark. 15:21; Matt. 27:32). 
Samalla verbillä viitataan muualla antiikin teksteissä myös erilaisen 
omaisuuden pakko-ottoon. Vuorisaarnan kahden virstan kävelykeho-
tuksessa siis ohjeistetaan siviiliä siitä, miten sotilaan vaatimukseen tulee 
suhtautua. 

Vuorisaarnan kuvaama tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. 
Esimerkiksi Apuleius kuvaa romaanissaan, kuinka sotilas tahtoo vas-
taantulleelta puutarhurilta aasin. Puutarhuri kieltäytyy ja seurauksena 
on käsikähmä. Sotilas palaa kuitenkin myöhemmin tovereineen, ottaa 
aasin ja myy sen (Kultainen aasi 9.39–10.1, 13). Kyse on pakko-oton 
varjolla tapahtuvasta ryöstöstä. Apuleiuksen kuvaama tilanne valaisee 
sitä, mitä Vuorisaarnassa ajatellaan. Vastarinnasta luopumisen vaihtoeh-
tona on tappelunnujakka eikä siinä viitata sotaan mitenkään. Myöhem-
min posken kääntäminen on toisinaan nähty periaatteellisena kannan-
ottona sotaan tai väkivaltaan yleensä. Asiayhteys viittaa kuitenkin 
korkeintaan pieneen arkielämän nujakointiin.  

Apuleiuksen kertomuksessa vastarinta osoittautui lopulta hyödyttö-
mäksi. Tämä oli usein antiikin ihmisten kokemus. Filosofi Epiktetos 
katsoi, että on turhaa vastustaa sotilasta, joka vaatii siviililtä aasia. Se, 
joka vastustaa, saa vain ensin kunnolla iskuja ja kuitenkin menettää 
aasin (Keskusteluja 4.1.79). Vuorisaarnaa mukailevassa Kahdentoista 
apostolin opetuksessa (1.4) taas todetaan: ”Jos joku ottaa sinulta sinulle 
kuuluvaa, älä vaadi sitä takaisin; eihän sinulla ole siihen mahdol-
lisuuttakaan.” Ohje on siis se, että yksilön tulee passiivisesti mukautua 
välttämättömään. Vastarintakielto on ymmärrettävä selviytymiskeinoksi 
tilanteessa, jossa yksilö kokee oman toimijuutensa rajoitetuksi. 

Vuorisaarna ei kuitenkaan ohjeista passiiviseen mukautumiseen, 
vaan laajentaa toimijuuden tilaa varsin erikoisesti. Koska vastarinta ei 
ole mahdollista, vaihtoehtona on vaatimusten ylittäminen: sotilaan 
kanssa on kuljettava yhden virstan sijasta kaksi. Tämä takaa yllättävän 
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mahdollisuuden vaikuttaa tilanteeseen edes jollain tavalla. Walter Wink 
näkee Jeesuksen ohjeessa eräänlaista vastarintaa. Hän kiinnittää huo-
miota siihen, että sotilaalla oli oikeus vaatia siviilin vain yhden virstan 
matkalle. Pidemmälle vaatiminen oli rangaistavaa. Toiselle virstalle läh-
teminen asettaa sotilaan alttiiksi syytökselle toimivallan ylittämisestä. 

 
Kuvittele sotilaan yllätystä, kun seuraavan virstanpylvään kohdalla hän 
vastentahtoisesti odottaa saavansa pakkauksen takaisin ja siviili sanoo: ”Ei 
toki, anna minun kantaa toinenkin virsta” - - Kuvittele se hupaisa tilanne, 
kun roomalainen jalkaväkisotilas anelee juutalaiselta: ”Älä viitsi, anna nyt 
takaisin pakkaukseni!” Kohtauksen humoristisuus jää ehkä huomaamatta siltä, 
joka tarkastelee asiaa hurskastelevin silmin. Humoristisuus on tuskin 
kuitenkaan jäänyt näkemättä Jeesuksen kuulijoilta, joiden on täytynyt olla 
ilahtuneita mahdollisuudesta sillä tavoin hämmentää sortajiaan.13 
 

Winkin teoria vaikuttaa houkuttelevalta selitykseltä sille, miksi Vuori-
saarna näyttää suosittelevan yli-innokasta avuliaisuutta. Valitettavasti 
teoria ei ole uskottava. Ensinnäkin se tarkoittaisi vastarintaa, joka ni-
menomaan kielletään Vuorisaarnassa. Toiseksi sotilas ei syyllisty mihin-
kään väärinkäytökseen, jos siviili vapaaehtoisesti haluaa jatkaa toisenkin 
virstan. Sitä paitsi on epäselvää, olisivatko esimiehet edes rankaisseet 
tällaisesta väärinkäytöksestä. Kolmanneksi Wink näyttää olettavan, että 
sotilaat ilman muuta toimivat annettujen määräysten mukaan. Se on 
enemmän kuin epäuskottavaa. Lukianoksen tarina osoittaa, miten 
mielivaltaisesti sotilaat saattoivat käyttäytyä. Vastaavista väärinkäytök-
sistä on lähteissä runsaasti tietoja.14 

110-luvulla kirjoittanut Antiokian piispa Ignatius pukee sanoiksi 
sellaisen kokemuksen sotilaista, jonka monet aikalaiset saattoivat jakaa. 
Vangitun piispan vartijat ovat suorastaan eläimellisiä: ”Syyriasta Roo-
maan saakka taistelen petojen kanssa, halki maan ja meren, öin ja 
päivin, sillä minut on sidottu kymmeneen leopardiin – siis sotilasosas-
toon. Jos heille tehdään hyvää, he muuttuvat vain pahemmiksi.” (Ign. 
Room. 5.1). Ignatius kuvaa oman toimijuuden tilan olemattomaksi. 

 
13 Wink 1988, 218. 
14 Campbell 2002, 91–92. 
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Vuorisaarnakaan ei peittele sitä, että virstan matkalle mukaansa 
pakottavat sotilaat kuuluvat siihen yleisluonteisen ”pahan” kategoriaan, 
jolle ei pidä tehdä vastarintaa (Matt. 5:39). 

 
 

Rivisotilaat 

Uuden testamentin kielteiset kuvaukset sotilaista koskevat nimenomaan 
miehistöä. Matteus ja Markus kertovat, että vangittua Jeesusta pilkkasi 
ja pahoinpiteli kokonainen kohortti, siis 500–600 miestä (Mark. 
15:16–20; Matt. 27:27–31; Joh. 19:1–3).15 Evankeliumien toisistaan 
poikkeavia tiedonantoja kooten voidaan nähdä, että miehistö kuljettaa 
Jeesuksen Golgatalle sekä ristiinnaulitsee ja pilkkaa vielä sielläkin (Mark. 
15:20–27; Matt. 27:31–38; Luuk. 23:36–38; Joh. 19:23–24, 32–37). 
Kun Jeesus kuolee, kuvaan astuu yllättäen sadanpäällikkö ja antaa 
Jeesukselle myönteisen tunnustuksen (Matt. 27:54; Mark. 15:39; Luuk. 
23:47). Markuksen ja Luukkaan kertomuksissa rivimiehet katoavat 
kuvasta. Vain Matteus kertoo rivimiehistä, jotka yhdessä sadanpäällikön 
kanssa tunnustavat Jeesuksen Jumalan Pojaksi.  

Tämä Matteuksen evankeliumin kohta on Uuden testamentin 
evankeliumeissa ainoa kerta, kun miehistön jäsenet tekevät jotain 
myönteistä. Matteuskin korjaa kuvan hyvin nopeasti. Jeesuksen hautaa 
vartioineet sotilaat ottavat Juudaksen tavoin lahjuksena hopearahoja 
(argyria) ja julistavat, että Jeesuksen ruumis on varastettu. Tässä he toi-
mivat niin kuin heitä oli opetettu (Matt. 27:62–66; 28:11–15). 
Opettaa-verbi (didaskō) on tässä yhteydessä erikoinen, mutta rinnastaa 
sotilaat opetuslapsiin. Opetuslapset saavat evankeliumin lopussa käskyn 
opettaa kaikkia kansoja. Sotilaat ovat ilmiselvästi väärien opetuslasten 
opissa ja seuraavat saamaansa oppia lahjuksen innostamana. Hautaepi-
sodi tekee Matteuksen evankeliumin rivimiehistä jälleen sitä, mitä he 
antiikin ihmisen mielissä olivat: korruptoituneita ja epäluotettavia. 

Kuva hautaa vartioivista sotilaista on kanonisten evankeliumien 
perusteella kirjoitetussa Pietarin evankeliumissa myönteisempi. Heistä 

 
15 Luz (2005, 513) pitää ilmausta liioitteluna. 
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tulee ylösnousemuksen todistajia yhdessä juutalaisten johtomiesten 
kanssa, jotka myös ovat haudalla. Sotilaat toimivat myönteisenä vertaus-
kohtana juutalaisille, joita evankeliumissa kuvataan erittäin kielteisesti.16 
Rivisotilaiden arvostuksesta ei ole kysymys. Rinnastus sotilaisiin saa 
juutalaiset vain näyttämään todella synkiltä hahmoilta. Myös Luukkaan 
kuva rivisotilaista sisältää joitakin myönteisiä vivahteita. Kysyessään 
neuvoa Johannes Kastajalta he osoittavat valmiutta parantaa tapojaan, 
jotka kylläkin Johanneksen suulla todetaan: ryöstö ja kiristys (Luuk. 
3:14). Tässäkin tapauksessa kuvan myönteisyys on perin suhteellinen. 

Roomalaissotilaiden kielteisistä toimista Luukas mielellään vaike-
nee. Matteuksesta ja Markuksesta poiketen hän kertoo, että ennen 
ristiinnaulitsemista Jeesusta pilkkasivat Herodes Antipas ja hänen 
sotilaansa. Väkivallan pistäminen Herodeksen piikkiin on sikäli 
turvallista, että roomalaiset panivat hänet sittemmin viralta. Roomalais-
ten vastuuta Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa Luukas ei voinut kokonaan 
kieltää. Huolellinen lukeminen kuitenkin osoittaa, että evankeliumin 
mukaan ristiinnaulitseminen on kansan toteuttama lynkkaus. Sotilaat 
ilmestyvät kertomukseen aivan kuin tyhjästä vasta ristin juurella – tosin 
kielteisessä valossa pilkkaajina (Luuk. 23:36).17 Vaikka Luukas siis 
enimmäkseen välttelee kuvaamasta roomalaisia rivimiehiä kielteisissä 
toimissa, hän ei toisaalta kerro näistä mitään myönteistäkään. Toisin on 
sadanpäälliköiden laita.  

 
 

Sadanpäälliköt 

Sadanpäälliköt eli centuriot erottuvat Uudessa testamentissa omana ryh-
mänään, joka vuonna 2014 poiki kaksikin tutkimusta: Laurie Brinkin 
Soldiers in Luke-Acts: Engaging, Contradicting, and Transcending the 
Stereotypes ja Alexander Kyrychenkon The Roman Army and the 

 
16 Myllykoski 2008, 294; Hynninen 2013. Myllykosken artikkeli sisältää myös Pietarin evan-
keliumin käännöksen. 
17 Vuoden 1992 käännös on harhaanjohtava, sillä se mainitsee sotilaat jo jakeessa 23:26. Krei-
kankielisessä alkutekstissä on vain monikon kolmannen persoonan verbi. Tämä luo vaikutel-
man, että toimijat ovat samoja kuin edellisessä jakeessa, siis kansa johtajineen.  
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Expansion of the Gospel: The Role of the Centurion in Luke-Acts. 
Edellinen käy läpi Luukkaan kaksoisteoksen kaikki sotilashahmot, mut-
ta antaa ison osan sadanpäälliköille. Molemmat teokset poikkeavat 
perinteisestä eettisestä lähestymistavasta. Kiinnostuksen kohteena on se, 
miten sadanpäälliköt esitetään kirjallisina hahmoina.18 Luukkaan 
evankeliumissa korostuu se, mikä näkyy muutenkin Uudessa testamen-
tissa: sadanpäälliköt ovat myönteisiä hahmoja. Myönteinen kuva luul-
tavasti liittyy heidän asemaansa yhteiskunnassa. Erityisesti varuskunnan 
ulkopuolelle sijoitetun joukon johtajana sadanpäämiehet joutuivat 
vastaamaan yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan. Sadanpäälliköt 
hoitivat usein paikallisten asukkaiden pyynnöstä tehtäviä, jotka eivät 
varsinaisesti kuuluneet heille. He saattoivat esimerkiksi toimia paikallisi-
na tuomareina.19 Tämä osoittaa, että sadanpäälliköitä kohtaan tunnet-
tiin luottamusta. 

Sadanpäälliköiden sosiaalinen tausta johti kahtaalle. Osa oli 
peräisin ylemmistä yhteiskuntaluokista, mutta osa oli noussut miehis-
töstä. Armeija siis saattoi olla keino sosiaaliseen nousuun.20 Taustastaan 
riippuen sadanpäälliköillä saattoi olla myös varallisuutta, josta paikalliset 
hyötyivät. Esimerkiksi En Gedissä, Kuolleenmeren rannalla, sadanpääl-
likkö oli erään papyruksen mukaan lainannut rahaa paikalliselle juuta-
laisnaiselle.21 Eteläsyyrilaisesta Phaenasta (nykyinen Al-Masmiyah) on 
löydetty piirtokirjoitus, jossa kyläläiset kunnioittavat sadanpäällikköä 
ystävänään ja hyväntekijänään.22 Toisinaan sadanpäälliköt saattoivat 
myös omaksua palveluspaikkakuntansa jumalien palvonnan ja viedä nii-
tä uusille palveluspaikkakunnille. Esimerkiksi Syyrian Baetocaecessa 
Balkanilta kotoisin ollut sadanpäällikkö uhrasi syyrialaiselle jumaluudel-
le. Valtiouskonnon riitteihin osallistuminen oli Rooman armeijan soti-
laille kuitenkin palvelusvelvollisuus.23  

 
18 Vastaava lähestymistapa on molemmissa sotilaita käsittelevissä artikkeleissani (Huttunen 
2013 ja 2014). 
19 Alston 1995, 86–96; Pollard 2000, 94. 
20 Campbell 2002, 32–34. 
21 Alston 1995, 86–96; Campbell 2002, 100. 
22 Pollard 2000, 88. 
23 Pollard 2000, 148; Campbell 2002, 100; Shean 2010, 39–41. 
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Tätä taustaa vasten ei yllätä, että Uuden testamentin sadanpäälliköt 
ovat myönteisiä hahmoja. Matteuksen ja Luukkaan mukaan Kapernau-
min sadanpäällikkö suhtautui Jeesukseen esimerkillisesti (Matt. 8:5–13; 
Luuk. 7:1–10). Luukkaan teologiassa esimerkillisyys tarkoittaa yleensä 
katuvaa syntistä, joka tekee parannuksen.24 Tullimies Sakkeuksen 
syntisyys ja parannuksenteon tarve on suoraan kerrottu lukijalle (Luuk. 
19:1–10), mutta Kapernaumin sadanpäälliköstä Luukas ei edes vihjaa 
sellaista.25 Hän täyttää myös Phaenasta löytyneen piirtokirjoituksen 
kriteerit: ystävä ja hyväntekijä. Kertomuksesta käy ilmi, että sadan-
päälliköllä on paikallisia ystäviä. Antiikin sosiaalisessa todellisuudessa se 
tarkoittaa, että sadanpäällikkö on paikallisille patronus, eräänlainen lo-
jaalisuutta odottava suojelija.26 Hän on myös hyväntekijä, benefactor 
rahoitettuaan synagogan rakentamisen. Pakanakin saattoi osallistua sy-
nagogan rahoitukseen,27 ja joillain sadanpäälliköllä oli varaakin hyvän-
tekeväisyyteen. Olipa kertomus Kapernaumin sadanpäälliköstä historial-
linen tai ei, ensimmäisille kuulijoille se oli uskottava. 

Jopa Golgatalla sadanpäällikön hahmo on jonkinlainen valopilkku. 
Matteuksen ja Markuksen mukaan sadanpäällikkö tunnustaa Jeesuksen 
Jumalan Pojaksi (Matt. 27:54; Mark. 15:39), Luukkaan mukaan 
syyttömäksi (Luuk. 23:47). Apostolien teoissa sadanpäällikkö Cornelius 
saa kunnian olla ensimmäinen ei-juutalainen kristitty (Ap. t. 10). Olipa 
Luukkaan kuvaus Corneliuksesta epähistoriallinen tai ei, Luukas joka 
tapauksessa esittää sadanpäällikön ensimmäisenä kristittynä. Luukas tus-
kin olisi antanut tätä asemaa sotilaalle, jos hänen ammattinsa olisi ollut 
sopimaton. Ainakin olisi kerrottu hänen parannuksestaan. Syntisen 
parannuksesta on kuitenkin yhtä vähän jälkiä kuin kertomuksessa Ka-
pernaumin sadanpäälliköstä. Luukkaalla ei ollut mitään kristittyä 
sadanpäällikköä vastaan. Apostolien teoissa esiintyy myöhemminkin 
sotilaita, myönteisessä valossa. Yksi mainitaan nimeltäkin, sadanpäällik-
kö Julius (Ap. t. 21:31). Myös Pietarin evankeliumi mainitsee yhden 

 
24 Luukkaan teologiasta, ks. esim. Pesonen 2009. 
25 Brink (2014, 175) näkee virheellisesti, että sotilaat ovat Luukkaalle samanlaisia kuin katu-
van syntisen hahmot. 
26 Moxnes 1991, 65; Hobbs 2001, 333. 
27 Nolland 1989, 317. 
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sadanpäällikön. Toisin kuin Matteuksen evankeliumin versiossa, Pieta-
rin evankeliumissa Jeesuksen hautaa vartioivia sotilaita johtaa sadanpääl-
likkö Petronius. Nimeäminen tekee myönteisestä hahmosta nimetöntä 
läheisemmän ja persoonallisemman. Petronius on ehdottomasti sym-
paattisin hahmo haudalla päivystäneistä sotilaista ja juutalaisista.28  

Sadanpäälliköt on varhaiskristillisissä teksteissä aina kuvattu myön-
teisesti. Siksi tuntuu luontevalta, että heistä kirjoittaneet henkilöt olisi-
vat toivottaneet sadanpäälliköt tervetulleeksi kasteelle. Cornelius suoras-
taan esitetään ei-juutalaisen kristityn prototyyppinä. Tässä kohtaa var-
haisen kristinuskon suhde ulkopuolisiin vaikuttaa samanlaiselta kuin 
juutalaisilla. Martin Goodman toteaa, että juutalaiset etsivät omaan us-
kontoonsa myönteisesti suhtautuvia pakanoita voidakseen näin luoda 
sosiaalisesti hyödyllisiä kontakteja.29 Tällainen hyödyllisten kontaktien 
tarve näkyy muun muassa Jaakobin kirjeessä. Kirjoittaja soimaa vastaan-
ottajia siitä, että kultasormuksinen mies hienossa puvussa saa paljon pa-
remman kohtelun kuin köyhä ryysyissään (Jaak. 2:2–3). Jos sadanpääl-
likkö ei ollutkaan kultasormuksinen mies hienossa puvussaan, hänellä 
oli kuitenkin tavallista suuremmat taloudelliset resurssit. Sadanpäällikön 
suosio tarjosi myös suojaa yhteiskunnassa muuten rehottanutta mielival-
taa vastaan. Tällaisen suojan merkitys ehkä korostui sellaiselle pienryh-
mälle kuin kristityille, joiden asema oli kaikkea muuta kuin turvattu ja 
vakaa. 

 
 

Intellektuaalista etäisyyttä ja antimilitarismia 

Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista kanonisista evankeliumeista, 
sillä siinä suhtaudutaan varauksellisesti kaikkiin sotilaisiin. Kapernau-
min sadanpäällikön tilalla on kuninkaan virkamies (Joh. 4:43–54). 
Virkamieheksi suomennettu adjektiivi basilikos tarkoittaa kuninkaallista 
tai jotakin kuninkaalle kuuluvaa, myös sotilasta. Johannes tuskin kui-

 
28 Huttunen 2013, 266. 
29 Goodman 1994, 87–88. 
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tenkaan puhuu sotilaasta.30 Virkamiehen sanotaan uskovan, ja sotilaan 
usko vaikuttaa kärsimyshistorian valossa mahdottomalta. Kärsimyshis-
toriassa sotilaat avustavat Juudasta, kun tämä johtaa Jeesuksen pidätystä. 
Jo tämä negatiivinen assosiaatio herättää huomiota. Periaatteellinen lin-
janveto tulee esiin hieman myöhemmin. Kun Pilatus kuulustelee Jeesus-
ta tämän väitetystä kuninkuudesta, Jeesus ilmoittaa: ”Minun kuninkuu-
teni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun 
mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin.” (Joh. 
18:36). Taisteleminen liittyy maailmaan.  

”Maailma” (kosmos) on Johanneksen evankeliumin avainkäsitteitä. 
Evankeliumin alkuhymnissä maailma kuvataan Jumalan luomaksi ja 
sittemmin Jeesuksen sanotaan tulleen ottamaan pois maailman synnin 
ja pelastamaan sen (1:10; 1:29; 3:17). Evankeliumin loppua kohden 
sävy kuitenkin muuttuu. Sen sijaan, että Jeesus pelastaisi maailman, hän 
ilmoittaa voittavansa sen, ja kieltäytyy rukoilemasta maailman puolesta 
(16:33; 17:9). Maailma on nyt vihollinen, ja siihen kuuluvat myös 
kuninkaansa puolesta taistelevat sotilaat. Uskova sadanpäällikkö sopii 
tähän kuvaan huonosti. Sellaista ei ole ristin juurella eikä Kapernau-
missa. 

Johanneksen antimilitaristisesta asenteesta kulkee linja filosofi Kel-
soksen moitteeseen. Kelsoksen 170-luvulla laatima kristinuskoa kritisoi-
va teos tunnetaan Origeneen lainausten perustella. Kelsos syyttää teok-
sessaan kristittyä keskustelukumppania aseistakieltäytymisestä: ”Jos 
kaikki tekisivät saman kuin sinä, mikään ei estäisi, että hallitsija jäisi 
kokonaan yksin ja erilleen. Maan päällä olevat asiat jäisivät kaikkein 
laittomimpien ja villimpien barbaarien käsiin. Sinun uskonnostasi tai 
todellisesta inhimillisestä viisaudesta ei jäisi enää mitään tietoa.” 
(Origenes, Contra Celsum 8.68). Vastakirjoituksessaan kristitty Origenes 
ei kiistä aseistakieltäytymistä. Hän päinvastoin puolustelee sitä totea-
malla, että jos kaikki roomalaiset tulisivat kristityiksi, Jumala suojaisi 
heitä eikä armeijoita tarvittaisi. Kristityt ovat kuin pakanapapit, jotka 
sotapalveluksesta vapautettuina rukouksin edistävät keisarin parasta 
(Origenes, Contra Celsum 8.69–70).  

 
30 Johanneksen evankeliumia koskeva jakso perustuu analyysiini (Huttunen 2014, 310–314). 
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Useina toisistaan hiukan poikkeavina versioina säilynyt varhainen 
kirkkojärjestys Traditio apostolica sisältää materiaalia, jonka varhaisin 
osa periytynee toiselta vuosisadalta. Tekstin mukaan palveluksessa oleva 
sotilas voidaan ottaa kasteoppilaaksi, mutta kasteoppilaan tai kastetun ei 
ole lupa liittyä armeijaan (Trad. ap. 16.9).31 Noin vuoden 200 tienoilla 
kirjoittanut Clemens Aleksandrialainen vihjaa hienovaraisesti, että 
sotilaan ei olisi hyvä tehdä sotilaan tehtäviä. Maanviljelijää ja merimiestä 
Clemens kehottaa sekä tekemään työnsä että pitämään mielessä Jumala. 
Sotilaalle – jonka Clemens olettaa tulleen kristityksi vasta palveluksessa 
ollessaan – hän antaa pelkästään neuvon pitää mielessä Jumala. Sotilaan 
velvollisuuksien täyttämisestä hän ei puhu mitään (Protrepticus 10.100). 

Clemensin epäselvien sanojen pohjalta on vaikea vetää mitään ko-
vin yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Yleensäkään toisen vuosisadan kristilli-
set tekstit eivät käsittele sotilaita kuin ohimennen ja silloinkin tulkin-
nanvaraisesti. Esimerkiksi käy 100-luvun puolivälissä kirjoittanut Justi-
nos Marttyyri. Hän kirjoittaa, että kristityt eivät sodi, mutta tämä voi 
olla vain metafora keskinäiselle kiistelylle. Justinos jatkaa viittaamalla 
kestävyyteen vainoissa ja vertaa sitä sotilaiden kestävyyteen (1. Apologia 
39.3–5; vrt Dialogi Tryfonin kanssa 110.3–4).  

Vertauskuvallista puhetta sotilaista ja sodasta on kosolti jo Uudesta 
testamentista alkaen. Sotilaalliset kielikuvat näyttävät kuuluneen antii-
kin oppineeseen diskurssiin, jonka juuret löytyvät Platonin kirjoittamas-
ta Sokrateen puolustuspuheesta (Platon, Apologia 28D–29A). Niinpä 
kaikille sota- ja sotilasmetaforille on löydettävissä kirjalliset esikuvat. 
Paavalin kuva linnoitusten nujertamisesta (2. Kor. 10:3–4) on tuttu 
kyynisestä ja stoalaisesta filosofiasta (esimerkiksi Epiktetos, Keskusteluja 
4.1.86–88).32 Kristitty Clemens Roomalainen esittää armeijan esimerk-
kinä järjestyksestä (1. Clem. 20), kuten tuntemattoman tekijän kirjoitus 
Maailmasta (Ps.-Aristoteles, Mund. 399B). Hengellinen asepuku (esim. 
Ef. 6:10–17) puolestaan on vanhatestamentillista alkuperää (Jes. 59:17; 

 
31 Bradshaw & Johnson & Phillips 2002, 89–90, 94. 
32 Malherbe 1983. 



 P A H A N  P E R I K U V I A  V A I  U S K O N V E L J I Ä ?  1 6 1  

Viis. 5:17–40), mutta rinnakkaisajatus löytyy kyynikoilta, joille 
filosofinviitta oli asepuku.33  

John F. Shean olettaa, että sotilasmetaforien käyttö viittaa kristitty-
jen sotilaiden läsnäoloon seurakunnissa.34 Oletus on perusteeton, koska 
ajatus hengellisestä sodankäynnistä oli niin yleinen.35 Jopa Johanneksen 
evankeliumissa löytyy sotilasvertauksia, vaikka suhde konkreettisiin soti-
laisiin näyttää olevan kielteinen. Monikerroksinen vertaus hyvästä pai-
menesta (Joh. 10:1–21) pitää sisällään perinteisen sotilashyveen 
taistelemisesta ja kuolemisesta omien puolesta.36 Sotilasaiheisten ver-
tausten käyttö kertoo ainoastaan siitä intellektuaalisesta taustasta, jossa 
sotilasmetaforat olivat tavallisia. Niiden käyttäjät kuuluivat aikansa äly-
mystöön, jolle sota ja sotilaat olivat konkreettisena aiheena etäinen tai 
jopa torjuttava asia. Kelsos olisi voinut moittia antimilitarismista monia 
ei-kristittyjäkin, esimerkiksi ihailemaansa filosofi Epiktetosta (Contra 
Celsum 7.53).  

100-luvun alkupuolella elänyt Epiktetos piti sotaa filosofisena vir-
heenä ja otaksui, että oikea ajattelu – kuten Origeneen mukaan usko – 
toisi rauhan: ”Nämä käsitykset tuovat kotiin rakkauden, valtioon yksi-
mielisyyden, kansojen keskuuteen rauhan, Jumalaa kohtaan kiitollisuu-
den ja kaikkialla turvan.” (Keskusteluja 4.5.35). Kelsoksen tekstin kirjoi-
tusaikaan hallitsijana ollut filosofikeisari Marcus Aurelius (kuoli vuonna 
180) piti roomalaisten sarmaateista saamaa voittoa moraalisesti epäilyt-
tävänä: ”Hämähäkki ylpeilee saatuaan kiinni kärpäsen; ihminen ylpeilee 
saatuaan kiinni jänöpupun, toinen pyydettyään haavilla pikkusintin, 
toinen villisikoja, toinen karhuja, toinen sarmaatteja. Eivätkö nämä ole 
ryöväreitä kaikki, jos tutkistelet heidän vakaumuksiaan?” (Itselleni 
10.10.) Tekstiä on suorastaan itseironinen, sillä Marcus Aurelius johti 
itse sarmaatit voittanutta armeijaa. Hän jopa kantoi arvonimeä Sarmati-
cus, sarmaattien voittaja. 

 
33 Malherbe 1983, 157. 
34 Shean 2010, 145.  
35 Emonds (1963) käsittelee aihetta perusteellisesti. Artikkeli on alun perin julkaistu vuonna 
1938, mutta löytyy myös liitteenä Harnackin teoksessa Militia Christi (1963). Kuvakieli 
jatkaa eloaan kristillisessä traditiossa, ks. esim. Nisulan artikkeli tässä kirjassa. 
36 Huttunen 2011, 44–51. 
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Epiktetoksen ja Marcus Aureliuksen tapaukset ovat esimerkkejä 
oppineiden ristiriitaisesta suhteesta sotaan, jota on luonnehdittu jopa 
”flirtiksi pasifismin kanssa”.37 Marcus Aureliuksen tapauksessa siitä ei 
seurannut mitään käytännön johtopäätöksiä. Epiktetos ei joutunut 
viran puolesta sotilaaksi, mutta myös hänen käsityksissään on tiettyä 
epäselvyyttä. Antimilitarismistaan huolimatta hän ylisti Sokratesta, joka 
esikuvallisen moitteettomasti osallistui sotaretkiin (Keskusteluja 
3.24.60–61; 4.1.159–160). Epiktetoksen periaatteellinen linja on 
kuitenkin selvästi sodanvastainen. Siihen yhtyivät useimmat ensimmäis-
ten vuosisatojen kristillisen kirjoittajat, jotka kirjallisten taitojensa pe-
rusteella voi laskea aikansa oppineisiin. Paavalin kanta vaikuttaa reaali-
poliittiselta: hän tunnustaa esivallan miekkoineen (Room. 13:1–7), 
mutta odottaa väkivaltajärjestelmän kaatumista Kristuksen paluun yh-
teydessä (1. Kor. 2:2,8; 15:24).38  

 
 

Kristityt valtaavat alaa Rooman armeijassa 

Kaikissa yhteiskuntaluokissa ei jaettu oppineiden antimilitaristisia 
näkemyksiä.39 Näkemysero tulee välähdyksenomaisesti esiin eräässä 
roomalaisen historioitsija Tacituksen laatimassa kuvauksessa. Tacitus 
kertoo, kuinka Vespasianuksen armeija asettui Rooman porteille vuon-
na 69 valmiina kaatamaan Vitelliuksen vallan. Senhetkinen huippufilo-
sofi Musonius Rufus riensi puhumaan hyökkäävälle armeijalle järkeä ja 
moraalia. Taistelua edeltävä mieltenkiihko oli kuitenkin poistanut 
pidäkkeet ja toi esiin kansanomaisemman käsityksen. Tacitus kertoo 
puheen vaikutuksesta:  

 
Tämä huvitti monia mutta ikävystytti vielä useampia. Jotkut olisivat 
työntäneet hänet sivuun ja talloneet maahan, elleivät maltillisemmat miehet 

 
37 Sidebottom 1992, 262. 
38 Huttunen 2015. 
39 Muiden muassa MacMullen (2009) on kiinnittänyt huomiota siihen, että kirjalliset lähteet 
kuvaavat kristityn eliitin näkemyksiä. Johanneksen ilmestys poikkeaa Paavalin valtakritiikistä 
esittäessään lopunajallisen käänteen Jeesuksen johtamana voittoisana taisteluna (Ilm. 19:11–
21; vrt. Dunderbergin artikkeli tässä kirjassa). 
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olisi kehottaneet ja toiset uhkailleet häntä luopumaan viisastelusta, jonka 
ajoitus oli huono. (Tacitus, Taistelu keisarivallasta 3.81)  
 

Kristittyjenkään joukossa ei vallinnut sellaista yksimielisyyttä kuin 
esimerkiksi Kelsoksen ja Origeneen näkemyksistä voisi päätellä. Aikana 
jolloin Kelsos moitti kristittyjä aseistakieltäytymisestä, Marcus Aureliuk-
sen armeijassa palveli kristittyjä sotilaita. Tertullianus kertoo, että eräällä 
sotaretkellä armeija sai kuivuuden keskellä sateen riveissä olleiden kris-
tittyjen rukousten tähden (Apologeticum 5). Myös Eusebios kuvaa sade-
ihmettä (Kirkkohistoria 5.5.1–5), samoin eräät ei-kristilliset lähteet, jos-
kin viittaamatta kristittyihin. Tapaus on kuvattuna jopa Marcus Aure-
liuksen kolumnissa Roomassa.40 Marcus Aurelius itse kuvasi kristittyjä 
sotilasmetaforalla: kristityt olivat taipumattomia kuin taistelurivistössä 
seisovat sotilaat (Itselleni 11.3).41 

Kuvaus kristityistä sotilaista sisältyy Tertullianuksen kirjoitukseen 
Sotilaan sankarikruunu,42 joka kertoo tapahtumista keisarin menestyk-
seksi pidetyssä vuosittaisessa juhlassa noin vuonna 200. Juhlassa sotilai-
den tuli jumalien kunniaksi kantaa päässään seppelettä, mutta Mithran 
palvojat oli uskonnollisista syistä vapautettu tästä velvollisuudesta. Soti-
laan sankarikruunussa kristitty sotilas haluaa saman vapautuksen. Tä-
män kristityt palvelustoverit kuitenkin arvostelevat häntä peläten, että 
erityisvaatimuksen esittäminen aiheuttaisi hankaluuksia kaikille kristi-
tyille. Tertullianus kertoo myös muita perusteita, joilla toiset kristityt 
perustelivat seppeleen kantamista: missään seppeleitä ei ole kielletty, ja 
tilanne voidaan ymmärtää pakkotilanteeksi, jossa on sallittua osallistua 
valtionuskonnon riitteihin. Vahvana antimilitaristina Tertullianus kui-
tenkin ihailee palveluksesta kieltäytyvää sotilasta. 

Tertullianus ei pidä kristitylle ongelmana vain valtion virallista 
kulttia vaan sotilaan väkivaltaisia tehtäviä ylipäänsä. Kieltäytyjää Tertul-
lianus ylistää rohkeana kristittynä. On kuitenkin kyseenalaista, miten 
hyvin sotilas sopii siihen antimilitaristiseen rooliin, johon Tertullianus 
hänet sovittaa. Adolf von Harnack kysyy tarkkanäköisesti: ”Miksi sotilas 

 
40 Helgeland & Daly & Burns 1987, 31–34; Kóvacs 2009. 
41 Huttunen 2013, 256–260. 
42 Teksti on suomennettu katkelmallisesti: Väänänen (toim.) 2009, 24–29. 
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kieltäytyi vain seppeleestä eikä ole jo sadoissa muissa tilanteissa 
asettunut vastarintaan?” Harnackin mukaan kyseessä on taistelu uskon-
nonvapaudesta: jos kerran Mithran palvojat on vapautettu seppeleestä, 
mikseivät myös kristityt? ”Kertomus on oire kristittyjen vahvistuneesta 
itsetunnosta, erityisesti armeijassa”, Harnack päättelee.43 Tertullianuk-
sen antimilitaristinen kirjoitus tulee siis tahattomasti paljastaneeksi, että 
kristittyjä palveli tuona aikana armeijassa ja jopa niin paljon, että heidän 
keskuudessaan alkoi esiintyä vaatimuksia uskonnonvapaudesta. Sotilaan 
tehtävistä kieltäytyjä ei siis ollut luopumassa. 

Vuonna 2005 nykyisessä Megiddossa, Israelissa tehtiin varhaisesta 
sotilaskristillisyydestä todistava arkeologinen löytö. Löytö on alustavasti 
ajoitettu noin vuoteen 230. Kaivauksissa paljastui rukoushuone aivan 
sotilasleirin vierestä, sadanpäälliköiden asuntojen ja leirin leipomon 
yhteydestä.44 Rukoushuoneen lattiamosaiikissa on geometristen 
kuvioiden lisäksi kaksi kalaa, jotka kuuluvat kristilliseen symboliikkaan. 
Mosaiikkeihin tehdyt kolme tekstiä vahvistavat huoneen kristillisen 
luonteen. Yhden tekstin mukaan ”Jumalaa rakastava Akeptous lahjoitti 
Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle tämän pöydän muistoksi.” Toisen 
tekstin mukaan sadanpäällikkö Gaianos, toiselta nimeltään Porfyrios, oli 
rakennuttanut rahoillaan mosaiikin. Gaianosta kuvataan sanalla 
”Veljemme”, joten hän on kristitty. Kolmannessa tekstissä kehotetaan 
muistamaan neljää nimeltä mainittua naista, mutta mitään kristillisiä 
viittauksia siinä ei ole. Rukoushuone sijaitsee leipomon yhteydessä ja on 
siten armeijalle kuuluva rakennus. Kristityt saattoivat siis kokoontua 
näin julkisesti armeijan tiloissa jo 200-luvulla. Heidän joukossaan oli 
myös sadanpäällikkö Gaianos.  

Mikäli Megiddon rukoushuoneen ajoitus vahvistuu, se tukee 
Harnackin tulkintaa Tertullianuksen tekstistä: kristittyjä alkoi esiintyä 
armeijassa enemmän ja avoimemmin jo vuoden 200 tienoilla. Löydön 
perusteella he harjoittivat uskoaan täysin avoimesti ja armeijan on 
täytynyt ainakin Megiddossa hyväksyä tämä tilanne. 

 

 
43 Harnack 1963, 68. 
44 Löytöä esittelevät Tepper & di Segni 2006. 
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Johtopäätöksiä 

Usein esitetään, että kristittyjen suhde sotilaisiin muuttui radikaalisti 
300-luvulla, kun kristinuskosta tuli keisari Konstatinuksen aikana ensin 
sallittu ja pian jo valtion suosima uskonto. Konstantinolainen käänne 
nähdään eräänlaisena kirkon syntiinlankeemuksena. Klassisessa teok-
sessaan C. John Cadoux kirjoittaa: 

 
Yleisesti on ajateltu, että Konstantinuksen noustua valtaan koko kirkko luopui 
kaikesta sympatiastaan antimilitarismia kohtaan, hylkäsi tunnontuskansa, 
omaksui lopullisesti keisarillisen näkökulman ja käsitteli siihen liittyvää 
eettistä ongelmaa ratkaistuna asiana. Jos pieni yleistäminen sallitaan, tämä on 
karkeasti ottaen totta.45 
 

Viime vuosikymmeninä käsitys konstantinolaisesta lankeemuksesta on 
yleisesti hylätty.46 Megiddon rukoushuoneen löytyminen on lankee-
musteorialle lopullinen kuolinisku, mikäli sen ajoitus vahvistuu. Tämä 
ei tietenkään tarkoita, että kristittyjen suhde armeijaan olisi ollut joten-
kin ongelmaton. Kristittyjen vainot laajenivat ja muuttuivat järjestel-
mällisiksi 200-luvun kuluessa ja 300-luvun alussa, mutta ne olivat ajoit-
taisia eivätkä muodosta koko kuvaa kristittyjen asemasta roomalaisessa 
yhteiskunnassa tai edes Rooman armeijassa. Cadouxin kuvaama komp-
romissi keisarin kanssa tehtiin todellisuudessa paljon aikaisemmin, jo 
aivan alussa, mikäli Luukasta on uskominen. Toisaalta on ilmeistä, että 
antimilitaristinen traditio on elänyt ainakin Johanneksen evankeliumista 
alkaen.  

Ovatko sotilaat siis pahan perikuvia vai uskonveljiä? Vastaus 
riippuu siitä, mitä varhaiskristillistä lähdettä katsotaan. Eri lähteet anta-
vat erilaisia vastauksia. Lisäksi on huomattava, että kaikkia sotilaita ei 
luettu samaan kategoriaan. Sadanpäälliköt ovat selvästi lähempänä us-
konveljen asemaa kuin rivimiehet. Tässä kristityt seurasivat vain antiikin 
tavanomaista jaottelua. Siksi perinteinen eettinen kysymyksenasettelu ei 
useinkaan vastaa lähteiden omaa näkökulmaa. Monet tekstien maalaa-

 
45 Cadoux 1919, 256. 
46 Demy 2014, 399; de Villiers 2014, 385. 
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mat kuvat sotilaista selittyvät antiikin yleisistä käsityksistä, joiden 
mukaan rivisotilaat ovat brutaaleja, mutta sadanpäälliköt luotettavia – ja 
tarkastelukulma on ulkopuolisen siviilin, joka usein kokee toimijuuten-
sa hyvin rajalliseksi.  
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Pax romana, Ilmestyskirja ja kansojen 
kohtalot 

 
 
 
 

Missä lenkkikenkäsi on tehty? Entä tietokone tai lukulaite, jolla teet 
työsi, hoidat pankkiasiasi ja surffailet netissä? Entä televisio ja älypuhe-
lin? Missä on tehty lelut, joilla lapsesi tai lapsenlapsesi leikkivät? Mistä 
ovat peräisin vaatteesi, jotka ostit tammikuun alennusmyynnistä? 

Tällaiset kysymykset vaivaavat aika ajoin meitä, jotka elämme länsi-
maisissa kulutusyhteiskunnissa. Kanadalainen toimittaja Naomi Klein 
kuvasi 2000-luvun alussa ilmestyneessä kirjassaan No logo dramaattista 
muutosta länsimaiden tuotantotaloudessa.1 Ennen kehittyvistä maista 
tuotiin raaka-aineita halvalla länsimaihin, missä ne jalostettiin suurissa 
tehtaissa kaupallisiksi tuotteiksi. Myynnistä syntyneet voitot menivät 
monikansallisille yrityksille, raaka-aineiden tuottajat elivät köyhyysrajal-
la tai sen alapuolella. Tämä tilanne on kuitenkin muuttunut radikaalisti. 
Useimmilla monikansallisilla yrityksillä ei ole kotimaissaan enää omia 
tehtaita lainkaan, vaan niiden markkinoimat tuotteet tehdään alihan-
kintana siellä, missä tuotantokulut ovat pienimmät. Yritysten keskeisin 
tehtävä on tässä uudessa maailmantaloudessa luoda myymilleen tuotteil-
le oma imago, brändi, jonka avulla niitä myydään. 

Klein erittelee kirjassaan uuden brändivetoisen talouden synnyttä-
miä globaaleja ongelmia. Näkyvin niistä on, että tuotannon siirtäminen 
halvan työvoiman maihin on vienyt valtavan määrän työpaikkoja länsi-
maista. Muutoksesta huolimatta länsimaisen taloudellisen hyvinvoinnin 

 
1 Klein 2001. 
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kääntöpuolena ovat edelleen köyhyysrajalla elävät työläiset, nyt alipalka-
tut, epävarmoissa työsuhteissa ja turvattomissa tehtaissa työskentelevät 
ihmiset. Uusi maailmantalous on lisännyt hyvinvointia myös tuotanto-
maissa – mutta ei kaikkien hyvinvointia. 

Miten nykyaikaiset globaalin markkinatalouden teemat liittyvät 
Johanneksen ilmestykseen (jatkossa: Ilmestyskirja) ja pax romanaan, 
”roomalaiseen rauhaan”? Tavallinen mielikuva lienee, että Ilmestyskirja 
sisältää vaikeasti tulkittavia näkyjä tämän maailman lopusta ja uuden 
luomisesta. Talouteen liittyvät teemat ovat kuitenkin yllättävän keskei-
siä Ilmestyskirjassa, ja niiden käsittely liittyy poikkeuksetta Rooman val-
takuntaan. 

Pax romanan keskeinen piirre oli globaali markkinatalous, jossa 
rikkaudet virtasivat provinsseista keskukseen. Aivan kuten nykyisinkin, 
vilkastunut kaupankäynti toi vaurautta ja hyvinvointia myös sinne, mis-
tä kauppatavarat olivat peräisin. Ilmestyskirjan Johannes ei kuitenkaan 
pitänyt tätä paikallista taloudellista kasvua positiivisena asiana. Hän oli 
peräänantamattoman kriittinen kaikkea sitä kohtaan, mitä Rooma teki, 
edusti ja symboloi. Yksi Johanneksen Rooman valtakunnan vastaisen 
polemiikin kohteista oli kaupankäynti ja siihen liittyvät ongelmat. 

Ilmestyskirjan tutkimuksessa viittaukset globaaliin talouteen eivät 
ole jääneet vaille huomiota. Saksalainen Klaus Wengst kuvasi Johannek-
sen omana aikanaan harvinaisena kriittisenä äänenä, joka nosti esiin pax 
romanan synkät kääntöpuolet, erityisesti väkivallan ja kasvavan yhteis-
kunnallisen epätasa-arvon.2 Britti Richard Bauckhamin mukaan Jo-
hannes taisteli profeetallisena äänenä taloudellista riistoa vastaan ja Ju-
malan paremman oikeudenmukaisuuden puolesta.3  

Ilmestyskirjasta epäilemättä löytyy tukea tällaisille tulkinnoille, 
mutta ne synnyttävät liian ihanteellisen kuvan Johanneksen päämääris-
tä. Yksi artikkelini keskeisistä väitteistä on, ettei globaali talous sinänsä 
ole ongelma Johannekselle. Hän ei pidä ongelmana maailman varalli-
suuden keskittymistä yhteen paikkaan, vaan sitä, että tämä varallisuus 
virtaa väärään paikkaan.  

 
2 Wengst 1986, 147–166. 
3 Bauckham 1993, xii–xiii, 338–383. 
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Tästä nousee artikkelini toinen keskeinen teema. On aiheellista 
kysyä, kuinka keskeisellä sijalla talouskritiikki Johanneksen ajatusmaail-
massa lopulta on. Jos Ilmestyskirjaa katsotaan vaikuttamisen näkökul-
masta käsin ja kysytään, mitä kirjoittaja halusi tekstillään saada aikaan, 
on ilmeistä, ettei hänen tavoitteenaan ollut koko roomalaisen yhteis-
kunnan muuttaminen. Keskeisempi teema Ilmestyskirjassa on oikea ja 
väärä tapa palvella Jumalaa. Kirjoittaja halusi saada Ilmestyskirjan alku-
luvuissa mainittujen seitsemän seurakunnan (Ilm. 2–3) jäsenet luopu-
maan sellaisesta osallistumisesta roomalaiseen yhteiskuntaan, jossa he 
olisivat joutuneet uhraamaan perinteisille jumalille. Talouteen liittyvät 
kysymykset ovat tärkeitä Ilmestyskirjassa sikäli ja siinä määrin, kuin ne 
nivoutuvat tähän ydinteemaan. Ja usein ne nivoutuvat. 

 
 

Pax romana – valtakunnan ideologia  

Pax romana, ”roomalainen rauha”, oli vähintään yhtä paljon poliittis-
ideologinen konstruktio kuin reaalipoliittinen fakta.4 Roomalaisen 
rauhanideologian keskeisiä lähteitä ovat Rooman valtakuntaa ylistäneet 
filosofit ja ammattipuhujat. ”Roomalaisesta rauhasta” puhui ensimmäi-
senä roomalainen filosofi Seneca,5 mutta vuolaimmin Rooman valta-
kuntaa ylisti toisella vuosisadalla elänyt ammattipuhuja Publius Aelius 
Aristides. Hän kuvasi Rooman historiaa kuvaavassa juhlapuheessaan, 
kuinka Rooman valloitusten seurauksena ”kaikkialla palasi järjestys ja 
kirkas valo elämään ja kaupunkeihin; lakeja luotiin ja jumalten alttarei-
hin uskottiin jälleen.” Roomalaisten maailmanvallassa kukoistavat taide, 
maatalous, kaupankäynti, liikenne ja erityisesti kaupungit: ”Kaupungit 
hehkuvat kirkkautta ja loistoa, ja koko maanpiiri on yhtä kauniisti ko-
risteltu kuin ihanimmat puistot.”6 Vähäaasialaisessa piirtokirjoituksessa 
keisari Augustusta ylistettiin ”koko ihmiskunnan pelastajaksi” ja ku-
vattiin kuinka nyt ”maassa ja merellä vallitsee rauha, kaupungit kukois-

 
4 Laajan ja monipuolisen yleiskatsauksen pax romanaan tarjoaa Wengst 1986, 19–71. 
5 Seneca, Lempeydestä 1.4.1 (Wengst 1986, 21–22). 
6 Aristides, Rooman ylistys s. 365 rivit 5–7 (Wengst 1986, 20). 
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tavat, sillä niissä on hyvä ja laillinen järjestys, sopu ja runsaasti ruokaa – 
– Ihmisten mielet on täyttänyt onnellinen tulevaisuudentoivo ja ilo 
nykyhetkestä.”7 

”Rauha” ei ole sodan vastakohta vaan seuraus. Rauhan katsottiin 
syntyneen sodissa saavutettujen voittojen tuloksena. Roomalaisen rau-
han retoriikkaan kuului erottamattomasti ajatus roomalaisten joukkojen 
sotilaallisesta ylivoimasta, jonka turvin niskuroivat kansat voitiin tarvit-
taessa pakottaa rauhaan. Rauhaan pääsemiseksi tarvittiin myös veren-
vuodatusta.8 

Roomalainen rauha merkitsi ennen kaikkea rauhaa Roomassa ja 
sen lähimmissä provinsseissa. Rauhasta voitiin puhua koko valtakunnas-
sa vallitsevana tilana, vaikka roomalaiset joukot yhä kävivät taisteluja 
”barbaareja” vastaan valtakunnan reunamilla.9 Roomalainen rauha toi 
vaurautta ennen kaikkea Roomaan, erityisesti sotasaaliina ja verotuloina. 
Provinssit olivat myös pääkaupungin viljavarastoja, ja niistä tuotiin 
myös muita hyödykkeitä ylellisyystavaroista orjiin ja taistelunäytöksissä 
tarvittuihin villieläimiin. 

”Roomalaisen rauhan” seuraukset eivät olleet provinsseissa vain tai 
edes valtaosin kielteisiä. Roomalaiset korostivat tuoneensa provinsseihin 
rauhan lisäksi vahvan oikeusjärjestelmän, eikä tämä ilmeisesti ollut pelk-
kää imperialistista propagandaa. Yksityiset papyrukset osoittavat, että 
roomalaisen ajan oikeuskäytännöt olivat yllättävän yhdenmukaisia valta-
kunnan eri osissa.10 Monet roomalaiset käskynhaltijat toimivat tehtävis-
sään hyvinkin vastuullisesti ja pyrkivät kehittämään omaa aluettaan. 

Roomalainen rauha ei myöskään perustunut paikallisen väestön 
alistamiseen ja sortoon, pikemminkin päinvastoin. Roomalaiset vallan-
pitäjät toimivat yleensä läheisessä yhteistyössä ja hyvässä yhteisymmär-
ryksessä suurten kaupunkien paikallisen eliitin kanssa. ”Sosiaaliset suh-
teet kaupungeissa ja kaupunkien ja imperiumin väliset suhteet olivat 
vakiintuneet. Nämä suhteet eivät anna syytä olettaa, että imperiumin ja 
provinssien välillä tai kaupunkien sosiaalisten luokkien välillä olisi ollut 

 
7 Hirschfeld 1893, teksti nro 894 (Wengst 1986, 21). 
8 Tacitus, Keisarillisen Rooman historia 1.10.4 (Wengst 1986, 22). 
9 Wengst 1986, 30–32. 
10 Arzt-Grabner 2011. 
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kriisejä.”11 Rooma puolestaan tuki näissä kaupungeissa merkittäviä 
rakennushankkeita. Aristides kuvailee, kuinka valtakunnassa on nyt 
”kaikkialla gymnasioneja, kaivoja, pylväskäytäviä, temppeleitä, työpajoja 
ja kouluja.”12 Bithynian ja Pontoksen käskynhaltijana 100-luvun alussa 
toiminut Plinius kuvasi keisari Trajanukselle lähettämissään kirjeissä 
yksityiskohtaisesti rakennushankkeitaan ja -aikeitaan (esimerkiksi Kirjeet 
10.8 ja 10.23). Rooma tuki merkittävästi myös alueen kaupunkien jäl-
leenrakentamista maanjäristysten jäljiltä.13  

Rooma ei myöskään ollut totalitaarinen valtio. Rooman ansioksi 
luettiin esimerkiksi sananvapauden edistäminen, eikä Vähä-Aasia ollut 
edes roomalaisten ”miehittämä alue”, sillä siellä ei tarvittu Rooman armei-
jan joukko-osastoja. Kaikesta päätellen alueen asukkaat eivät yleensä pi-
täneet Roomaa sortovaltana, vaan tunsivat ylpeyttä siitä, että kuuluivat 
Rooman valtakuntaan. Aasian provinssissa kaupungit kilpailivat keske-
nään siitä, kuka saa erityisen kunnian rakentaa keisarille ja hänen per-
heelleen omistettuja temppeleitä.14 Paikalliset kuninkaat ja eliitti halusi-
vat näillä keinoilla epäilemättä varmistaa hyvät suhteet Roomaan, mutta 
samalla he edistivät omaa ja oman alueensa taloudellista menestystä. 

Pax romanan kääntöpuolista näkyvin oli tiukka kurinpito, erityi-
sesti niiden kohdalla joiden todettiin tai pelättiin häiritsevän yhteiskun-
tarauhaa. Rooman kaupungista karkotettiin aika ajoin kokonaisia ihmis-
ryhmiä, esimerkiksi filosofeja, taikureita ja juutalaisia. Tosin Rooman 
sotilaallinen läsnäolo provinsseissa oli todellisuudessa vähäisempää kuin 
mielikuvissa, ja toimenpiteissä kapinallisiksi epäiltyjä kohtaan oli suurta 
vaihtelua. Jeesus teloitettiin ristillä todennäköisesti siksi, että hänen 
temppeliprovokaationsa herätti riittävän suuren poliittisen huolen 
(Mark. 11:15–19 ja rinnakkaiskohdat).15 Vain pari vuosikymmentä 
myöhemmin roomalainen käskynhaltija piti mielenvikaisena samankal-

 
11 Thompson 1990, 146. 
12 Aristides, Rooman ylistys s. 364 rivit 22–24 (Wengst 1986, 58). 
13 Paras esimerkki on Sardiksen jälleenrakennus keisarien tuella sen jälkeen, kun maanjäristys 
tuhosi suuren osan kaupungista 17 jaa. (Aune 1997–98, 218). Ilmestyskirjaa myöhemmältä 
ajalta tunnetaan esim. Smyrnan jälleenrakennus Marcus Aureliuksen toimesta (Aune 1997–
98, 160). 
14 Friesen 2001, 25–55; ks. myös Wengst 1986, 67. 
15 Sanders 1985, 296–306; samoin esim. Myllykoski 1994, 48–50. 
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taista profeettaa, joka Jeesuksen tavoin julisti Jerusalemin temppelin tu-
hoa, ja antoi hänen jatkaa ennustamistaan temppelissä – aina siihen asti 
kunnes temppeli todella tuhottiin.16 

Ilmestyskirjassa viitataan vainoissa henkensä menettäneisiin kristit-
tyihin, jotka taivaassa vaativat Jumalaa kostamaan heidän puolestaan. 
Pitkään tällaisten viittausten ajateltiin olevan reaktioita kristittyjen vai-
noihin, jotka olivat ajankohtainen huolenaihe Ilmestyskirjan lukijoille. 
Leonard Thompson osoitti kuitenkin käänteentekevässä tutkimukses-
saan, ettei ole vahvoja todisteita kristittyjen laajamittaisista vainoista 
Vähässä-Aasiassa ensimmäisen vuosisadan lopulla.17 Yksittäisiä tapauksia 
epäilemättä oli; Ilmestyskirjassa mainitaan nimeltä yksi marttyyri, 
Antipas (Ilm. 4:13). Pliniuksen keisari Trajanukselle lähettämä kirje 
kristittyjen kuulusteluista osoittaa, ettei huoli vainotuksi tulemisesta 
ollut aiheeton. Kirjeestä käy ilmi, että kristityt voitiin teloittaa, elleivät 
he käskynhaltijan määräyksestä huolimatta suostuneet rukoilemaan 
perinteisiä jumalia ja uhraamaan suitsukkeita ja viiniä keisarin kuvalle 
(Kirjeet 10.96). Pliniuksen ”pikatesti” saattoi olla hänen oma keksintön-
sä oikeuskäsittelyn jouduttamiseksi, mutta uppiniskaisten kristittyjen te-
loittaminen oli todennäköisesti yleisempi käytäntö.  

Näistä varauksista huolimatta Ilmestyskirjan kirjoittajan keskeinen 
huolenaihe ei ole kristittyjen vaino, vaan kristittyjen liiallinen sopeutu-
minen roomalaiseen yhteiskuntaan. Kahdessa Vähän-Aasian seurakun-
nille osoitetussa viestissä moititaan niitä kristittyjä, jotka ovat suostuneet 
syömään jumalille uhrattua lihaa (Ilm. 2:14, 20), ja yhtä seurakuntaa 
kirjoittaja nuhtelee vaurastumisen aiheuttamsta ylpistymisestä (3:15). 

 
 

Pax romana ja Ilmestyskirja 

Ilmestyskirjan näkyjen yhteydet ajankohtaisiin poliittisiin tapahtumiin 
Rooman valtakunnassa todennäköisesti vaihtelevat suuresti. Kirjan 

 
16 Josefus, Juutalaissota 6.300–309 (Jeesus Ananiaksen poika); vrt. Gray 1993, 29–30, 158–
163.  
17 Thompson 1990. 
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näkyjä on varmasti sommiteltu huolella,18 mutta ei niin, että jokaiselle 
yksityiskohdalle löytyisi kiinnekohta lukijoiden arkitodellisuudessa tai 
suurissa maailmanpoliittisissa tapahtumissa. Apokalyptinen teksti ei ole 
peitekieleen verhottu tutkielma, vaan siinä kirjoittajan traditioon ja 
mielikuvitukseen perustuvalla luovuudella on suurempi osuus kuin 
tutkielmassa tai historiallisia tapahtumia suoraan kuvaavissa teksteissä. 
Apokalyptinen teksti kutsuu lukijansa astumaan arkitodellisuudesta 
poikkeavaan kirjalliseen maailmaan, jossa asiat asettuvat uuteen valoon. 
Ilmestyskirjan kirjallinen maailma on vahvasti intertekstuaalinen. Vaik-
ka kirjassa ei ole yhtään suoraa lainausta Vanhasta testamentista, kirjoit-
tajan koko käsitteistö ja tapa kuvata asioita tukeutuvat siitä nouseviin 
esikuviin.  

Ilmestyskirja ei kuitenkaan ole vain monisyinen ja taitava kirjalli-
nen taideteos, vaan sen tavoitteena on vaikuttaa vastaanottajien käyttäy-
tymiseen. Ilmestyskirja ei ollut välttämättä reaktio kristittyjen vainoihin, 
vaan sen tarkoituksena oli ”muistuttaa – – lukijoita pahoista asioista, 
joita Rooma oli tehnyt ja tekee.”19 Ilmestyskirja ei suoraan heijasta kir-
joitusajankohdan tilannetta, mutta sen tavoitteena on saada vastaanotta-
jat näkemään oma tilanteensa uudessa valossa.20 Apokalyptisen vision 
avulla Johannes halusi paljastaa lukijoilleen ”roomalaisen vallan ja kult-
tuurin todellisen luonteen.”21 Tämän vuoksi on perusteltua ajatella, että 
kirjoittaja odotti tekstin vastaanottajan tunnistavan riittävästi yhteyksiä 
oman tilanteensa ja tekstissä kuvatun kirjallisen maailman välillä. 

Yksi selkeimmistä viittauksista maailmanpolitiikkaan on Ilmestys-
kirjan kuvaus merestä nousevasta pedosta (Ilm. 13:1–8). Tästä pedosta 
todetaan, että sitä oli ”isketty miekalla”, mutta nyt sen ”kuolinhaava oli 
parantunut” ja se oli ”vironnut henkiin” (13:3). Kuvaus viittaa epäile-
mättä keisari Neroon, joka oli surmannut itsensä iskemällä tikarin kurk-
kuunsa.22 Varsinkin valtakunnan itäisissä osissa levisi huhu, ettei Nero 

 
18 Tätä korostaa esim. Bauckham 1993, x. 
19 Barr 2006, 217. 
20 ”Ilmestyskirjan kertomusmaailma ei heijasta sosiaalihistoriallista tilannetta vaan pikem-
minkin pyrkii luomaan sellaisen.” (Royalty 1998, 13.)  
21 Barr 2006, 217. 
22 Suetonius, Nero 49. Aune (1997–98, 736–737) listaa myös muita mahdollisia viittauskoh-
teita, mutta pitää viittausta Nero Redivivus -myyttiin todennäköisimpinä selityksenä. 
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oikeasti kuollut vaan pakeni Roomasta ja oli valmiina palaamaan val-
taan. Ainakin kolme henkilöä yritti esiintyä Nerona tämän kuoleman 
jälkeen. Ajatus Neron paluusta valtaan esiintyy myös ajan kirjallisissa 
lähteissä, esimerkiksi Sibyllan oraakkeleissa.23 

Ilmestyskirjassa tässä yhteydessä mainittu pedon luku (666) liittyy 
sekin todennäköisimmin Neroon. Tosin yhteyden esiin kaivaminen 
edellyttää niin pitkälle menevää perehtymistä apokalyptisen gematrian 
saloihin, että vihjaus saattoi jäädä salaisuudeksi useimmille varhaisille 
lukijoille. Paras selitys nimittäin on, että lukuun 666 päästään, kun krei-
kankielinen vastine ilmaisulle ”keisari Nero” translitteroidaan hepreaksi 
ja lasketaan sitten heprealaisten kirjaimien lukuarvot yhteen. Samalla 
periaatteella voidaan selittää myös luku 616, joka esiintyy muutamissa 
varhaisissa käsikirjoituksissa luvun 666 sijasta: tähän lukuun päästään, 
kun vastaava latinankielinen ilmaisu (Nero Caesar) translitteroidaan 
heprealaisin kirjaimin ja lasketaan niiden lukuarvot yhteen.24  

Pedon hahmossa on myös hyvin ilmeisiä Rooman valtakuntaan lii-
tettyjä piirteitä. Koko maailman kerrotaan seuraavan petoa ja ihailevan 
sen sotilaallista ylivoimaa: ”Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy tais-
telemaan sitä vastaan?” (Ilm. 13:3–4). Pedolle osoitetaan uskonnollista 
palvontaa (13:8), ja palvontaa myös vaaditaan kaikilta alamaisilta. Pe-
don avuksi nouseva toinen peto ”on saanut vallan tappaa kaikki, jotka 
eivät kumarra pedon kuvaa” (13:15). Kuvaus tulee hätkähdyttävän lä-
helle käskynhaltija Pliniuksen edellä kuvattua ”pikatestiä”, jossa kristit-
tyjen tuli toimittaa uhri keisarin kuvan edessä. 

 ”Pedon merkki” tuo kuvaukseen taloudellisen näkökulman. Ilmes-
tyskirjan näkijä kuvaa, kuinka ”kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köy-
hät, vapaat ja orjat” joutuvat ottamaan ”oikeaan käteensä tai otsaansa 
merkin” (Ilm. 13:16). On mahdotonta tietää, millainen merkki 
Johanneksella oli mielessä. Ainoa selvä asia pedon merkissä on, että se 
liittyy kaupankäyntiin: ”Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä 

 
23 Näin esim. Bauckham 1993, 413–422 (Sib. or. 3:63–74; 4:119–124, 137–139, 145–148; 
5:28–34, 93–110, 137–154, 214–227, 361–380); van Henten 2006, 182–183; tiivis yhteen-
veto Neron paluuseen liittyneistä myyteistä: Aune 1997–98, 738–740. 
24 Yhteenveto keskeisistä argumenteista ja vaihtoehdoista: Aune 1997–98, 770–771; ks. myös 
esim. deSilva 2009, 36–37. 
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mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen 
luku” (13:17). Kaupankäynti on siis mahdollista vain yhteistyössä 
pedon kanssa. 

Toinen Ilmestyskirjan näky, jossa viittaus Rooman valtakuntaan 
näyttää poikkeuksellisen selkeältä, on kuvaus punaisiin vaatteisiin pu-
keutuneesta prostituoidusta (Ilm. 17:3–18), joka istuu seitsenpäisen pe-
don selässä ja jonka otsassa lukee nimi ”Suuri Babylon, maailman port-
tojen ja iljetysten äiti” (17:5). Kirjoittaja avaa pedon seitsemän pään 
merkityksen kahdellakin tavalla. Toisaalta seitsemän päätä viittaavat 
”seitsemään vuoreen”, jolla nainen istuu, toisaalta seitsemään kuninkaa-
seen, joiden jälkeen valtaan nousee ”peto”, joka oli myös yksi seitsemäs-
tä kuninkaasta. ”Peto” viitannee tässäkin kohdassa odotukseen Neron, 
kuolleen (tai paenneen) keisarin paluusta. ”Seitsemän vuorta” ei sekään 
ole varsinaista apokalyptista peitekieltä. Maininta viittaa epäilemättä 
Roomaan sen keskeisen tuntomerkin, seitsemän kukkulan, avulla.25 
Varmemmaksi vakuudeksi kirjoittaja lisää, että Babylon on ”suuri kau-
punki, joka hallitsee kaikkia maailman kuninkaita” (17:18). 

Globaali talous on vahvasti esillä Ilmestyskirjan profeetan kuvauk-
sessa Babylon-portosta.26 Hahmon kuvataan elävän ylenpalttisessa rik-
kaudessa: ”Naisen puku hoti purppuraisena ja helakanpunaisena, hänen 
yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet” (Ilm. 17:4). Kun kirjoittaja 
kuvaa luvussa 18 – Vanhan testamentin profeettakirjoista tutuilla kieli-
kuvilla27 – Babylonin tuhoa, hän nostaa esiin kaksi asiaa, kaupungin 
poliittiset liittolaiset ja kaupankäynnin: 

 
Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien 
tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien 
lintujen pesäpaikka. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juo-
neet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki 
maailman kauppamiehet ovat vaurastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä 
elämästään. (Ilm. 18:2–3) 
 

 
25 Vrt. Aune 1997–98, 944–945; samoin esim. deSilva 2009, 37–39. 
26 Vrt. Bauckham 1993, 338–383. 
27 Bauckham (1993, 345) listaa seuraavat kirjalliset esikuvat: Jer. 50–51 (Babylon); Hes. 26–
28 (Tyyro); Jes. 13:1–14:23; 21:1–10; 47; Jer. 25:12–38 (Babylon); Jes. 23 (Tyyro). 
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Babylonin tuhoa valittaa kolme ryhmää: maailman kuninkaat, kauppi-
aat sekä laivurit ja merenkulkijat. Pisimmän valitusvirren esittävät kaup-
piaat, jotka ”ovat rikastuneet porton vauraudesta” (Ilm. 18:15). Nyt he 
surevat tuhoutunutta kaupunkia, 

 
sillä enää ei kukaan osta heidän tavaroitaan: ei kultaa, hopeaa, jalokiviä eikä 
helmiä, ei pellavakangasta, ei purppurakangasta, ei silkkiä eikä helakanpunai-
sia kankaita, ei tuoksuvaa tuijapuuta, ei norsunluusta eikä jalopuusta tehtyjä 
esineitä, ei pronssi-, rauta-, eikä marmoritöitä, ei kanelia eikä muita mausteita, 
ei suitsukkeita, ei hajuvoiteita eikä suitsutuspihkaa, ei viiniä eikä öljyä, ei hie-
noja jauhoja eikä viljaa, ei nautakarjaa, ei lampaita, ei hevosia eikä vaunuja, ei 
orjia, ihmisiä ruumiineen ja sieluineen. (Ilm. 18:11–13) 
 

Myös laivurien ja merimiesten valitus Babylonin tuhosta liittyy kaupan-
käyntiin: ”Voi suurta kaupunkia, jonka vauraudesta rikastuivat kaikki 
merenkulkijat! Se on hetkessä tuhoutunut” (Ilm. 18:19). 

Huomiota kiinnittää se, ettei Roomaa kuvata tässä yhteydessä soti-
laalliseksi mahdiksi, vaan vahvaksi talousmahdiksi ja poliittiseksi liitto-
laiseksi, joka on vetänyt ”noitakeinoillaan” (18:23) kansoja puoleensa 
kuin eliittiluokan käyttämä prostituoitu. Tekstissä on pieniä pilkahduk-
sia sotilaallisesta mahdistakin. Johanneksen kuvauksessa ”peto” tuhoaa 
lopulta myös Rooman kaupungin (18:16), ja Babylon-porton ”kaikille 
kansoille” juottama ”vihan viini” (18:3) viitannee taistelukentillä vuoda-
tettuun vereen, sillä kirjoittaja visioi, kuinka samaa juomaa tullaan juot-
tamaan portolle itselleen (18:6). 

Mutta sotaa Babylon/Rooma käy Ilmestyskirjan tekstimaailmassa 
vain yhdellä rintamalla – kristittyjä ja Kristusta vastaan. Babylon-portto 
”oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä”. Pedon 
palveluksessa olevat kuninkaat ”käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, 
mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden 
Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki 
kutsutut ja valitut” (Ilm. 18:14). 

Babylon-porton kuvaus palauttaa lukijan mieleen Ilmestyskirjan 
alussa olleen kuvauksen toisesta samanlaisesta hahmosta. Näkijä varoit-
taa Tyatiran seurakuntaa ”Isebeliksi” kutsumastaan naisprofeetasta, joka 
”johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan 
siveettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa” (Ilm. 2:20). 
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”Siveettömyys” ei tässä yhteydessä tarkoittane konkreettista seksuaalista 
siveettömyyttä, vaan sanaa käytetään kuvaamaan luopumista oikeasta 
Jumalasta. Sen sijaan kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä oli 
konkreettinen ongelma varhaisille kristitityille.28 Tämän kohdan perus-
teella on helpompi ymmärtää, miksi Johannes nostaa kaupankäynnin 
teemat niin vahvasti esiin kuvatessaan Babylonia ja sen tuhoa.  

Antiikin maailmassa oli paljon erilaisia yhdistyksiä, joiden toimin-
taan kuuluivat usein temppelissä vietetyt juhlat ja jumalille osoitetut 
uhrit.29 Osa yhdistyksistä kokosi yhteen saman ammatin harjoittajia, ja 
liike-elämässä oli vaikea menestyä liittymättä tällaisiin verkostoihin. 
Osallistuminen yhdistysten tilaisuuksiin oli kuitenkin ilmeinen ongelma 
varhaisille kristityille. Heidän näkemyksensä muille jumalille uhratun li-
han syömisestä vaihtelivat. Paavalin kanta asiaan jäi epäselväksi; häneltä 
löytyy tukea sekä sallivalle että kielteiselle linjalle (1. Kor. 8; 10:14–
11:1).30 Johanneksen näkemys on sen sijaan ehdoton: jumalille uhratun 
lihan syöminen on ristiriidassa oikean Jumalan palvelemisen kanssa.31 
Yhdistämällä toisiinsa Tyatiran siveettömän Isebel-profeetan ja ylelli-
syystarvikkeita hamuavan Babylon-porton Johannes antaa selvän viestin: 
kristitty ei saa edes elantonsa vuoksi tehdä kompromissia ja osallistua ti-
laisuuksiin, joissa uhrataan muille jumalille. Isebelin ”rakastajat” rinnas-
tuvat maailman kuninkaisiin, joita Babylon-portto vetää puoleensa. 
Kumpikin irstas nainen saa rangaistuksena, samoin heidän rakastajansa.  

Väärän jumalanpalveluksen vastapainoksi Johannes kuvaa useissa 
näyissä oikeaa jumalanpalvelusta, jota suorittavat taivaassa enkelien li-
säksi myös ihmiset, ne jotka ”ovat pääseet suuresta ahdingosta” (Ilm. 
7:14) ja ne jotka ”eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat 
pysyneet puhtaina kuin neitsyet” (14:4). 

 
 

 
28 Räisänen 1992, 242–243. 
29 Antiikin yhdistyksistä ja niiden hyvin erilaisista funktioista ks. Harland 2003, 25–112. 
30 Räisänen 1992, 249. 
31 Räisänen 1992, 250. 
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Uusi Jerusalem 

Kiinnostava (ja huolestuttava!) piirre Ilmestyskirjan poliittisessa retorii-
kassa on se, että kuvaus kristityistä ja heidän johtajastaan on paljon so-
taisampi kuin kuvaus Roomasta. Ilmestyskirjan Rooma käy sotaa kristit-
tyjä vastaan (Ilm. 11:7; 13:7; 16:5–7; 17:6; 18:24; ainoa mahdollinen 
poikkeus: 18:24), mutta muuten se näyttäytyy ennen kaikkea politiikan 
ja kaupan suurvaltana. Uskossaan horjumattomalle kristitylle Ilmestys-
kirja lupaa sotilaallista mahtia. Uskollisena pysynyt kristitty saa aikojen 
lopussa ”vallan hallita kansoja”, ja hän paimentaa Kristuksen tavoin 
”kansoja rautaisella sauvalla, lyö pirstoiksi kuin saviastioita” (2:26; 
samanlainen kuvaus sotaa käyvästä Kristuksesta: Ilm. 19:15). Karitsa-
Kristus käy voitokasta sotaa, jonka seurauksena ihmiskunnan valtaosa 
menehtyy ja maailmankaikkeus tuhoutuu (Ilm. 6). Sota merkitsee 
verenvuodatusta. Jumalan enkeli vuodattaa sirpillään verta, jota kerä-
tään ”Jumalan vihan viinikuurnaan” niin paljon, että syntyy varsinainen 
veritulva: ”Verta pursui niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan 
stadionmitan [noin 300 kilometrin!] päässä ulottui hevosen kuolaimiin 
asti” (Ilm. 14:20). 

Ilmestyskirja ei ole yhtenäinen kertomus, jossa edettäisiin tiukan 
kronologisesti yhdestä tapahtumasta seuraavaan. Kirja on pikemminkin 
apokalyptisten visioiden kollaasi; samat asiat kuvataan monin eri tavoin 
ja eri yhteyksissä. Tällainen vaikutelma vahvistuu myös, kun kirjan 
loppuluvuissa siirrytään koko maailman tuomiosta uuden Jerusalemin 
kuvaukseen. Tämä jakso tuo monia yllätyksiä sille, joka yrittää lukea 
Ilmestyskirjaa loogisesti etenevänä tarinana. 

Johanneksen näky Uudesta Jerusalemista on hyvin konkreettinen: 
taivaasta laskeutuu alas kuutionmuotoinen kaupunki, jonka pituus, 
leveys ja korkeus ovat yhtä suuret (Ilm. 21:16). Aivan pienestä kuutiosta 
ei ole kyse, sillä se on joka suuntaan 12 000 stadionmittaa eli noin 
2 300 kilometriä. Uuden Jerusalemin myötä maan päälle palaa myös 
menetetty paratiisi. Kaupungin läpi kulkeva elämän veden virta viittaa 
luomiskertomuksessa mainittuihin neljään jokeen, ja kaupungin 
keskellä kasvaa luomiskertomuksesta tuttu elämän puu (22:1–6). 

Uusi Jerusalem on monessa suhteessa Babylon-porton vastakohta. 
Babylon on irstas ja epäpuhdas; Uuteen Jerusalemiin ei pääse mitään 
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epäpuhdasta. Porton otsaan oli kirjoitettu: ”Suuri Babylon, maailman 
porttojen ja iljetysten äiti” (Ilm. 17:5); Uuden Jerusalemin asukkaiden 
otsaan on kirjoitettu Jumalan nimi (21:4). Babylon oli tappanut pyhät 
ja Jeesuksen todistajat (17:6), kun taas Uudessa Jerusalemissa ”kaikki 
palvelevat Jumalaa” (22:3).  

Yhteistä kummallekin kaupungille on ylenpalttinen rikkaus. Baby-
lon-portto oli koristautunut kullalla, jalokivillä ja helmillä (Ilm. 17:4); 
Uuden Jerusalemin muurikin on koristeltu jalokivillä ja sen valtakatu 
on puhdasta kultaa (21:21). Babyloniin virtasivat maailman rikkaudet ja 
ylellisyystarvikkeet (Ilm. 18); nyt ”kaikki kansojen kalleudet ja ihanuu-
det” tuodaan Uuteen Jerusalemiin (21:26).  

Yllättävin ihmisjoukko uudessa Jerusalemissa ovat maailman ku-
ninkaat. Juuri he olivat antaneet itsensä pedon palvelukseen (Ilm. 17:13) 
ja valittivat Babylonin tuhoa (18:9–10). Nyt nämä maailman kuninkaat 
tuovat mahtinsa loiston Uuteen Jerusalemiin (21:24). Johannekselle ei 
näytä olevan ongelma, että heidät oli edellä jo surmattu (19:19–21), 
eikä se, että kaikki ne, joiden nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, oli jo 
heitetty tuliseen järveen (20:15). Vaikka Uuteen Jerusalemiin pääsevät 
”ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan” 
(21:27), elämä jatkuu pyhän kaupungin ulkopuolellakin. ”Kansat” saa-
vat kulkea Uuden Jerusalemin valossa ja niiden rikkaudet tuodaan kau-
punkiin. Kansat tarvitaan pelastuksen ajan kuvaukseen myös siksi, että 
uskollisista kristityistä luvattiin tehdä hallitsijoita. Keitä he hallitsisivat, 
elleivät kaupungin ulkopuolella eläviä kansoja? Toisiaanko? 

Varhaisjuutalaisessa eskatologiassa kehkeytyi kolme näkemystä 
Israelin ja muiden kansojen suhteista tulevana pelastuksen aikana: kan-
sojen tuho, alistaminen ja kääntymys.32 Ilmestyskirjan loppuluvut ovat 
ikään kuin yhteenveto näistä malleista, sillä ne kaikki esiintyvät kirjan 
kuvauksessa maailmanlopusta ja uudesta Jerusalemista. 

1) Ajatus kansojen tuhosta toistuu Johanneksen verenhuuruisessa 
kuvauksessa Kristuksen kanssa sotineiden kansojen väkivaltaisesta 
tuhoamisesta: ”Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rau-

 
32 Näistä kolmesta mallista ja lähteistä ks. tarkemmin Sanders 1992, 279–298, erityisesti 
291–292. 
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taisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehku-
van vihan viinin” (Ilm. 19:16). Taivaan linnut kutsutaan ”Jumalan 
juhla-aterialle”, jolla ne saavat syödäkseen ”kuninkaiden lihaa, ratsujen 
ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin 
pienten kuin suurten” (19:17–18).  

2) Ajatus muiden kansojen alistamisesta Jumalan oman kansan val-
taan toistuu Johanneksen kuvauksessa siitä, kuinka kansat tuovat rikkau-
tensa uuteen Jerusalemiin: ”maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa 
kaiken loiston – – kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne” 
(Ilm. 21:24–26). Rikkaudet tuodaan siis uuteen Jerusalemiin aivan, ku-
ten Rooman voitonjuhlissa sotasaalis tuotiin juhlakulkueessa kaupunkiin.  

3) Ilmestyskirjassa näkyy pilkahdus myös näkemyksestä, että aiko-
jen lopulla kansat kääntyvät ainoan oikean Jumalan puoleen. Johannes 
nimittäin lupaa, että uuden Jerusalemin keskellä kasvavan elämän puun 
lehdet antavat terveyden myös ”kansoille” (Ilm. 21:2). Maininta on 
erityisen yllättävä jatko ja päätös Ilmestyskirjan verenhuuruisille ja usein 
kostonhimoa tihkuville näyille, jossa ”kansat” sotivat pedon kanssa 
Kristuksen seuraajia vastaan. 

Aivan kuten Ilmestyskirjan tuomionjulistuksessa käytetty kieli on 
ammennettu Vanhan testamentin profeettakirjoista, myös kuvaus pelas-
tuksen ajasta perustuu Vanhaan testamenttiin.33 Tästä perinteestä nou-
see myös ajatus kansojen Jerusalemille osoittamasta kunnioituksesta ja 
sille luovutetuista rikkauksista. Ehkä selvimmin Ilmestyskirjassa kuva-
tun Uuden Jerusalemin taustalla väikkyy Jesajan kirjan kuvaus Jerusale-
mista ja sille koittavasta pelastuksen ja kunnian ajasta: 

 
Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirk-
kaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. 
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun yllä-
si. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi. 
Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, 
sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. 
Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, 

 
33 Vrt. Bauckham 1993, 310–318. 
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kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen 
vauraus. (Jes. 60:1–5) 
 
  

Lopuksi  

Ilmestyskirja vaikuttaa monessa suhteessa ehdottomalta – ja onkin sitä, 
erityisesti suhteessa Rooman valtakuntaan ja sen poliittisiin liittolaisiin 
(”kansoihin”). Kirjan kirjoittaja torjuu ehdottomasti Rooman valtakun-
nan harjoittaman kaupankäynnin ja on yhtä ehdoton kannassaan, että 
kristittyjen pitää vetäytyä sellaisesta toiminnasta yhteiskunnassa, johon 
tavalla tai toisella liittyy kunnianosoituksia perinteisille jumaluuksille. 

Ilmestyskirja ei kuitenkaan ole ehdottomuudessaan täysin ehdoton. 
Ilmestyskirjan Johannes ei ensinnäkään ole ehdottoman kriittinen suh-
teessa omaisuuteen ja varallisuuteen. Hänen visionsa uudesta Jerusale-
mista osoittaa, ettei omaisuuden virtaaminen yhteen paikkaan ole hä-
nelle periaatteellinen ongelma. Ongelma on pikemminkin se, että varal-
lisuus virtaa väärään paikkaan, Rooman valtakuntaan. ”Ilmestyskirja ei 
hylkää roomalaisen kunnian houkutuksia, vaan se siirtää ne Kristukselle 
ja hänen seuraajilleen.”34 Uusi Jerusalem kuvataan itse asiassa järkyttä-
vän vauraaksi.35 Kaupunki, jonka valtakatu on puhdasta kultaa (Ilm. 
21:21), ei välttämättä tunnu viihtyisältä asuinpaikalta, mutta viihtyvyys 
ei varmasti ollutkaan Johannekselle keskeinen kysymys.36 Hän on huo-
mattavan yksityiskohtainen eritellessään uuden Jerusalemin koristeina 
käytettyä kultaa ja jalokiviä (21:9–21). 

Toiseksi Johannes ei ole täysin ehdoton myöskään Rooman valta-
kunnan kanssa liittoutuneiden kansojen suhteen. Ilmestyskirjasta löytyy 
Uuden testamentin seikkaperäisin kuvaus kansojen tuhoamisesta, mutta 
sen rinnalle nousee myös inklusiivisempi visio siitä, kuinka kansat eivät 

 
34 Carey 2006, 179. 
35 Yksityiskohtainen analyysi uuden Jerusalemin vauraudesta: Royalty 1998, 225–233. 
36 Kuvauksessa on epäilemättä retorista liioittelua (hyperbola); vrt. Royalty 1998, 227, joka 
viittaa Josefuksen samankaltaiseen, vahvasti liioittelevaan kuvaukseen Herodeksen temppelis-
tä (Juutalaissota 5:222–223) 
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ainoastaan säily vaan saavat myös kokea pelastuksen ajan myönteisessä 
mielessä.  

Kaikesta Rooma-kritiikistään huolimatta Johannes monin tavoin 
allekirjoittaa pax romanan keskeiset arvot. Uusi Jerusalem on monessa 
suhteessa uusi Rooma. Uusi pelastuksen aika on ikuisen rauhan ja järjes-
tyksen kausi. Rauha syntyy sodassa – tässä tapauksessa Jumalan itsensä 
käymän sodan – saavutetun voiton tuloksena. Rauhaa pidetään yllä rau-
taisella valtikalla, jota käyttävät sekä Kristus että hänen seuraajansa. 
Rauhan vastustajat on surmattu sodassa. Kansat on pakotettu rauhaan ja 
heiltä kerätty sotasaalis tuodaan kultaiseen kaupunkiin, ja lopulta uusi 
Jerusalem paljastuu maailman keskukseksi, jonka hyvinvoinnista ja vau-
raudesta kansatkin saavat osansa. Rooma on vaihtunut Jerusalemiksi, 
mutta Rooman imperialistisen ideologian keskeiset piirteet – hyvässä ja 
pahassa – säilyvät myös Jumalan pyhässä kaupungissa.37 
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Sotilaita Rauhan basilikassa 

Sotilaan ja sodan kuva Augustinuksen saarnoissa 

 
 
 
 

Augustinus ja sota 

Tässä artikkelissa tarkastelen Augustinuksen (354–430) saarnojen ope-
tusta sodasta, asepalveluksesta ja sotilaista. Augustinuksen saarnatuotan-
to on kahden viime vuosikymmenen aikana saanut tutkimuksessa osak-
seen ansaittua huomiota. Vanha paradigma saarnoista toissijaisena taus-
tamateriaalina on väistymässä ja uutta tutkimusta saarnojen retoriikasta 
ja teologiasta ilmestyy jatkuvasti.1 Tässä artikkelissa osoitan, miten 
Augustinus ei ole saarnaajana erityisen kiinnostunut konkreettisista soti-
laisiin ja sodankäyntiin liittyvistä eettisistä ongelmista, vaan käyttää 
kuulijoilleen enemmän tai vähemmän tuttuja sotilaan ja sodan kuvia 
teologisten opetustensa metaforina. Vaikka Augustinuksen kieli ja 
kuvasto on siis monesti poleemista, sotaista, Hippon piispa tahtoo kuu-
lijansa käymään ”sisäistä”, metaforista sotaa. 

Saarnojen taustaksi on kuitenkin syytä ensin lyhyesti luonnehtia 
yleisemmin Augustinuksen ajattelua sodasta ja sotilaista. Augustinuksen 
lausumat sodankäynnistä ja asepalveluksesta eivät nousseet teoreettisesta 
tarpeesta muotoilla sodankäynnin etiikkaa. Tutkimuksessa on jo monen 
vuosikymmenen ajan todettu erivahvuisilla äänenpainoilla, että Augusti-
nukseen usein liitetyllä ”oikeudenmukaisen sodan teorialla” ei ole 

 
1 Hyvä johdatus aiheeseen on Müller 2012. 
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pohjaa hänen omissa kirjoituksissaan, vaan se on paljon myöhemmän 
ajan luomus.2 Tuorein kokonaisesitys Augustinuksesta, sodasta ja 
asepalveluksesta (Philipp Wynn: Augustine on War & Military Service, 
2013) on uusin kuolinisku hämmästyttävän sitkeähenkiselle teorialle 
Augustinuksesta oikeutetun sodan isänä.3 Augustinuksen satunnaiset 
sotaa ja sotilaan etiikkaa koskevat pohdinnat ovat ad hoc -luonteisia 
reaktioita ja vastineita esimerkiksi kirjeitse esitettyihin eksegeettisiin tai 
eettisiin ongelmiin. Contra Faustum -teoksen sotaa koskevat pohdinnat 
taas ovat kytköksissä manikealaisvastaiseen polemiikkiin ja manikealais-
ten Vanhan testamentin kritiikkiin. Jumalan valtiossa (de ciuitate dei = 
ciu.) Rooman imperiumin sodan kuvat ovat puolestaan osa Augustinuk-
sen teologis-apologeettista suurta kertomusta kahdesta valtakunnasta: 
etenkin ciu. 3 on verihuuruinen ja väkivallan kuvia pursuileva inhorea-
listinen narratiivi pakanallisen Rooman historiasta.4 

Ennen kuin paneudumme tarkemmin Augustinuksen tapaan saar-
nata sodasta ja sotilaista, tutkitaan muutaman esimerkin kautta, millais-
ta eettistä ja raamatullista ohjeistusta piispa antaa tuntemilleen sotilasvi-
ranomaisille muualla kuin saarnatuotannossaan. 

 
 

Armollista sotaa, suopeaa ankaruutta 

Vuonna 411/412 Augustinus vastasi kirjeitse ystävänsä Marcellinuksen 
(tribunus et notarius) kysymykseen, miten tuli sovittaa Jeesuksen opetus 
väkivallattomasta elämästä sen kanssa, että Rooman valtio ei voinut 
sallia alueeseensa kohdistuvia loukkauksia tai provinsseihinsa suuntautu-

 
2 Berrouard 1986–1994, 639; Lenihan 1998, 55; Atkins & Dodaro 2001, xxiv; Carnahan 
2008, 271. 
3 Ks. Wynn 2013, 9–31 kuvaus ”Augustinuksen oikeudenmukaisen sodan teorian” synnystä 
ja katsaus tutkimushistoriaan. Wynn 2013, 2: ”Augustine himself did not originate the 
Christian just war idea. This view of his role perverts what he thought and wrote about war 
and military service, and any subsequent scholarly interpretation of that material.” 
4 Tärkeimmät lähdetekstit ovat Berrouardin (1986–1994) ryhmittelyn mukaan contra 
Faustum 22, 74–78 (Mooseksen sodat), Jeesuksen pasifistinen opetus ja yhteiskunnan har-
joittama legitiimi väkivalta (epistulae (=ep.) 138, 9–17), kristillinen usko ja sodankäynti (ciu. 
1–5; 12; 14; 19), tietyt VT:n kohdat (quaestionum libri septem 4, 44; 6, 10), vastaukset kor-
keille sotilasviranomaisille (ep. 189; 220; 229). 
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vaa ryöstelyä (ep. 138, 9–15).5 Augustinus toteaa ensin, että jo Rooman 
omat yhteiskuntateoreetikot ovat todenneet aggressioiden kostamisen 
olevan lyhytnäköistä valtion kannalta: on järkevämpää antaa anteeksi 
kuin kostaa. Jeesuksen opetukset toisen posken kääntämisestä (Matt. 
5:39, Luuk. 6:29) ohjaavat mielensisäisiin hyveisiin eikä niitä voi Au-
gustinuksen mukaan sellaisenaan ottaa ohjeiksi ulkoisiin tekoihin.6 
Ulkoisten tekojen on pyrittävä väärintehneen osapuolen ja aggression 
alkuunpanijan korjaamiseen ja parantamiseen. Valtion viranomaisten 
on siis toisinaan käytettävä hyväntahtoista ankaruutta, jopa sodankäyn-
tiä, jotta pahaa tehneet ihmiset voitettaisiin hyvän puolelle.  

 
On paljonkin sellaisia tilanteita, joissa vastaanhangoittelevat on pantava 
ruotuun suopean ankarasti. Tällöin ajatellaan enemmän heidän hyötyään kuin 
heidän halujaan. – – Näin toimii maallinen valtiokin, jos se noudattaa kristin-
uskon normeja. Se käy sotaankin täynnä hyvää tahtoa vain, jotta saisi voitetut 
viholliset paremmin ohjattua rauhalliseen, oikeudenmukaiseen ja hurskaaseen 
yhteiskuntaan.7 
 

Marcellinuksen tapaisten valtion virkamiesten on näin ollen täysin sal-
littua käyttää väkivaltaa ja sodankäynnin keinoja, jotta Jumalan tahdon 
mukaiset hyveet ja järjestys saadaan palautettua yhteiskuntaan. 

 
Mikäli mahdollista, hyvien ihmisten tulee käydä sotaakin sillä tavalla 
armollisesti, että mainitsemani paheet hävitetään hillittömien halujen 
villitsemistä ihmisistä, sillä oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa sellaiset paheet 
tulee juuria kokonaan pois tai ainakin ne tulee pitää kunnolla aisoissa.8 
 

Kysymyksen käsittely päättyy toteamukseen, että jos Raamattu kieltäisi 
sodat kokonaan, se neuvoisi sotilaita jättämään asepalveluksen. Sen si-
jaan, Augustinus kertoo, Raamattu opastaa sotilaita muun muassa tyyty-
mään palkkaansa (Luuk. 3:14) ja ”koska evankeliumi käskee sotilaita 
tyytymään palkkaansa, se ei siis kiellä heiltä asepalvelusta.”9 

 
5 Marcellinuksen asemasta ja henkilöstä, ks. Brown 2000, 290, 331–345. 
6 ep. 138, 13. 
7 ep. 138, 14. 
8 ep. 138, 14. 
9 ep. 138, 15. 
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Augustinus solmi suhteita myös toiseen Rooman armeijan edusta-
jaan, comes Bonifatiukseen. Myös tämä korkea-arvoinen sotilashenkilö 
oli kristitty. Kristillisen vakaumuksen ja sotilaan ammatin välinen 
jännite sai Bonifatiuksenkin lähestymään Hippon piispaa kirjeenvaih-
don kautta ja kysymään, voiko kristityn ja sotilaan kutsumuksen yhdis-
tää.10 Vuonna 417 kirjoittamassaan vastauksessa (ep. 189) Augustinus 
kehottaa Bonifatiusta olemaan turvallisin mielin: ”Älä luule, ettei ase-
palveluksessa voisi palvella Jumalaa.”11 Raamattuperusteina Augustinus 
käyttää kuningas Daavidia, evankeliumin sadanpäämiestä (Matt. 8:8, 
Luuk. 7:6–8), Corneliusta (Ap. t. 10:4, 31) ja Johannes Kastajan keho-
tusta sotilaille (Luuk. 3:14). Piispa rohkaisee sotaherraa myös vertaamal-
la tämän työtä hengelliseen askeesiin. Molemmissa ammateissa taistel-
laan, viholliset vain eroavat. ”Toiset rukoilevat teidän puolestanne ja 
näin taistelevat näkymättömiä vihollisia vastaan, ja te taas ponnistelette 
heidän puolestaan taistelemalla varsin näkyviä barbaareja vastaan.”12  

Kirjeessään Augustinus sivuaa lukuisia kristityn sotilaan toiminta-
tapoja ja hyveitä. Sotilaan on ajateltava, että hänen fyysinen kuntonsa ja 
aseistuksensa ovat Jumalan lahjoja. Viholliselle annetut lupaukset on 
pidettävä. Sotaa käydään, jotta sen avulla voitaisiin päästä rauhaan 
(bellum geritur, ut pax adquiratur). Bonifatiuksen on siis ymmärrettävä, 
että hänkin voi ajatella olevansa autuas rauhantekijä (Matt. 5:9), koska 
rauha saavutetaan – sotimalla.13 Vihollisen kukistaminen väkivalloin on 
välttämätöntä, mutta kukistettua osapuolta on kohdeltava lempeästi 
(misericordia).14 Sotilaan perushyveisiin kuuluu siveys aviosäädyssä 
(pudicitia coniugalis), raittius ja säästäväisyys. Kukin näistä heijastaa 
kohtuuden kardinaalihyvettä, sillä olisihan häpeällistä, että viini ja nai-
set saisivat kaatumaan miehen, johon miekka ei pystynyt. Augustinus 

 
10 Bonifatiuksen urasta ja suhteesta Augustinukseen ks. Markus 1986–1994, 653–655; 
Wijnendaele 2015. Brown 2000, 425–430 on tyypillisen eloisa kuvaus Bonifatiuksen 
persoonasta ja kirjeenvaihdosta.  
11 ep. 189, 4. 
12 ep. 189, 5. 
13 Viimeisinä elinvuosinaan Augustinus toteaa vielä yhdelle sotilasviranomaiselle, Dariukselle, 
että sotimistakin parempi tapa saavuttaa rauha on diplomatian ja neuvottelujen tie. ep. 229, 
2. 
14 ep. 189, 6. 



 S O T I L A I T A  R A U H A N  B A S I L I K A S S A  1 9 5  

kehottaa Bonifatiusta mielentyyneyteen rikkauksien suhteen: sotilaan ei 
tule kartuttaa omaisuuttaan ”pahaa tekemällä” (per mala opera).15 Tii-
viisti kirjoitetut luonnehdinnat olkoot Bonifatiukselle kuin peili (specu-
lum), josta hän voi tarkistaa millainen hän kristittynä sotilaana on. Kir-
jeen lopuksi Augustinus muistuttaa Bonifatiusta siitä, että tässä elämässä 
kukaan ei voi olla vailla syntiä: siksi on tärkeää painaa mieleen Herran 
rukouksen pyyntö anteeksiannosta. Se velvoittaa komentajaa antamaan 
nopeasti anteeksi ja valtuuttaa hänet myös saamaan omat syntinsä 
anteeksi Jumalalta.  

 
 

Kuvalliset ja kirjaimelliset sotilaat 

Edellä on esimerkkejä Augustinuksen tunnetuista ohjeista ja lausumista, 
jotka koskevat sodankäynnin ja sotilaan etiikkaa. Keskityn seuraavaksi 
siihen, millä tavalla sota, asepalvelus ja sotilaat näkyvät nimenomaan 
Augustinuksen saarnoissa. Saarnoja ja sotaa koskevan yleiskatsauksen 
jälkeen esittelen neljä sotilaisiin liittyvää erityisteemaa Hippon piispan 
saarnoissa: kastetun kristityn sisällissota, kasteen sakramentti sotilaan 
tatuointina, veteraanin kotiuttamispäivä ja sadanpäällikön kuuliaisuus 
kristityn esikuvana. 

Augustinuksen saarnatuotanto on säilynyt laajoissa kokonaisuuksis-
sa. Enarrationes in psalmos (= en. Ps.) on saarnakokoelma, jossa Augusti-
nus opettaa Psalmien kirjan kaikki psalmit jae jakeelta (kirjoitettu ja 
saarnattu vuosina 392–422). In Iohannis evangelium tractatus CXXIV 
(= Io. eu. tr.: vuosina 406–421?) ja In epistulam Iohannis ad Parthos 
tractatus decem (= ep. Io. tr.: vuonna 407) ovat samantyyppisiä raama-
tunselityssaarnoja. Jumalanpalveluksessa pidetyt saarnat sermones ad po-
pulum (= s.) ovat massiivinen kokoelma erimittaisia puheita, joiden 
tarkka ajoittaminen on osoittautunut viimeaikaisen tutkimuksen myötä 
varsin hankalaksi.16 Viimeksi mainittuun kokoelmaan kuuluu vajaa 

 
15 ep. 189, 7. 
16 Saarnojen ajoituksia on tutkinut erityisesti Hubertus Drobner (esim. Drobner 2003, 42–
45). Ajoituksiin liittyvien ongelmien vuoksi tämänkään artikkelin perspektiivi ei ole millään 
tavalla kronologinen. 
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kuusisataa saarnaa, yhteensä seurakunnalle pidettyjä saarnoja on säilynyt 
vähän alle kahdeksansataa saarnaa. Täysin poikkeuksellista koko antii-
kintutkimuksen näkökulmasta on, että entuudestaan tuntemattomia 
Augustinuksen saarnoja löytyy edelleen silloin tällöin Euroopan kirjas-
toista. Toistaiseksi viimeinen löytö tehtiin Erfurtin Bibliotheca Amplo-
nianassa vuonna 2007 (sermones Erfordienses=s. Erfurt). Tekstikriittisten 
ja ajoitukseen liittyvien perustutkimusten lisäksi Augustinuksen saarna-
tuotannosta on julkaistu viime vuosina tutkimuksia muun muassa her-
meneutiikkaan, Paavali-eksegeesiin, retoriikkaan, tunneteoriaan, armo-
oppiin ja ekklesiologiaan liittyen.  

Myös sosiologiset kysymykset kiinnostavat saarnatutkijoita. Ram-
say MacMullenin vuonna 1989 julkaisemasta Krysostomos -artikkelista 
lähtien (”The Preacher’s Audience [AD 350–400]”, 1989) saarnojen 
kuulijakuntaan (audience) liittyvät ongelmat ovat kiehtoneet saarnatut-
kijoita: millaiset ihmiset olivat kuuntelemassa vaikkapa Augustinuksen 
saarnoja Hippon kirkossa (Basilica Pacis, ”Rauhan basilika”)? Olivatko 
kuulijat köyhiä vai vauraita? Miten sivistyneitä tai koulutettuja he oli-
vat? Augustinus toki viittaa silloin tällöin saarnojensa kuulijakuntaan, 
mutta tämäntapaisiin kysymyksiin on useimmiten hyvin vaikea vastata: 
vaikka Augustinuksen saarnoissa puhutaan esimerkiksi sotilaista ja soti-
misesta, se ei kerro paljonkaan siitä, oliko basilikassa paikalla entisiä tai 
nykyisiä sotilaita ja kuinka paljon.17 Riippumatta siitä, oliko osalla 
kuulijoista omakohtaista kokemusta sodasta tai asepalveluksesta, Augus-
tinuksen kuulijoille on epäilyksettä ollut selvää, millaista sotilaan elämä 
pääpiirteissään on ollut. Saarnoissa käytetyt kuvat telttatovereista (contu-
bernales)18, veteraanin palkasta (stipendium), sotilaiden tatuoinneista 
(nota militaris) ja armeijan teloittajista (carnifex) kertovat tästä. 

 
17 Augustinuksen piispantalossa askeettien joukossa on asunut Faustinus-niminen diakoni, 
joka on aiemmin toiminut valtion palveluksessa: ”Kuten varmasti kaikki tiedätte diakoni 
Faustinus on tullut tänne maallisesta asepalveluksesta (militia saeculi) ja kääntynyt täällä. Hä-
net on täällä kastettu ja vihitty sitten täällä diakoniksi.” s. 356, 4. Wynn (2013, 165) arvelee, 
että sana militia ei tässä tapauksessa voisi viitata varsinaiseen asepalvelukseen, samaten kuin 
Augustinuksen nuoruudenystävän Trygetiuksen kohdalla (ord. 2, 2). 
18 en. Ps. 14,1. 
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Kastetun kristityn elämä on Augustinuksen, kuten niin monen 
muunkin kristityn kirjoittajan, mielikuvissa sotaa.19 Kastettu joutuu 
sotimaan Saatanaa ja omia halujaan vastaan koko loppuelämänsä.20 
Jeesuksen pieni soturi (miles) ei ole sodassa yksin, sillä hän kuuluu suu-
reen armeijaan, jossa taistelee muita sotilaita.21 Taistelu on hengellistä ja 
vertauskuvallista. Pakanatkin on ”surmattava” niin, että heistä tulee 
kristittyjä: 

 
Kysyt, miten pakanat sitten tulee tappaa? Tietenkin siten, että heistä tulee 
kristittyjä. Kun yritän löytää pakanan, en löydäkään, sillä hän on kääntynyt 
kristityksi: pakana on siis kuollut.22  
 

Rivisotilaiden lisäksi armeijassa on valiojoukkoja: tällaisia erikoisjoukko-
jen sotilaita ovat esimerkiksi marttyyrit, joihin perinteisesti liitettiin 
sotimisen ja taistelemisen kuvia.23 Vastikään löydetyssä Perpetuan ja 
Felicitaksen marttyyripäivän saarnassa poleeminen kuvasto laajenee 
pateettiseksi maalailuksi sankarillisten marttyyrien taistelusta maallisia 
vallanpitäjiä vastaan. Vaikka kuvasto on veristä ja väkivaltaista, Augus-
tinus käyttää rujoja marttyyrikertomuksia rohkaisuna kristityn sisäiseen, 
hengelliseen taisteluun: 

 
Kristus-kuninkaan sotaväessä he eivät niukasti varustettuinakaan väistyneet 
yhdenkään vihollisen edessä. Sukupuoleltaan voimattomammat eivät viiväs-
tyttäneet etenemistä. Naiselliset ajatukset eivät heikentäneet otetta. Maailman 
makeilu ei pehmentänyt mieltä eivätkä maailman uhkaukset säikäyttäneet hei-
tä. Nuo naiset taistelivat hanakasti, naiset kuin miehet, sirot karusti, heikot 
täydellä voimalla. He voittivat lihan hengellään, pelon toivolla, Perkeleen us-
kolla, ja maailman he voittivat rakkaudella. Näissä aseissa meidän kuninkaalli-
nen armeijamme on voittamaton! Näillä aseilla varustautuneet Kristuksen 

 
19 Sodan ja asepalveluksen kuvastosta antiikin kristittyjen käytössä ks. esim. Harnackin 
(1905, 93–121) tekstivalikoima ja Lawless 2012. Wynn 2013, 33–122 on hyvä katsaus 
Augustinusta edeltävään aikaan. 
20 en. Ps. 93, 28; s. 128 11. 
21 Sana miles esiintyy Augustinuksen tekstikorpuksessa (CAG3) 273 kertaa, näistä 132 
esiintymää homileettisessa materiaalissa. Tiivis yleiskatsaus ks. Russell 2012. 
22 en. Ps. 149, 13. 
23 s. 4, 36; 274; 276, 2; 303, 2; 326, 1. Gaddis 2005, 23–25. 
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sotilaat juhlivat voittoa, vaikka heidän ruumiinsa eivät säästyneetkään vaan sil-
poutuivat, vaikka he eivät tappaneet ketään vaan heidät surmattiin.24 
 

Sotasankaruuden monet elementit näkyvät tässä kuvauksessa. Marttyyrit 
ovat sotineet päältä katsoen kevyissä varusteissa (expeditissimo procinctu) 
ylivoimaisen oloista vihollista vastaan – ja voittaneet. Jeesuksen pienet 
soturit ovat uhranneet oman elämänsä ja ruumiinsa – ja voittaneet. 
Augustinuksen mielestä on hienoa, että Jeesuksen armeijassa hennot 
(delicatae) naisetkin, afrikkalaisten suosiossa olleet Perpetua ja Felicitas, 
ovat taistelleet miehekkäästi (uiriliter) – ja voittaneet. Konkreettiset ja 
väkivaltaiset marttyyrikuolemat hengellistyvät Augustinuksen saarnan 
kuulijoille uskon ja rakkauden sinnikkääksi harjoittamiseksi.25 Mainit-
tavimpia yksittäisiä Kristuksen sotilaita (miles Christi) on apostoli Paava-
li.26 Koko armeijan komentaja (imperator) on tietysti Jeesus.27 Jeesuksen 
kiusaukset erämaassa ovat komentajan antamaa koulutusta rivisotilaalle, 
samoin kuin hänen vastauksensa Pilatukselle.28 

Kristityn elämää voi verrata sotaretkellä olevaan armeijaan, joka 
majoittuu telttoihin (tabernacula). Etenevän armeijan teltat ovat katoli-
nen kirkko, jossa kristitty voi suojautua harhaoppien ja skismojen nuo-
lilta.29 Tässä maailmassa Kristuksen soturilla ei ole pysyvää kartanoa 
(domus), vain telttamajoitus.30 Erityisellä tavalla Jeesuksen sotureita ovat 
askeettilupauksen tehneet kristityt, jotka omistavat koko elämänsä 
pyhään sotaan.31 He ovat kuin ammattisotilaita, joita muu kristikansa 
huoltaa provinssissa kannetulla huoltoverolla (annona).32 Sotaisa 
kuvasto kristityistä tai askeeteista Jeesuksen pyhinä sotureina ei tokikaan 

 
24 s. Erfurt 1, 3. 
25 Samoin myös Daavidin sodat ennakoivat Kristuksen ja kirkon lempeyttä, en. Ps. 131, 3. 
26 en. Ps. 31, 2, 26; 54, 8 [Paulus] in Christo miles inuictus; 54, 24; 96, 12; 100, 6; 103, 3, 25; 
s. 151, 8; s. Denis. 20, 11. 
27 en. Ps. 21, 2, 4. 
28 ep. Io. tr. 2, 14; en. Ps. 29, 2, 7; 40, 1; s. 51, 2; 90, 9; 123, 2; s. Dolbeau 26, 50. 
29 en. Ps. 30, 2, 3,8. 
30 en. Ps. 131, 10. 
31 Ks. Lawless 2012, 13-14. 
32 Annona oli provinssien armeijojen yksi tärkeä ylläpitokeino, stipendiumin, vuosittaisen 
palkan lisäksi. Ks. Lee 1998, 220–221. en. Ps. 90, 1, 10; 90, 2, 2. Sama kuva eri käytössä en. 
Ps. 103, 3, 9; 125, 15.  
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ollut vain Augustinuksen yksinoikeus: esimerkiksi donatolaisten pelätyt 
circumcelliones-jengit käyttivät itsestään nimeä agonistici, ”Taistelijat”, 
eikä näiden jengien sota jäänyt metaforan maailmaan.33 Augustinus 
opettaa kuulijoilleen psalmisaarnassa, miten näiden ryhmittymien tun-
nushuutoa, ”Jumalan kiitos!”, pelättiin maanteillä enemmän kuin leijo-
nan karjuntaa.34 

Augustinus sivuaa saarnoissaan sotilaan ammattia sen arkisessa ja 
kirjaimellissa merkityksessä varsin harvoin.35 Saarnasarjassa Psalmista 
119 hän kuitenkin opastaa kuulijoitaan sotilaan ammatin ja kristillisen 
vakaumuksen yhdistämisestä näin: 

 
Eikö hänen airuensa kehottanut sotamiehiä, jotka kysyivät mitä heidän tulisi 
tehdä ikuisen pelastuksensa hyväksi: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö kenel-
täkään, vaan tyytykää palkkaanne.” (Luuk. 3:14). Ei Johannes sanonut, että 
riisukaa sotilasvyönne, luopukaa aseistanne ja karatkaa kuninkaanne joukois-
ta, jotta voitte taistella Herran puolesta. Eikö yksi Kristuksen sotilaista ja rak-
kaista komentajista, sanonutkin aseveljilleen ja Kristuksen siviileille (prouin-
cialibus): ”Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen.” (Room 13:1). Vä-
hän myöhemmin apostoli lisää: ”Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: 
kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenel-
le kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakas-
tatte toisianne.” (Room. 13:7–8).36 
 

Varsin yksiselitteisesti Augustinus opettaa saarnansa kuulijoita samoilla 
periaatteilla, kuin hän neuvoo tuntemiaan korkea-arvoisia sotilaskomen-
tajia: kristitty voi hyvin toimia sotilaana. Univormusta ei tarvitse luo-
pua. Johannes Kastajan sotilaille antama kehotus on saattanut herättää 
myönteistä vastakaikua Hippon basilikassa, sillä eräästä toisesta saarnas-
ta (s. 302) paljastuu, miten keisarillisen armeijan palveluksessa olevat 

 
33 Gaddis 2005, 23: ”most Christians have not normally interpreted these formulations to 
refer to literal violence, the possibility has always existed for them to be understood in more 
than a figurative sense.” Id., 107. 
34 en. Ps. 132, 6. Ks. myös ench. 17. 
35 Tällaiseksi lienee laskettava myös lyhyt ja tyylitelty maininta kuvitteellisesta sotilaasta, joka 
”kutsuu sinut juominkeihin ja pakottaa pöydässään juomaan ihan tolkuttomat määrät”, en. 
Ps. 120,15. 
36 en. Ps. 118, 31, 1. 
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viranomaiset käyttivät asemaansa väärin.37 Augustinus on pitänyt saar-
nan marttyyri Laurentiuksen muistopäivänä. Saarnasta käy ilmi, että 
Hippossa vastikään puhjenneessa mellakassa on saanut surmansa sotilas-
virkamies (miles), joka on riistänyt satamakaupungin asukkaita.38 
Augustinus punoo tyypilliseen tapaansa saarnassa toistensa lomaan 
erityyppisiä kuvitteellisia puheenvuoroja. Moniäänisen replikoinnin tar-
koitus on kuitenkin selvä: piispa käskee kristittyjä luopumaan oman-
kädenoikeudesta, kun hän asettaa vastakkain toisaalta marttyyri Lauren-
tiuksen ja toisaalta vastuutaan pakoilevat, mutta katuväkivaltaa puolus-
tavat ja vähättelevät kuulijansa.39 Sotilasvirkamies on epäilemättä 
”tehnyt vaikka mitä kauheuksia ja sortanut kaikkia ja syössyt mieron 
tielle ja viheliäiseen puutteeseen hirveän määrän ihmisiä”. Siitä huoli-
matta, Augustinus teroittaa, ”miehellä on omat tuomarinsa ja esimie-
hensä: me elämme järjestyneessä yhteiskunnassa”. Oikeutta ja järjestystä 
ei voi ottaa väkijoukon käsiin. Augustinus ei kaihda kutsumasta kansan-
joukon tekemää surmatekoa ”silkaksi raakalaismaiseksi rikollisuudeksi” 
(aperta latrocinia, Atkins: ”terrorism in the open”), ja samastaa sen 
murhaan (homicidium).40 Saarnassaan piispa antaa äänen myös armeijan 
edustajan sortamille hippolaisille: 

 
”Mutta kun tuo sotaväen mies teki minulle ihan kamalia!” Jos sinä olisit 
armeijan leivissä, tahtoisinpa tietää, olisitko sinä tekemättä samaa. Enkä minä 
tietenkään halua, että sotilaat piinaavat täällä köyhiä, en varmasti halua. Ha-
luan sotilaidenkin kuulevan evankeliumia. Asepalvelus (militia) ei sulje pois 
hyvän tekemistä, mutta pahansuopuus (malitia) sulkee. Tulihan Johanneksen 
kasteellekin sotilaita, jotka kysyivät: ”Mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi 
heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaan-
ne.” Totta tosiaan, veljet, jos armeijan edustajat olisivat tuollaisia, tämä 
yhteiskunta voisi hyvin! – – Tahdomme, että sotilaat kuulevat, mitä Kristus 
käskee, mutta niin tulee meidänkin kuulla. Eihän hän ole vain sotilaiden vaan 
meidänkin Kristuksemme, eikä hän ole vain heidän vaan myös meidän 

 
37 Wynn 2013, 159, 185–186. 
38 Atkins & Dodaro 2001, 274: ”[T]he victim may have been a custos litorum, a soldier 
assigned to assist customs officials (curiosi litorum) with the assessment and collection of 
duties on goods entering the port of Hippo Regius.” 
39 Dodaro 2010. Vrt. Shaw 2011, 28–30. 
40 s. 302, 13. 
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Jumalamme. Meidän tulee kaikkien kuulla Kristusta, ja elää sitten sovinnossa 
ja rauhassa.41 
 

Saarnassa Augustinus tulee näin kuin ohimennen todenneeksi, että sota-
väen edustajien toiminta ei useinkaan kestä päivänvaloa.42 Silti piispa ei 
anna minkäänlaista lupaa vastata pahaan pahalla – sellainen on pahojen 
ihmisten logiikkaa, ei kristittyjen (non saeuiunt in malos, nisi mali). 

 
 

Kastetun sisällissota 

Augustinuksen saarnoissa sota on yleinen kuva kastetun kristityn joka-
päiväisestä kamppailusta vihollista vastaan.43 Tarkastelen seuraavaksi 
muutaman saarnan kautta, miten Augustinus puhuu tästä kristityn sisäi-
sestä pyhästä sodasta. Kastetun sisäinen taistelu syntiä ja erityisesti syn-
tiin houkuttavia haluja vastaan liittyy Augustinuksella usein kahteen 
Paavalin avaintekstiin, Room. 7 ja Gal. 5:17. Nämä avaintekstit olivat 
kiinnostaneet Augustinusta jo varhaisissa 390-luvun teoksissa, mutta 
erityisen tärkeiksi ne tulivat hänelle pelagiolaiskiistan eri vaiheissa 
vuosien 410–430 aikana.  

Varhaisemmissa teoksissa Augustinus on taipuvainen ajattelemaan, 
että ihmistä syntiin sitovat halut ovat erityisen voimakkaita ennen kas-
tetta ja kristityksi kääntymistä. Kastettuna ihmisen tahto vapautuu teke-
mään helposti hyvää ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Syystä tai toises-
ta tämä käsitys muuttuu 410-luvulla. Pahat halut (concupiscentia carnis) 
sisäistetään myös kastetun kristityn elämään kuuluviksi voimiksi. Myös 
kastettu kristitty tuntee ja tunnistaa siis itsessään kuolemaansa saakka 
syntiin houkuttavat himot. Augustinus korostaa silti, että Kristuksen 
armon avulla kastetussa asuva synti on olennaisella tavalla heikentynyt. 
Paha halu ei ole enää voittamaton peto, kolmipäinen Kerberos 

 
41 s. 302, 15. 
42 Sotilaiden tuomittava ja usein väkivaltainen käytös siviilejä kohtaan näkyy muissakin 
myöhäisantiikin lähteissä, ks. Lee 1998, 230–231. Ks. myös äärimmäisinä esimerkkeinä Au-
gustinuksen kuvaukset Rooman valtauksesta vuonna 410, de excidio urbis Romae 3 horrenda 
nobis nuntiata sunt: strages factae, incendia, rapinae, interfectiones, excruciationes hominum. 
43 Ks. tästä Suzanne Poquen klassinen tutkimus (1984), erityisesti Poque 1984, 7–111. 
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(tricapitus canis inferni, s. Denis 14, 2), vaan kesytetty (domita) ja voitet-
tavissa. Kristityn sisäistä taistelua kuvatessaan Augustinus saarnoissaan-
kin usein vetoaa apostoli Paavaliin. Myös Augustinuksen eksegeesi Roo-
malaiskirjeen seitsemännestä luvusta muuttuu ajan myötä. Varhaisem-
missa teoksissa Augustinus pitää Paavalin ego-muotoista kerrontaa reto-
risena tehokeinona, jossa apostoli ”muuntaa persoonansa tai äänensä” 
tai ”pukeutuu” lain alla (sub lege) olevan syntisen ihmisen elämään. 
Pelagiolaiskiistan aikana eksegeesi muuntuu ja Augustinus myöntää tä-
män itsekin: hän katsoo nyt, että Roomalaiskirjeen seitsemännessä lu-
vussa Paavali puhuu itsestään kastettuna kristittynä, joka joutuu taistele-
maan ”synnin lakia” eli concupiscentiaa vastaan.44 Tämän taistelun ku-
vauksia Augustinus esittää monesti myös saarnoissaan.45 

Syksyllä 417 Augustinus piti kokonaisen saarnasarjan Roomalais-
kirjeen seitsemännestä luvusta (ss. 151–156).46 Sarjan aikana Augustinus 
kallistuu sille kannalle, että Paavali todella puhuu tuossa luvussa it-
sestään. Käsillä olevan aiheen kannalta on kiinnostavaa, että Augustinus 
käyttää saarnasarjassaan säännöllisesti kristityn ja concupiscentian suh-
teesta sodankäyntiin liittyviä kuvia, mikä vain osin selittyy lähdetekstin 
ilmaisuilla (”surmasi”, ”sotii”, Room. 7: 11, 23). Augustinus laajentaa 
Paavalin sisäisen sodan sanat värikkääksi taistelun kuvaukseksi, jossa 
miekat sivaltavat ja sotatorvet jylisevät. Ensimmäinen saarna paaluttaa 
alkutilanteen selväksi: ”Vanhurskaan elämä tässä ruumiissa on vielä 
sotaa (bellum), ei voittosaatto (triumphum)”. Paavalin kuvaukset Roo-
malaiskirjeen seitsemännessä luvussa ja jakeessa Gal. 5:17 ovat Augusti-
nukselle ”sodan melskettä” (uoces belli), jota ei pidä kuitenkaan erehtyä 
luulemaan ”vihollisen sotatorveksi” (tuba hostis). Ovelasti Augustinus 
vetoaa kuulijoihinsa, jotta nämä tunnistaisivat apostolin taistelun itses-
sään ja identifioituisivat kamppailevaan ja kristittyyn Paavaliin. Ne, jot-
ka eivät taistelua tunnista, eivät sitä myöskään käy.47 Sarjan ensimmäi-

 
44 Kastetun kristityn taistelusta concupiscentiaa vastaan sekä Room. 7 eksegeesistä ks. Nisula 
2012, 267–352. 
45 Room. 7 eksegeesistä saarnoissa Ring 1989; TeSelle 2001; Lössl 2008; Drecoll 2010. Ks. 
myös Dupont 2013, 466–506, 527n393. 
46 Lössl 2008; Partoens 2008. Samat teemat ja kuvat esiintyvät myös s. 128, 10–12. Ks. 
Dupont 2013, 553–556. 
47 s. 151, 2. Ks. myös s. 128, 10. 
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sen saarnan esimerkki pahasta himosta liittyy alkoholiin: kun juomari 
kastetaan, hänessä alkaa kaupungin piiritystä muistuttava sotatila:  

 
Hänessä nousee juomisen himo, se kutittaa sielua, laittaa suun napsumaan, 
liehittelee aisteja; se haluaa, jos vain suinkin mahdollista, päästä tekemään 
reiän muuriin (penetrare murum), astua sisään ja raahata vankina mukanaan. 
Kun se iskee, iske takaisin. – – Niin kauan kuin se sinussa on, se on sinun 
vihollisesi. Jos et myönny sen houkutukseen, se kutistuu päivä päivältä. 
Voimansa se saa sinun alistamisestasi. Jos näet annat periksi, ja juot itsesi 
humalaan, annat sille voimaa.48  
 

Piiritystilanteen kuvassa himo piirtyy mielen tai minän ulkopuolisena 
voimana, mutta saarnoissa ss. 151–156 Augustinus ehtimiseen muistut-
taa kuulijoitaan manikealaisesta erheestä: synti ei ole jotain ulkoista ja 
vierasta olemusta vaan se on todella ”meissä”. Saarnasarjan viimeisessä 
osassa Augustinus käyttääkin poleemisena kuvana perheriitaa (rixa est in 
ista domo), kodin seinien sisällä olevaa taistelua.49 

Sarjan ensimmäinen saarna päättyy rohkaisuun: kerran sotatila 
päättyy. Augustinus punoo saarnaansa tyypilliseen tapaansa raamattusi-
taatteja ja antaa saarnan viimeisen sanan Paavalille, jonka piispa tässä 
pukee hengellisen sotilaskomentajan asuun: ”Tuo sotilas – tässä sodassa 
tavattoman harjaantunut ja jopa niin kokenut, että on komentajan 
arvossa (dux) – joutui kestämään vaivaa sodassa vihollista vastaan.”50  

Saarnasarjan muissa osissa sodan kuvat välähtelevät esiin säännölli-
sin välein. Himon vihollisarmeijaa on paettava Herran turvalinnakkee-
seen, sillä jos vihollinen löytää sinut avoimessa maastossa, olet äkkiä 
mennyttä.51 Synti saattaa kaapata sotilaan oman miekan ja surmata 
hänet tämän omilla aseilla. Se, joka luottaa omiin voimiinsa, on kaatu-
nut jo ennen taistelun alkua. Jos kuitenkin turvataan Herran apuun, 
synti voidaan helpostikin voittaa, kuten Daavid voitti Goljatin.52 
Apostolin sanat Roomalaiskirjeen seitsemännessä luvussa ovat hikisen 

 
48 s. 151, 4. 
49 s. 155, 15. Kiistan osapuolet ovat tässä henki ja liha (ruumis). 
50 s. 151, 8. 
51 s. 153, 9. 
52 s. 153, 11. Ks. myös s. 145, 3. 
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taistelun keskeltä huudettuja sanoja.53 Vaikka pahalle himolle ei antaisi 
aseita, se silti haastaa jatkuvasti taisteluun ja ”minussa tapahtuu sellaista, 
mitä en tahdo”.54 Sisäisessä pyhässä kamppailussa on joka päivä poljet-
tava jalkoihin entisen elämän himoja. ”Tätä on meidän asepalveluksem-
me. Tällaista on meidän kamppailumme, ja sen yleisönä meillä on Ju-
mala. Kun kärsimme tässä taistelussa, pyytäkäämme avuksemme Juma-
la. Sillä jos hän ei meitä auta, me emme kykene edes taistelemaan, saati 
voittamaan.” Myös saarnassa s. 315, 10 Augustinus käyttää kuvaa Juma-
lasta, joka on yleisönä sydämen sisäisessä teatterissa. Viholliseksi kuuli-
joiden silmien eteen maalataan vastustaja nimeltä Viha (ira). Värikylläi-
sessä jaksossa Augustinus yhdistää konkreettisen näyn piiritetystä kau-
pungista ja sen valloittavasta sotilaskomentajasta kuulijoidensa sisäiseen 
ja kätkettyyn mielentilaan, jossa käydään kamppailua vahingollisia 
emootioita vastaan. ”Tunnista vihollisesi Viha. Tunnista, ketä vastaan 
kamppailet sydämesi näyttämöllä. Sepä onkin ahdas teatteri, ja silti 
siellä on katsomossa Jumala. Siellä sinun on kukistettava vihollisesi.”55 

Näin Augustinus saarnoissaan haastaa kristittyjä kuulijoitaan sisäi-
seen sotaan himoja ja Saatanaa vastaan.56 Toisinaan armeijoiden melske 
pelkistyy yksinkertaiseksi kaksintaisteluksi (singulare certamen), jonka 
raamatullisena taustana on Daavidin ja Goljatin kamppailu.57 Jokaisen 
kastetun sydän joutuu näkymättömän Goljatin haastamaksi,58 mutta 
jokainen kastettu kykenee viidellä sileällä kivellä (quinque lapides lenes, 
kova laki ja lempeä eli ”sileä” armo) kaatamaan Goljatinsa, niin että 
huutaa katsomosta Herran avukseen.59 

 
 

 
53 s. 154, 8 
54 s. 154, 10; 151, 1–2. Ks. myös s. Morin 10, 2–3. 
55 s. 315, 10. 
56 Ks. myös en. Ps. 75, 4–5; 140, 15; 143, 4–5; s. 25, 4; 56, 8; s. Morin 10, 2; s. Wilm. 12, 7.  
57 s. Lambot 21, 3. Kamppailu mainitaan kaikkiaan viidessä eri saarnassa: en. Ps. 33,1; 143; s. 
32; 153 ja s. Lambot 21. 
58 s. Lambot 21, 3. 
59 s. Lambot 21, 6. Edellä mainitussa s. 153, 11 Daavidin ja Goljatin kamppailu mainitaan 
selvästi pelagiolaisvastaisessa kontekstissa, ja taisteluparia käytetään esimerkkinä siitä, miten 
kristityn tulee luottaa Herran armoon (gratia) eikä ylpeänä omiin voimiinsa (superbus suis 
uiribus). Myös s. Lambot 21 ja s. 32 korostavat samaa. Ks. Dupont 2013, 482.  
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Sotilaskarkurin tatuointi 

Kastetun kristityn elämän vertaaminen sotapalvelukseen on hyvin ylei-
nen kristillisen antiikin topos. Sen sijaan kasteen ja sotilaselämän yhdis-
tävä sovellus on kiinnostavampi ja erikoisempi.60  

Yksi Pohjois-Afrikan katolisten ja donatolaisten kiistan aiheista 
koski kastetta. Donatolaiset katsoivat, että katolisessa kirkossa saatu kas-
te ei ollut oikea kaste, vaan katoliset käännynnäiset kastettiin donatolai-
sissa seurakunnissa uudestaan. Katolisen osapuolen edustajana Augusti-
nus oli täysin toisella kannalla. Donatolaisia ei kastettu uudelleen, kun 
he tulivat tai palasivat katolisen kirkon yhteyteen. Kaste oli Kristuksen 
nimissä suoritettu sakramentti eikä sen pätevyys riippunut kasteen toi-
mittajasta. Sama ei koskenut Augustinuksen mukaan kasteen vaikutusta. 
Kirkossa toimitettu vesikaste oli nimittäin vain ulkoinen merkki 
(signum), joka viittasi sisäiseen todellisuuteen (res). Jos kastettu ei elänyt 
uskonsa mukaan tai katolisen kirkon ykseydessä (unitas), kasteen ulkoi-
sesta merkistä ei ollut tälle mitään hyötyä. Opettaakseen tätä hieman 
vaikeaselkoista kasteteologista periaatetta kuulijoilleen Augustinus keksi 
nerokkaan analogian: sotilaan tatuoinnin (character, nota militaris).61 

Kun sotilas vannoi valansa ja liittyi joukko-osastoon, hänet merkit-
tiin pysyvällä merkillä, joka todennäköisimmin oli tatuointi.62 Ulkoisen 
ja näkyvän merkin avulla sotilas ilmaisi intentionsa kuulua joukko-
osastoon. Augustinus puhuu ”komentajan (tai keisarin) merkistä” 
(character imperatoris), jota ei voi pyyhkiä pois.63 Mutta entä jos sotilas 
karkaa rivistä? Silloin merkistä ei ole enää sotilaalle hyötyä eikä se tee 
karkurista keisarin sotilasta vaan rangaistavan rikollisen (desertor). Mikä-
li kävisi niin onnellisesti, että karkuri saadaan kiinni ja hän sovittaa 

 
60 Peper 2007, 361: ”Although Augustine was not unique in using a baptismal analogy that 
involved the metaphor of a military tattoo, his particular extension of the metaphor was 
uniquely his own.”  
61 Augustinuksen sakramenttiteologian kytköksestä merkkioppiin ks. Cary 2008. Donato-
laisvastaisista kasteteologian sovelluksista Cary 2008, 200–201, 214. 
62 Jones 1987. 
63 Ei tiedetä, oliko merkki Augustinuksen aikaan keisarin, joukkoyksikön tai alueen sotilas-
komentajan nimi. Peper 2007, 355n12. 
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rikoksensa, häneen ei neulota uutta tatuointia, vaan vanha on jälleen 
voimassa ja oikeassa käytössään. 

 
Näin käy silloinkin, kun joku kastetaan.  
”Minä olen saanut kasteen”, hän sanoo. 
”No niinpä olet”, minä myönnän, ”mutta katsopa, mitä olet saanut. Juuri se 
näet langettaa sinulle tuomion.” 
”Ai, miten niin?”  
– – 
”Kuvittele olevasi armeijassa. Jos sinulla on sisälläsi komentajan merkki, 
asepalveluksesi on kunnossa. Mutta jos se on sinussa vain ulkoisesti, merkki ei 
hyödytä sinua mitenkään, vaan saat rangaistuksen sotilaskarkuruudesta.”64 
  
No niin, voi olla, että joku on saanut Kristuksen kasteen, mutta hänessä ei ole 
uskoa Kristukseen tai Kristuksen rakkautta. Hänellä on pyhä sakramentti, 
mutta häntä ei silti lasketa pyhien joukkoon. Mitä pelkkään sakramentin saa-
miseen tulee, ei ole merkitystä sillä, saako joku Kristuksen kasteen siellä, missä 
ei ole Kristuksen ykseyttä. Sillä jos joku kastetaan kirkossa ja hän karkaa kir-
kosta, häneltä puuttuu silloin pyhä elämä, vaikka hänellä onkin sakramentin 
merkki. Se, että ulos lähtevä ei menetä saamaansa lahjaa, näkyy siinä, että hä-
nen palatessaan hänelle ei tarvitse antaa sitä uudelleen. Samalla tavalla sotilas-
karkurilta puuttuu hänen lainmukainen yhteisönsä, mutta ei kuninkaallista 
merkkiä. Jos karkuri merkitsee samalla merkillä jonkun toisen, ei hän sillä ta-
valla saata tätä osalliseksi sotilaan elämästään vaan vain rangaistuksesta osalli-
sen. Mutta jos hän palaa takaisin joukko-osastoonsa lain ja järjestyksen mu-
kaan ja ottaa kumppaninsa mukanaan, ja sovittaa tekonsa hallitsijan säädösten 
mukaan, hän saa anteeksi karkuruutensa ja hänen toverinsa liitetään osastoon 
mukaan. Molempien tekemä virhe korjataan, molemmat saavat rangaistuk-
sensa anteeksi, molemmat saavat rauhan – mutta kumpaankaan ei paineta uu-
destaan samaa merkkiä.65  
 

Yksinkertaisen tehokkaalla kuvalla Augustinus iskostaa kuulijoidensa 
mieliin opetuksensa kasteen sakramentista, jossa hänen mukaansa voi-
daan tehdä ero pätevyyden ja tehon välillä.66 Kaste on kirkon ulkopuo-

 
64 Io. eu. tr. 6, 15. Saarnan laajemmasta ekklesiologisesta ja pneumatologisesta kontekstista, 
ks. Ployd 2015, 144–185. 
65 s. Denis 8, 2. 
66 Saarnoissa kuva esiintyy myös en. Ps. 39, 1 ja s. Dolbeau 3, 16. Muista esiintymistä ks. 
Peper 2007, 356–359. 
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lellakin pätevä, mutta kirkon yhteyden ulkopuolella se ei tehoa kastet-
tuun vaan päinvastoin tuottaa rangaistuksenalaisen skisman tilan. Kun 
donatolainen liitetään takaisin kirkon yhteyteen, pätevää merkkiä ei 
uusita vaan se palaa alkuperäiseen käyttöönsä ja saa takaisin jumalallisen 
tehonsa ja Hengen vaikutuksen.67  

Vuonna 418 Augustinus vieraili Numidian Caesareassa, jossa 
Emeritus-niminen donatolaispiispa oli sinnikkäästi tehnyt vastarintaa 
katolisen kirkon ja keisarillisen hallinnon ykseyspyrkimyksille. Nyt Cae-
sarean pesäkekin saatiin ruotuun. Saarnatessaan paikalliselle väestölle 
Augustinus omaksuu käyttämästään sotilastatuointikuvasta edellisiä esi-
merkkejä itsetietoisemman roolin. Hippon piispa itse esiintyy merkin 
pätevyyden tarkistajana, kuin yksikön päivystävä upseeri varuskunnan 
portilla: 

 
Se, joka ryhtyy skismaan ja eroaa katolisesta kirkosta, ryhtyy kannattajineen 
sotilaskarkuriksi. Karkurit painavat seuraajiinsa merkkejä, mutta eivät kuiten-
kaan karkurin merkkiä vaan keisarin merkin. Eihän sotilaskarkuri omaa merk-
kiään laita kenenkään ihoon. Mitäkö tarkoitan tällä: ei sotilaskarkuri omaa 
merkkiään kehenkään piirrä. Donatus ei kastanut Donatuksen nimessä. Jos 
Donatus olisi skismaan ryhtyessään kastanut Donatuksen nimessä, silloin hän 
olisi painanut ihoon kiinni sotilaskarkurin oman merkin. Ja kun minä sitten 
kutsuisin ykseyteen, löytäisin näistä tämän sotilaskarkurin merkin, minä tuho-
aisin, pyyhkisin pois, hävittäisin, heittäisin menemään, kieltäytyisin hyväksy-
mästä, sylkisin ulos, kiroaisin, julistaisin kadotuksen omaksi. Mutta nyt tuo 
sotilaskarkurihan painoi kaikkiin keisarinsa merkin. Herramme ja Jumalam-
me Jeesus Kristus etsii käsiinsä karkurin, hävittää erheen ja syyllisyyden, mut-
ta ei tietenkään hävitä omaa merkkiään.68 
 

Kuulijoille käy ilman muuta selväksi, että kasteen merkin pätevyys ei 
perustu inhimilliseen arvovaltaan, vaan Kristuksen nimeen ja asetuk-
seen. Saarnan retoriikka on jyrkkärajaista, tahallisen voimakasta. Augus-
tinus toistaa reaktiotaan kuvitteelliseen Donatuksen nimessä toimitet-
tuun kasteeseen monilla värikkäillä synonyymeilla, joita seuraa huojen-

 
67 Samantyyppinen analogia rakennuksen piirtokirjoituksesta ja sen vääryydellä käyttöönsä 
anastaneista asukkaista ks. ep. Io. tr. 7, 11. Ks. vielä Cary 2008, 200. 
68 sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem 2. 
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tava adversatiivinen ”mutta nyt” (nunc uero). Näin saarnaaja painottaa 
donatolaistenkin (ipse desertor) jakavan pätevää sakramenttia Kristuksen 
nimessä.  

 
 

Veteraanin kotiuttamispäivä 

Toinen retorisesti taidokas sotilaselämän kuva Augustinuksen saarnoissa 
liittyy sotapalveluksen jälkeen alkavaan veteraanin elämään. Palveltuaan 
sitoumusaikansa loppuun keisarin palkka-armeijassa sotilas sai veteraa-
nin statuksen ja siihen liittyvät etuoikeudet. Augustinus käyttää ankeaa 
armeija-aikaa ja sen jälkeen seuraavaa lepoa kuvana kristityn koko elä-
mästä. Kuten sotilaallakin on vain tietty määrä palvelusvuosia myös 
kristityn vaivan päivät tässä elämässä ovat rajalliset. Ikuiseen elämään 
päästyään Kristuksen soturi yllättyy siitä, millaisen palkkion sai ”niin 
mitättömästä vaivasta” (pro tantillo labore). Vaikka kärsimyksen vuosia 
ja aamuja tässä elämässä olisi tuhat tai miljoona, niitä ei voi verratakaan 
ikuisen elämän onneen. Vaikka kävisi niin, että elämän jokainen päivä 
olisi surkeutta täynnä (kipuja, kidutusta, vankeutta, väkivaltaa, nälkää ja 
janoa), piispa pitää vaivoja silti vähäisinä päättymättömän ilon ja Kris-
tuksen perinnön rinnalla. Näitä laskutoimituksia seuraa saarnassa en. Ps. 
36, 2, 16 kuva sotilaan elämästä, jonka tulee a minore ad maius -tyyppi-
sellä argumentilla vahvistaa kristittyä kuulijaa sietämään tässä elämässä 
vaivansa kärsivällisesti. Näinhän sotilaskin kestää vuosikaudet asepalve-
luksessa nuoruudestaan lähtien vain, jotta voisi vanhoilla päivillään 
nauttia rajallisen ajan ansaitsemastaan levosta (otium).69 Kahden eri 
sotilaan vaivoja ja palkkaa verrataan keskenään laajemmin näin: 

 
Miettikääpä asepalveluksessa olevien ja asetta kantavien vaivoja! Millaisiin vaa-
roihin he ryhtyvät ja miten ankeita ja raskaita asioita heidän tulee sietää eri 
olosuhteissa: pakkasessa, helteessä, nälässä, janossa, haavoissa ja kuoleman kie-
lissä. He joutuvat päivittäin elämään vaarojen uhkaamina, mutta eivät heidän 
silmissään ole nämä sotilaan vaivat vaan veteraanin lepo: ”Kuules, vaiva lop-
puu, parin vuoden päästä kotiudun siviiliin, silloin voin paksusti, bonukset 

 
69 en. Ps. 36, 2, 16. Ks. myös s. 70, 2. 
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ropisevat, nakki ei enää napsahda, meikäläisen ei tarvitse mennä enää mihin-
kään valtion pesteihin, eikä kukaan enää sälytä minun niskoilleni minkäänlai-
sia kuormia.” Tällainen palkinto silmissään hän kestää vaivaa epävarman tule-
vaisuuden tähden. Asepalveluksessa oleva sanoo, että ”vaiva loppuu”, mutta 
mistä hän tietää, tuleeko ennen vaivan loppua loppu hänelle itselleen? Tai sit-
ten käy niin, että hän kotiutuu ja pääsee lepoon – ja kuolee välittömästi. Näin 
se, joka kesti pitkään vaivoja ja kuvitteli silmissään tulevaa palkkiotaan, ei saa-
kaan pitkään nauttia levosta, johon pitkästä piinastaan pääsi. – – Nyt hereille, 
kristityt sielut! Sotikaa Jumalan puolesta, sillä hänen alaisuudessaan vaivat 
eivät koskaan raukea tyhjiksi. Hän ei johda teitä hyödyttömiin riskeihin. 
Maalliset sotilaat menettävät palkkionsa, kun kaatuvat taistelussa, mutta Kris-
tuksen sotilaat taas saavat palkkionsa kuollessaan. Ja kun olet nähnyt vaivaa 
lyhyen ajan, sinua ei palkita vain pitkäaikaisella vaan ajattomalla levolla. – – 
Jos joku sanoisi sinulle, ryhdypä kahdenkymmenen vuoden palvelukseen, niin 
saat siitä hyvästä neljäkymmentä vuotta lomaa, kukapa ei tarttuisi tällaiseen 
kaksinkertaiseen palvelusajan hyvitykseen? Eihän juuri kenellekään veteraanil-
lekaan käy koskaan niin, että kun hän ikääntyy, hän saisi nautiskella yhtä pit-
kään lepoa kuin joutui palvelemaan armeijassa. Entä me? Mitä luvataan meil-
le? Meidänkin komentajamme on luvannut meille palkkion, ikuisen palkkion, 
eikä rajallista kotiuttamisrahaa (stipendium).70 
 

Saarnassa Augustinus viljelee tietoisesti sotilaselämän kuvastoa ja saarna-
tavalleen tyypillisesti pukee sanottavansa kuvitellun henkilön persoonal-
lisiin repliikkeihin. Kuulijan silmien eteen kuvataan pitkiä palvelusvuo-
siaan puurtava legioonalainen ja tämän haaveet tulevasta siviilielämästä. 
Piispan saarnan sanankäänteet paljastavat ehkä jotain myös 400-luvun 
sotilaan epävarmasta elämästä, jossa rivisotilaan henki oli halpa ja ko-
mentajat ”johtivat hyödyttömiin riskeihin” (infructuosum periculum). 
Veteraanin kotiuttamispäivän kuvan tarkoitus on luonnollisesti rohkais-
ta seurakuntalaisia kärsivällisesti kestämään arkielämänsä vaivoja. Tai-
vaallinen palkinto odottaa, ja se on paljon parempi kuin kotiutuvalla 
veteraanilla. 

 
 

 
70 s. Dolbeau 15, 4. 
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Sadanpäällikön kuuliaisuus 

Siinä missä Augustinus muistelee comes Bonifatiukselle Uuden testa-
mentin upseereita perusteluina sille, että myös kristitty voi palvella sota-
väessä, samat raamatulliset upseerit esiintyvät hänen saarnoissaan toisen-
laisissa yhteyksissä. Apostolien tekojen Corneliuksesta Augustinus saar-
naa harvemmin, eikä saarnoissa pohdi tämän ammattia vaan Cornelius-
kertomuksen kasteteologisia yksityiskohtia.71  

Evankeliumien sadanpäälliköstä (Matt. 8:5–13, Luuk. 7:1–10) Au-
gustinus saarnaakin useammin ja käyttää tätä antidonatolaiseen ja anti-
judaistiseen, mahdollisesti myös antipelagiolaiseen argumentointiin.72 
Sadanpäällikkö on pakana eikä rohkene kutsua Jeesusta kotiinsa: silti, 
Augustinus huomauttaa usein, Jeesus astui kyllä sadanpäällikön sydä-
meen.73 Heikko ja arvoton sadanpäällikkö on voimakkaiden ja ylpeiden 
juutalaisten vastakohta (en. Ps. 38, 18; 46, 12; s. 342, 4). Nöyryys on 
sadanpäällikön hyve yleisemminkin (s. 77, 12). Nöyryyden lisäksi 
Augustinus kiittää pakanasotilaan uskoa (s. Morin 6, 1). Näissä saarnoissa 
evankeliumin sadanpäällikkö ei juurikaan saa Augustinusta pohtimaan 
sotilaan ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Sen sijaan saarnassa s. 
62, jonka lähtökohtana on ”juuri kuultu evankeliumiteksti nöyrästä us-
kosta” (Matt. 8:5–13), Augustinus puhuu nöyryyteen kuuluvasta kuu-
liaisuudesta ja liittää tämän sadanpäällikön ammattiin. Sadanpäällikkö 
käytti ammatissaan käskyvaltaa (habens potestatem), mutta oli samalla 
suuremman vallan alainen (sub potestate, s. 62, 4).74 Auktoriteettien 
hierarkiaan palataan saarnassa vähän myöhemmin, kun Augustinus ke-
hottaa kuulijoitaan olemaan pelkäämättä heitä ylemmässä asemassa ole-
via ihmisiä (vanhempia, valtion edustajia), sillä Jumala on kaikkia auk-
toriteetteja korkeampi. Vanhempia ja isänmaata tulee kyllä totella sil-
loin, kun niiden käskyt eivät ole ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa (s. 

 
71 en. Ps. 96, 2, 13; s. 99, 12; 149, 7–8; 266, 6; 269,2; s. Denis 8, 3; s. Erfurt 3, 4. 
72 en. Ps. 38, 18; 46, 12; Io. eu. tr. 16, 5–6; s. 62; 77, 12; 88, 10; 203, 2; 342, 4; s. Morin 6. 
Antidonatolainen konteksti: s. 46, 33–34. Sadanpäällikön nöyrä usko ylpeyden vastakohtana 
saattaa olla antipelagiolainen korostus, esimerkiksi s. 342, josta ks. Dupont 2013, 154. 
73 Esim. en. Ps. 38, 18; s. 203, 2. 
74 Ks. myös en. Ps. 46, 12. 
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62, 8). Tämä ajatuskulku saa Augustinuksen lopulta lainaamaan jakei-
den Room. 13:1–2 ohjetta esivallasta. Vain silloin, kun esivalta käskee 
sellaista, ”mitä sinulla ei ole lupa tehdä”, kristityn tulee ”auktoriteettia 
peläten halveksua auktoriteettia” (contemne potestatem, timendo potesta-
tem).75 

 
 

Lopuksi 

Augustinuksen saarnoissa piirtämä kuva sodasta ja sotilaista ei rakennu 
”oikeudenmukaisen sodan” eettisen teorian varaan. Sellaista teoriaa Au-
gustinus ei tuntenut edes kirjallisissa teoksissaan. Konkreettiset ja kirjai-
melliset kuvaukset sotilaista ja asepalveluksesta ovat saarnoissa melko 
harvinaisia. Saarnoissaankin Augustinus ajattelee, että kristitty voi pal-
vella armeijassa ja että tälle on olemassa raamatullisia perusteita (esim. 
Luuk. 3:14, Room. 13:1–7). Saarnoista (s. 302) käy ilmi sekin, että 
comes Bonifatiukselle annetut kehotukset itsehillinnästä ja siviilien suo-
jelusta eivät olleet tuulesta temmattuja: armeijan ja siviiliväestön suhteet 
saattoivat kärjistyä piispan kotikaupungissakin pidäkkeettömäksi väki-
vallaksi. 

Sota, aseet, taistelut ja armeijat ovat Augustinuksen saarnoissa 
enimmäkseen vertauskuvia kristityn hengellisestä elämästä. Taitavana 
puhujana Augustinus valitsee aina kulloisenkin tarpeen mukaan käyt-
töönsä iskeviä, helposti muistettavia ja värikylläisiä kuvia vaikeaselkoisis-
ta ja poleemisista teologisista aiheista (kastetun syntisyys, kasteen päte-
vyys kirkon ulkopuolella). Vanhan testamentin sotilaskuninkaat ja hei-
dän taistelunsa sekä veriset afrikkalaiset marttyyriaktat muuntuvat Hip-
pon basilikassa kerta toisensa jälkeen sisäisen taistelun metaforiksi. Ku-
ten niin usein muulloinkin Augustinus käyttää sodan ja sotilaan kuvia 
ohjaamaan kuulijoidensa sydämen katseen ulkoa sisään ja sisältä ylös, 
aistittavasta maailmasta aineettoman ja ikuisen maailman jumalallisiin 
totuuksiin.  

 
 

75 s. 62, 13. Ks. myös s. Dolbeau 2,13–14. 
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Raamattu Suomen 
itsenäisyyden ajan sodissa 

 
 
 
 

Johdanto 

Miten Raamattua on käytetty ja tulkittu Suomen itsenäisyyden ajan so-
dissa, siis vuosina 1918 ja 1939–1945? Vastaus kysymykseen edellyttää 
sotien ajan aineiston analyysia, toisin sanoen reseptiohistoriallista tarkas-
telua: miten Raamattu tulee tässä aineistossa esiin ja miten sitä on siinä 
tulkittu?1 Reseptioon keskittyminen tarkoittaa keskittymistä siihen, 
mitä Raamatun vastaanottajat halusivat Raamatun avulla sanoa. Sivuun 
jää se hermeneuttisesti kiinnostava kysymys, missä määrin Raamatun 
tekstit ja missä määrin muut seikat ohjasivat tulkintaa. Vaikka rajaankin 
näkökulmani reseptiohistorialliseksi, tehtävä jää edelleen varsin laajaksi. 
Sotien ajalta on nimittäin tarjolla erittäin runsas materiaali, jossa Raa-
mattu tulee tavalla tai toisella esiin.  

En ole käynyt läpi kaikkea sotien ajan aineistoa. Tukeudun artikke-
lissa aiempiin tutkimuksiin. Oma teokseni Raamatullinen sota: Raama-
tun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa (2010) kes-
kittyy nimensä mukaisesti vuoteen 1918. Toisen maailmansodan ajalta 
ei ole olemassa vastaavaa kattavaa tutkimusta. Kari Latvuksen artikkeli 
”The Finns’ Holy War against the Soviet Union” (2013) keskittyy 
vuoden 1941 hyökkäysvaiheeseen ja erityisesti Joosuan ja Tuomarien 
kirjan maanvalloitusretoriikan käyttöön. Näiden erityistutkimusten li-

 
1 Reseptio- ja vaikutushistorian metodiikasta, ks. viitteet tämän kirjan johdantoluvussa. 
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säksi voidaan hyödyntää uskonnon rooliin liittyviä tutkimuksia.2 Ylei-
semmin uskontoon ja kirkkoon liittyvien tutkimusten avulla on mah-
dollista hahmottaa raamatunkäytön kehityslinjoja myös toisen maail-
mansodan ajalta. Niissä on myös esimerkkejä raamatunkäytöstä. Näin 
varmistan sen, että esittelen Raamatun käyttöä dokumentoivista lähteis-
tä olennaisia esimerkkejä. Näin lähteiden käyttö tässä artikkelissa ei ole 
satunnaista vaan jäsentyy aikakauden uskonnolliseen ja poliittiseen 
kokonaistilanteeseen.  

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei Raamatun käyttö liity vain kirk-
koon ja uskonnollisuuteen. Esimerkiksi Irmari Rantamala (todelliselta 
nimeltään Algot Untola) toteaa Työmies-lehdessä suorasukaisesti, että 
Raamattu on ”tarukirja”. Silti hän käyttää raamatullista aineistoa sota-
poliittisissa kirjoituksissaan.3 Rantamalan kirjoitukset edustavat yhteis-
kunnallisen ylätason kannanottoja, joista on jäänyt eniten dokument-
teja. Tämän näkyvyyden ja dokumentoitavuuden vuoksi mielikuva Raa-
matun ja uskonnon roolista on usein korostuneen poliittinen. Ville 
Kivimäki on toisen maailmansodan osalta osoittanut, ettei ylätason 
ideologinen julistus välttämättä ollut niin kaukana yksittäisen kuulijan 
vakaumuksista kuin myöhemmin usein on väitetty. Silti hän näkee 
tasapainoisesti, ettei uskonnon tai raamatunkäytön roolia voida tyhjen-
tää propagandaan: kyse oli myös henkisestä selviytymiskeinosta poik-
keuksellisissa olosuhteissa.4 Selviytymiskeinona se saattoi kummuta sy-
vältäkin ihmisen tajunnasta, mitä Kivimäki kuvaa lainaamalla muistel-
maa uupuneen joukkueenjohtajan unesta: 

 
2 Vuoden 1918 osalta voidaan erityisesti mainita Kena 1979, Poteri 2009 ja Huhta 2010 sekä 
Huhdan 2009 toimittama Sisällissota ja kirkko 1918 -artikkelikokoelma. Talvi- ja jatkosotaa 
koskevasta tutkimuksesta mainittakoon Kansanaho 1991, Helin 2006, Tilli 2013 ja 2014 
sekä Swanström 2014. Lukuisissa muissakin tutkimuksissa on aiheen kannalta hyödyllistä 
aineistoa. 
3 Huttunen 2010, 37.  
4 Kivimäki 2013, 186–214; Tepora 2015, 251. Uskonnon ja Raamatun roolista on selvät 
merkit myös punaisten joukossa huolimatta marxilaisesta uskontokritiikistä. Esimerkiksi Lin-
tusen (2015, 239–244) mukaan Porin seudun punakaartilaisina vuonna 1918 tuomituista 
naisista vain viidesosa erosi kirkosta ja heistäkin kolmasosa palasi myöhemmin kirkon jäse-
neksi. Palkitussa Pro gradu -työssä Anna Huhtala (2015) osoittaa, että punaisten puolella us-
konto näkyi voimakkaasti niin kirjeissä kuin kuolinilmoituksissakin, ja se oli tärkeä osa ih-
misten selviämisessä. 
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Eräänä aamuna, valvotun yön jälkeen torkahdin hetkeksi noin viiden maissa, 
jolloin naapuri yleensä painoi päälle. Silloin kuulin yht’äkkiä selvästi isäni 
äänen aivan vieressäni: ”Poikani, hiustakaan ei katoa sinun päästäsi minun tie-
tämättäni.” Heräsin heti, mutta kesti hetken, ennen kuin tajusin, missä olin. 
Isää ei tietenkään näkynyt, mutta nuo sanat olivat muuttaneet minut. Tunsin 
itseni levolliseksi ja oloni tuntui turvalliselta.5 
 

Unen sanat mukailevat jakeita Matt. 10:30 ja Luuk. 12:7 (vrt. myös 
Luuk. 21:18 ja Ap. t. 27:34), joiden asiayhteys selvästi heijastuu kerto-
jan tulkintaan: pelottomuus kuoleman edessä ja taivaallisen Isän hallinta 
– sekoittuneena kertojan omaan isään. Vaikka kenttätason raamatun-
käytön tutkiminen olisi varsin kiinnostavaa, tässä artikkelissa keskity-
tään yhteiskunnan ylätason tuottamaan poliittisluonteiseen raamatun-
käyttöön. Ylätason raamatunkäyttö on kenttätasoa helpommin nähtävil-
lä julkaistuissa lähteissä ja tutkimuksissa. Kenttätason ulottuvuutta ei 
kuitenkaan tule unohtaa, vaikka se jääkin valokeilan ulkopuolelle. 

Käyn ensin läpi Raamatun käytön peruspiirteitä vuoden 1918 sisäl-
lissodassa ja sodasta sen jälkeen kirjoitetussa aineistossa. Tämän jälkeen 
otan siitä esiin eräitä talvi- ja jatkosodan ajan lähteitä ja pyrin muihin 
tutkimuksiin peilaten hahmottamaan keskeisiä Raamatun reseption 
piirteitä.6 Tarkastelun ulkopuolelle jätän sankariuhripuheen, jonka 
kytkennät Raamattuun olen toisaalla osoittanut.7 

 
 

Sisällissota: esivalta rankaisee apokalyptisesta kapinasta 

Ehkä kuuluisimmassa työväenlaulussa, Kansainvälisessä lauletaan maail-
manvallankumouksesta. Kyseessä on ”viime ponnistus” ja ”viimeinen 

 
5 Kivimäki 2013, 211. 
6 Raamatun lainaukset olen ottanut vuoden 1992 käännöksestä, koska aineistosta valitut 
esimerkit (joiden sisällä luonnollisesti esiintyy vanhempia käännöksiä) eivät edellytä aikakau-
den käännösten huomioon ottamista. 
7 Huttunen 2010, 222–244. Vaikka tutkimus käsitteleekin vain vuoden 1918 sotaan liittyviä 
tekstejä, sankariuhripuhe toistuu hyvin samanlaisena myös viime sotien aikana. Sankari-
uhripuheessa on kyse rituaalisesta tavasta antaa kuolemalle yhteiskunnan kannalta rakentava 
merkitys tilanteessa, jossa vihollinen pyrkii tekemään kuolemasta turhan ja sitä kautta 
heikentämään vastustajan henkistä taistelutahtoa (Huttunen 2013, 8, 23–25). 
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taisto”, jonka jälkeen ”kansat on veljet keskenään”. Laulun sanat ilmen-
tävät marxilaista historiakäsitystä, jonka mukaan yhteiskuntaluokkien 
ristiriidat johtavat vääjäämättä historian päätepisteeseen: työväen vallan-
kumoukseen ja työväen valtaan.8 Johanneksen ilmestyksen päätösluvut 
19–22 tuovat esiin samantapaisen ajatuksen: historia kulkee vääjäämättä 
kohti suurta lopputaistelua. Yhdenmukaisuus ei ole sattumaa. Marxilai-
nen historiakäsitys on aatehistoriallisesti peräisin Raamatun apokalyptii-
kasta, toki välivaiheiden kautta. Marxilaista historiakäsitystä voikin pitää 
apokalyptiikan sekulaarina muunnelmana.9 

Vuonna 1918 monet aatteellisesti valveutuneet sosialistit pitivät 
punaisten kapinaa maailmanvallankumouksen osana. Punaisella puolella 
saatettiin tapahtumista puhua myös voimakkaan raamatullisin kieliku-
vin. Esimerkiksi 6. huhtikuuta 1918 Axel Åhlström kirjoitti Arbetet-
lehdessä uuden maailman luomisesta (vrt. Jes. 65:17; Ilm. 21:1) siitäkin 
huolimatta, että hän oli tietoinen punaisten lähestyvästä tappiosta.10 
Åhlströmin mukaan vastoinkäymiset kuuluvat vain synnytystuskiin (Jes. 
26:17–18, 66:7; Joh. 16:17–23; Ilm. 12:2). Todellisuudessa uusi luomi-
nen etenee vääjäämättä.11 Paikallisista takaiskuista huolimatta – viipuri-
laisen Työ-lehden sanoin – kansojen ylösnousemuksen pääsiäiskellot 
soivat ”kerran, joko ennemmin tai myöhemmin”.12 Viimeinen taisto ei 
siis sittenkään ollut vielä koittanut. Marxilainen eskatologia koki saman 
aikataulun muutoksen kuin sen raamatullinen esikuvakin: täyttymyksen 
hetki lykkääntyy, mutta sen tulemista ei ole syytä epäillä (vrt. 2. Piet. 
3:3–13). 

Punaisten kannattajille raamatullinen kieli ei välttämättä ollut vain 
kielikuvaa. Viljo Sohkanen kertoo muistelmissaan, miten punakaarti-
laisjohtaja piti raamatullista nuhdesaarnaa valkoisten palvelukseen ryh-
tyneille miehille: ”Kun Suomi nyt on itsenäinen, tulee jokaisen työläi-
sen kunnia-asiana olla luoda tästä maasta onnellinen maa. Joka on kuin 

 
8 Marxilaisesta historiakäsityksestä, ks. esim. Kirkinen 1987, 81–92. 
9 Zimdars-Schwartz ja Zimdars-Schwartz 1998, 286–289. 
10 Tämä näkyy yksiselitteisesti muutamaa päivää varhaisemmassa artikkelissa (Bondestam 
1968, 328). 
11 Arbetet 6. huhtikuuta 1918. 
12 Työ 30. maaliskuuta 1918. 
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Raamatussa kerrottu Kaanaan maa. Siellä taotaan miekat ja aseet au-
roiksi ja kaikki ovat veljiä keskenään.”13 Näin raamatullinen pelastusnä-
ky rauhan ajasta (Jes. 2:4; Miika 4:3) saattoi tavallisen kansan mielessä 
sulautua Kansainvälisen sanoittamaan marxilaiseen oppiin. 

Punaisten kapina sai myös valkoisella puolella apokalyptisen tulkin-
nan. Tietä tälle oli valmistanut paitsi kristinuskon yleinen opetus, myös 
aikakauden suomalainen muotiteologia, beckiläisyys.14 Sen nimekkäim-
mät kannattajat olivat arkkipiispa Gustaf Johansson ja Savonlinnan piis-
pa Otto Immanuel Colliander. Collianderin runsain raamattuviittein 
varustettu teos Nykyinen murrosaika Pyhän Raamatun ilmoittaman Ju-
malanvaltakunnan historian valossa on tyylipuhdas esimerkki beckiläi-
syyden eskatologisesta vireestä. Colliander hahmotteli maailmanhisto-
riallisen kehityskaaren, joka oli kääntymässä kohti Kristuksen paluuta. 
Raamatun ennustusten mukaisesti sitä ennakoivat kaikenlaiset apoka-
lyptiset ahdistukset ja suuri petokin oli jo tullut. Ilmeisesti Collianderin 
mielessä oli Kansainvälisen sanat ”ei muuta johtajaa, ei luojaa kuin kansa 
kaikkivaltias”,15 kun hän katsoi demokratiasta villiintyneen kansan ole-
van itse Johanneksen ilmestyksen peto (Ilm. 13:11–18): 

 
Silminnähtävänä todistuksena tästä ovat olleet juuri ne kauheat, petomaiset 
hirmutyöt, joilla kapinan aikana meillä punasotilaat ja heidän johtajansa sano-
mattomilla kidutuksilla murhasivat suuret joukot niitä, erittäinkin pappeja, 
jotka joutuivat heidän vangiksensa. Samoin myöskin se raaka ja kyynillinen 
tapa, joilla he häpäisivät, saastuttivat ja hävittivät kirkkoja.16 
 

Collianderin beckiläisellä historianteologialla oli kansanomaisempi 
vastineensa: ”Lohdutuksenaan lukevat ihmiset Maria Roslin-Kalliolan 

 
13 Sohkanen 1967, 29.  
14 Beckiläisyys on saanut nimensä saksalaisen professori Johann Tobias Beckin mukaan. Hä-
nen teologiansa levisi Suomeen 1850-luvulla ja sai vuosisadan loppuun mennessä vahvan ja-
lansijan. Vuonna 1918 se oli erityisesti vanhemman papiston suosiossa, mutta oli jo siirty-
mässä taka-alalle. Beckiläisyyden päätepisteenä voidaan pitää arkkipiispa Johanssonin kuole-
maa 1930. Ks. Murtorinne 1986, 135–178. 
15 Sohkasen (1967, 134–135) mukaan Kansainvälisen sanoja ei ymmärretty uskonnonvastai-
sesti. Hänen esittämässään tulkinnassa sanat tarkoittavat vain sitä, että kansa on rikkauksien 
luoja eivätkä kapitalistit. Näin kenttätasolla laulun sanat sovitettiin uskonnolliseen vakau-
mukseen. 
16 Colliander 1922, 77. 
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kirjaa ’Mietteitä Gogin sodasta’ ja koettavat sen selityksien perusteella 
päätellä, miten ja milloin käymässä oleva verileikki päättyy.”17 Roslin-
Kalliola perusti teoksen Merikarvian kirkkoherran 1877 lausumiin He-
sekielin profetioiden tulkintoihin. Teos ilmestyi 1911 piispa Colliande-
rinkin suosimassa ruotsalaisessa Facklan-lehdessä ja seuraavan vuonna 
suomenkielisenä kirjana. Kirja ennusti lähivuosina tapahtuvaa Venäjän 
häviötä, mikä johti teoksen läpimurtoon Venäjän vallankumouksen 
tultua. Juhani Aho kertoo, kuinka jotkut kohta kapinan puhjettua olivat 
varmoja sen kukistumisesta ja Venäjääkin jo jaettiin, ”niinkuin Googin 
ennustuksessa on suunniteltu”.18 

Sodan kiihkeässä vastakkainasettelussa yksi apokalyptiikan piirre 
vetosi niihinkin, jotka eivät olleet kiinnostuneet sen enempää uskonnol-
lisista kuin marxilaisistakaan lopunajan laskelmista: dualismi. Valkoisiin 
kuuluneen Bertel Gripenbergin sotavuonna 1918 ilmestynyt runoko-
koelma Under fanan tiesi, mikä ero oli hyvällä ja huonolla puulla (Matt. 
7:16–20). Gripenberg tiesi myös, että jälkimmäinen hakataan juuresta 
pois (Matt. 3:10) ja juuretkin kaivetaan maasta (Matt. 15:13).19 Sodan 
tunnelmissa ilmestynyt Under fanan oli myyntimenestys, mutta jo parin 
vuoden päästä sen kovia sanoja ihmeteltiin. Valkoisten rajuista rankaisu-
toimista tuli nuorelle tasavallalle moraalinen taakka erityisesti siksi, että 
valkoiset katsoivat edustavansa laillista esivaltaa. Sen mukaisesti pastori-
kansanedustaja Antti Rentola oli määritellyt valkoisten sodankäynnin jo 
kapinan alkuvaiheessa. Rentola kirjoitti Ilkka-lehden pääkirjoituksessa 
27. helmikuuta 1918: 

  
Olkoon Jumala kiitetty, että sotamme ei ole mikään militaristinen ryöstösota 
– vaan että se on jumalalliseen järjestykseen kuuluva Esivallan miekan käyttö 
pahojen rankaisemiseksi. – – Tämän sodan on Jumala siunannut ja siunaa sen 
edelleen, sillä hän on säätänyt Esivallalle miekan, että se olisi ”rangaistukseksi 
pahoille ja kiitokseksi hurskaille.” 
 

 
17 Kaukovallan (1921, 163) lainaama anonyymi päiväkirjamerkintä. 
18 Aho 1961, 272–273 (22. helmikuuta 1918). 
19 Huttunen 2010, 80–84; 2011, 161–167. 
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Viite oli Paavalin Roomalaiskirjeen 13. lukuun, jota luterilainen kirkko 
oli opettanut kansalle jo vuosisatoja. Vuonna 1918 moni ei ollut saanut 
sitä kummempaa yhteiskuntaopin opetusta. Siksi esivaltaopetus kumpu-
si ikään kuin selkäytimestä. Tämä ymmärrettiin valkoisella puolella. 
Sotavuonna muotoiltu sotilasvala korosti moneen kertaan uskollisuutta 
lailliselle esivallalle.20 Syvään juurtunut esivaltaopetus muodostui pu-
naisella puolella ongelmaksi. Heikki Ylikankaan mukaan monet punai-
set kokivat kapinan ”uhmakkaana nousuna isäntävaltaansa, lakia ja esi-
valtaa ja vihdoin vielä oikeuttakin vastaan”.21 Aseellinen vallankumous 
ja laillisen esivallan kunnioitus muodostivat mahdottoman yhtälön, 
mikä jäyti kapinallisten taistelumoraalia. 

Esivaltaopetus oli ongelma myös valkoisille, mikäli sota nähtiin va-
paussotana venäläisiä vastaan. Vapaussotatulkinnassa valkoisen armeijan 
muodostuminen ymmärrettiin kansannousuna, joka oli jatkumoa sorto-
vuosina silloista venäläistä esivaltaa vastustaneille aktivisteille. Aktivis-
tien toimia ja vuoden 1918 sotaa kuvannut Ilkan ja Poutun pojat ei ker-
taakaan määrittele punaisten taistelua kapinaksi esivaltaa vastaan. Sen 
sijaan esivaltaopetus vilahtaa pari kertaa aktivistien vastustamisen perus-
teena.22 Kukaan ei kuitenkaan yleensä tuonut suoraan julki esivaltaope-
tuksen ja vapaussotatulkinnan ristiriitaa. Harvinainen poikkeus on Ch. 
E. Boldt, joka Teologisessa aikakauskirjassa ihmetteli Saksan armeijaan 
astuneiden jääkärien ihailua. Suomihan oli tuolloin vielä venäläisen 
esivallan alla. Boldt rohkeni rinnastaa jääkärit punaisiin:  

 
Vallitseeko, syvemmin ajatellen, mitään niin läpikäyvää erilaisuutta meidän 
nuorten ”jääkäriemme” ja vallankumouksen nuorten välillä? Eivätkö myös 
ensin mainitut tarttuneet aseisiin laillista esivaltaansa vastaan?23 
 

Kiusallisesta kysymyksestä ei käyty keskustelua. Luultavasti sen olemas-
saolosta ei aina oltu edes kovin tietoisia. Tämä johtui siitä epämääräises-
tä laillisuuskäsityksestä, joka 1800-luvun kuluessa oli hiipinyt määrit-

 
20 Sama piirre hieman lievempänä näkyy nykyisessäkin sotilasvalassa. 
21 Ylikangas 2003, 525. 
22 Ilkan ja Poutun pojat 15, 38, 109. 
23 Boldt 1919, 34; oma suomennokseni. 
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telemään esivaltaa. Enää esivalta ei samaistunut Jumalan armosta hallit-
sevaan itsevaltiaaseen vaan perustuslailliseen yhteiskuntajärjestykseen. 
Uudessa poliittisessa teologiassa Jumalan säätämän itsevaltiaan paikalle 
astui laki, joka näin sai teologisia ulottuvuuksia. Maamme-kirjassa 
Zachris Topelius esitti Suomen valtiojärjestyksen niin, että ”ylinnä on, 
likinnä Jumalata taivaassa, Suomen laki”.24  

Lain katsottiin ilmentävän kansan omassatunnossa vaikuttavaa 
Jumalan lakia ja siten omatunto lopulta määritteli, mikä oli laki. Käy-
tännössä tämä saattoi johtaa siihen, että poliittinen terrorikin hyväksyt-
tiin, kuten Lennart Hohenthalin tapaus osoittaa. Hohethal murhasi 
venäläismielisenä lainrikkojana pitämänsä prokuraattorin (nykyiseltä 
nimeltään oikeuskansleri) vuonna 1905. Oikeudessa hän kertoi ymmär-
täneensä, että murha oli vastoin ”lain kirjainta” – raamattupohjainen 
ajatus tässäkin (2. Kor. 3:6). Hohenthal piti kuitenkin parempana seu-
rata ”omatuntoni käskyä, oikeudentuntoani”.25 Tästä ajattelumallista 
käsin myös jääkäreiden voitiin katsoa puolustaneen laillista esivaltaa, 
vaikka kirjaimen tasolla kyse olikin maanpetoksesta. Tämä oli sitä aat-
teellista, moraalista ja juridista kylvöä, josta niitettiin satoa vuoden 1918 
kenttäoikeuksissa.  

Kenttäoikeudet julistivat toimivansa ”sotalakien” mukaan, mutta 
laki oli tässäkin tapauksessa jotain muuta kuin kirjoitettuja pykäliä.26 
Tuomitsemisen peruste oli lähinnä sitä, millä itäsuomalainen laivanva-
rustaja rohkaisi teloitusryhmää tehtävässään: ”Nämä tuomitut ovat 
nousseet Jumalaa ja esivaltaa vastaan ja heidän palkkansa on kuolema.”27 
Perustelussa yhdistyy Paavalin opetus esivallasta (Room. 13:1–7) ja 
opetus kuolemasta synnin palkkana (Room. 6:23) – olkoonkin, että 
Paavali tai tavanomainen kirkollinen tulkintakaan ei nähnyt jälkimmäi-
sessä kuolemanrangaistusta vaan teologisen käsityksen siitä, että kuo-

 
24 Topelius 1876, 473. Laillisen esivaltakäsityksen filosofisista ja poliittisista edellytyksistä 
1700- ja 1800-luvulla, ks. Huttunen (tulossa). 
25 Hohenthal 1908, 122. 
26 Kenttäoikeuksista, ks. Tikka 2004. 
27 Puhetta lainaavat Tikka ja Arponen (1999, 265). 
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lema ylipäänsä johtuu synnistä. Kyse on luovasta tulkinnasta, joka osin 
tiedostamattomalla tavalla pukee ajatukset raamatullisiin ilmauksiin.28 

Näyttää siltä, että sisällissodan aikana ja sen jälkeen punaisten ran-
kaisemisen moraalinen perusta lepäsi niin sanotun talio-periaatteen poh-
jalla. Talio-periaatteen kuuluisin muotoilu on ”silmä silmästä ja hammas 
hampaasta”, mikä on kuitenkin vain osa vastaavaa periaatetta ilmentä-
vistä laeista (3. Moos. 24:17–22; 2. Moos. 21:12–27; 5. Moos. 19:21). 
Jeesus kieltää tämän periaatteen mukaisen kostamisen (Matt. 5:38–48), 
mutta hyväksyy talio-periaatteen varoituksena: ”Niin kuin te mittaatte, 
niin tullaan teille mittaamaan” (Matt. 7:2) ja ”Joka miekkaan tarttuu, se 
miekkaan kaatuu” (Matt. 26:52). Talio-periaatteesta esiintyy siis erilai-
sia sovelluksia jo Raamatussa. Myös tulkinnat ovat vaihdelleet. Vuoden 
1918 tapahtumia käsittelevissä lähteissä talio-periaate tulee vastaan pait-
si rangaistuksen mittana myös vääjäämättömyytenä ja pasifistisena oh-
jeena.29 

Rangaistuksen mittana talio-periaate ohjasi oikeudenkäyttöä aina 
1800-luvulle asti. Taustateoriana oli verivelkaoppi, jonka lähtökohta 
löytyy Mooseksen laista: vuodatettu veri saastuttaa maan, mikä täytyy 
talio-periaatteen mukaisesti sovittaa kuolemanrangaistuksella (4. Moos. 
35:31–34).30 Verivelkaoppiin vetosi muun muassa arkkipiispa Johans-
son.31 Verivelan ajatus löytyy myös Kainin ja Aabelin tarinasta: veri 
muuttaa maan hedelmättömäksi ja huutaa Jumalalle (1. Moos. 4:10–
12). Mannerheim innosti Tampereen valtausjoukkoja julistamalla, mi-
ten ”murhattujen kansalaisten silvotut ruumiit ja poltettujen kylien rau-
niot huutavat taivaaseen asti kostoa maanpettureille”. Karjalassa hän 
taas ilmoitti, että punaiset ”Kainin merkki otsassa hyökkäävät omien 
veljiensä kimppuun”. 32 Punaisten teksteissä kostoa tietenkin huutaa 

 
28 Tiedostamattomuus näkyy selvästi puheen toisessa osassa, jossa puhuja rohkaisee teloittajia: 
”minkä teette, se tehkää kylmäverisesti”. Kyseessä on toisinto Jeesuksen sanoista Juudakselle 
(Joh. 13:27), mikä asettaa teloitusryhmän Juudaksen asemaan. Tämä ei tietenkään voinut 
olla teloitusta oikeuttavan puhujan intentio. 
29 Huttunen 2011, 154. 
30 Koskivirta 2001, 54, 98–100, 327, 332; Ylikangas 2003b, 66–68. 
31 Toiviainen 2005, 238. 
32 Ignatius 1918, 38–40. 
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punaisten veri, joka tulee viemään ”Mannerheimit” hautaan.33 Saman-
tapaista tekstiä löytyy runsaasti.34  

Talio-periaatteelle tuli tukea myös oikeustieteestä, kun valtio-opin 
professori Robert Hermanson piti vuoden 1918 Olaus Petri -luennot 
Uppsalassa. Hermanson perusteli talio-periaatteen käyttöä ja korosti, 
ettei rangaistuksia tullut lieventää esimerkiksi rakkauteen vedoten.35  

Muutamaa vuotta myöhemmin piispa Colliander arvosteli puna-
vankien armahduksia, ”sillä Jumala sanoo, että mitä ihminen kylvää sitä 
hänen myöskin täytyy niittää (Gal. 6:7)”. Katuvalle syntiselle luvattu 
armahdus ei piispan mukaan vapauta maallisesta rangaistuksesta.36 Paa-
vali ei kuitenkaan esittänyt sanojaan rangaistusperiaatteena vaan vääjää-
mättömänä syyn ja seurauksen lakina. Vääjäämättömyys näkyy esimer-
kiksi Jarl Hemmerin runossa ”Det värsta” (”Pahinta”), joka päättyy 
traagiseen profetiaan sodan seurauksista: Suomi saa niittää verisesti kyl-
vetyt rikoksensa katkerissa teoissa, sanoissa ja ajatuksissa. Maa kasvaa 
vain vihaa.37 Vääjäämättömyyttä voi perustella myös marxilaisesta his-
torianäkemyksestä käsin. Punaisiin kuuluneen Allan Walleniuksen 
mukaan valkoisten rankaisutoimet johtavat vääjäämättä vastavaikutuk-
seen: ”Raivo perii oikeutensa ja silloin porvaristo leikkaa, mitä on kylvä-
nyt.”38 

Tämä ei kuitenkaan ole sitä vääjäämättömyyttä, jota Paavali tar-
koitti. Paavalille kyse oli varoittavasta periaatteesta: on syytä miettiä, 
mitä tekee, jotta ei tule samaan huonoa satoa.39 Pasifistinen tulkinta 
perustuu varoittavuudelle. Tulkinta näkyy esimerkiksi Aarno Karimon 
kertomuksessa, jossa ennen sotaa pohdiskellaan tulevaa:  

 
— Tappelu! 
— Niin, kaipa siitä lopuksi se tulee, myönsi lautamies ykskantaan. 

 
33 Henkipatto 1919, 70–71. 
34 Huttunen 2010, 146–155. 
35 Hermanson 1921, 202–215. Luentojen pitäjälle asetettua tasovaatimusta kuvannee se, että 
seuraavan vuonna Olaus Petri -luennot piti Albert Schweitzer. 
36 Colliander 1922, 86. 
37 Hemmer 1918, 24–25. Runon analyysi: Huttunen 2010, 160–163. 
38 Wallenius 1918, 37; oma suomennokseni. Ks. myös Huttunen 2010, 164–165. 
39 Huttunen 2010, 162. 
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— Ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, puhui emäntä, jumalinen 
muija. 
— On niinkin, myönsi lautamies, — mutta on toisinkin. Ken miekkaan tart-
tuu lähimmäistään sortaakseen, se saattaa hukkua, ken itseään puolustaakseen, 
hänen ei pitäisi hukkua. Tätä ymmärrän Sanassa tämän lauseen tarkoittavan.40 
 

”Jumalinen muija” esittää pasifistisen varoituksen aseellista toimintaa 
kohtaan. Itsepuolustus ei ole ehkä ole paras mahdollinen peruste pasifis-
min rajoittamiselle (Matt. 5:39–41), mutta hieman myöhemmin selvi-
ää, että kyse on esivallan (Room. 13:1–7) itsepuolustuksesta. Näin Paa-
vali pelastaa, mitä Jeesus näyttää kyseenalaistavan.41 Sosialistipuolella 
Alex Halonen esittää pasifistisen talioperiaatteen, mahdollisesti vastauk-
sena Venäjälle paenneen bolsevikin Jukka Rahjan puheille. Molempien 
lähtökohtana on profeetta Hoosean (8:7) lause ”He kylvävät tuulta, 
niittävät myrskyä”. Kun Rahja oli ennakoinut vallankumouksellista 
myrskyä vastauksena valkoisen terrorin ”tuulelle”, Halonen valjasti sa-
nat vallankumousta vastaan.42 Sen valossa hän katsoo, että väkivaltaiset 
menettelytavat vain ”siittävät omalaatuisia sikiöitä yhä kiihtyvällä no-
peudella. Sen sijaan oikeus synnyttää oikeutta ja rakkaus rakkautta.”43  

Halosen mukaan talio-periaate varoittaa väkivallan eskalaatiosta, 
jota Rahja juuri talio-periaatteeseen vedoten ehdotti. Halosen ja Rahjan 
tulkintaero noudatti sitä poliittista jakoa, joka punaisella puolella syntyi 
sisällissodan jälkeen: kommunistit haaveilivat uudesta kapinasta, mutta 
sosialidemokraatit halusivat jatkossa pitäytyä parlamentaarisiin keinoi-
hin. 1930-luvun kuohuvien vuosien jälkeen yhteiskunnallinen tilanne 
tasaantui ja integroi punaisenkin puolen yhä selvemmin sosialidemokra-
tian linjoille. Mutta maailmanpolitiikassa tapahtui yllättävämpikin in-
tegraatio: ”Herodes ja Pilatus jälleen ystäviksi”, otsikoi Turun Sanomat 
uutisensa Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksesta 
elokuussa 1939.44 Se, miten vihamiehet Jeesuksen aikaan olivat löytä-
neet toisensa (Luuk. 23:12), toistui nyt Hitlerin ja Stalinin hahmossa.  

 
40 Karimo 1937, 13. 
41 Huttunen 2010, 168–171. 
42 Huttunen 2010, 174–175. 
43 Halonen 1923, 94–95. 
44 Turun Sanomat 23. elokuuta 1939; Wunsch 2004, 163. 
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Talvisota: Jumala taistelee rinnalla 

”Te tunnette minut ja minä tunnen teidät”, ilmoitti Mannerheim en-
simmäisessä talvisodan päiväkäskyssään 1. joulukuuta 1939. Sanat olivat 
toisinto Jeesuksen sanoista Johanneksen evankeliumissa (10:14): ”Minä 
olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut.” Sanat 
ovat ilmeinen rohkaisu tilanteessa, joka vaikutti äärimmäisen uhkaaval-
ta.45 Sanat oli suunnattu entisille valkoisille, sillä pelkona oli, että kansa 
jakautuisi taas punaisiin ja valkoisiin.46 Pelko osoittautui aiheettomaksi, 
mutta helpotus oli vain osittainen. Pelkoa ylläpiti kaikille sodille omi-
nainen vaara, johon yritettiin vaikuttaa rohkaisemalla esimerkiksi tutun 
paimenpsalmin 23 sanoin: ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en 
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet 
minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän 
vihollisteni silmien eteen.” Sanat vihollisen edessä katetusta pöydästä 
saivat erityisen merkityksen, kun ne on lausuttu taisteluun lähtevän jou-
kon ehtoollistilaisuudessa.47  

Pelko ei kuitenkaan syntynyt vain yksilökohtaisesta vaarasta. Sodan 
osapuolten voimasuhteet eivät luvanneet suomalaisille hyvää. Rykmen-
tin pastori Erkki Niinivaara katsoi, ettei hänen tehtävänsä ollut ”puhua 
sodasta tai lausua arveluita tulevaisuudesta” vaan julistaa Kristuksen ar-
moa.48 Hän siis keskittyi vain rohkaisemaan sotilaita taistelussa, mutta 
monet muut katsoivat voivansa nähdä tulevaan. Työjoukkojen pastori 
M. S. Tyrkkö valitsi sangen rohkeasti tekstikseen Psalmin 22 sanat: ”Ju-
malani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Hän korosti, että toivotto-
malta näyttävissäkin tilanteissa on luotettava Jumalan kykyyn vaikuttaa 
ja vetoaa saman Psalmin myöhempiin sanoihin: ”Sinua he huusivat ja 

 
45 Tepora (2015, 125–131) dokumentoi mielialoissa tapahtunutta alkushokkia. 
46 Roselius 2010, 219. 
47 Risti rintamalla 128. 
48 Risti rintamalla 132. 
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saivat avun, sinuun he luottivat eivätkä pettyneet.” Tämä oli viittaus sii-
hen, että Raamatun Israelia koskevat vaiheet pätevät myös Suomeen.49  

Divisioonan pastori A. I. Heikkala oli Tyrkköä suorasanaisempi: 
”Suomen kansan kohtalo on menneinä vuosisatoina ollut monessa suh-
teessa israelilaisten ihmeellisiin vaiheisiin verrattavissa.” Heikkala näkee, 
että Suomi on kuin Israelin kansa ”punaisen meren” – punavärin kautta 
assosiaatio Neuvostoliittoon on ilmeinen – äärellä. Suomi on kuin valit-
tu kansa, sillä ”kokonaisten vuosisatojen aikana Herra on pientä Suo-
men kansaa ihmeellisesti auttanut ja pitänyt hengissä”. Mooseksen sanat 
Punaisen meren äärellä Heikkala sovittaa myös kuulijoille: ”Herra sotii 
teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!” (2. Moos. 14:14).50 Daavidin ja 
Goljatin taistelusta puhuttiin ulkomaita myöten.51 Jumalan tuki saattoi 
saada konkreettisiakin muotoja. Väitettiin useiden satojen sotilaiden 
nähneen eräänä yönä enkelin, joka siivillään suojeli suomalaisia. Papit 
eivät tähän kertomukseen juurikaan kiinnittäneet huomiota.52 Sodan 
jälkeen kenttäpiispa Johannes Björklund totesi: ”Viestit tulilinjoilta ker-
toivat päivästä päivään, että Herra soti miesten puolesta varjellen, roh-
kaisten ja voimia antaen.” Näin kenttäpiispa rationalisoi Jumalan taiste-
luavun uskonnollisen vakaumuksen antamaksi tueksi pysyä paikallaan 
”koko maailman ihmeeksi”.53  

Ansiokkaassa opinnäytteessään Janne Helin on osoittanut, että 
ajatus idästä hyökyvästä aallosta oli ainakin Kotimaa-lehdessä tavalli-
nen.54 Aihe ei ollut puhtaasti raamatullinen vaan liittyi klassiseen näke-
mykseen helleeneistä pysäyttämässä idän kaoottisten persialaisarmeijoi-
den tulvaa. Kaoottisuus saattoi kuitenkin saada raamatullisiakin ilmiasu-
ja. Rannikkopuolustuksen pastori Wolfgang Schmidt muistutti ajasta, 
jolloin uhka Israelin rajoilla ”oli tullut suuremmaksi ja Idän villit laumat 
tunkeutuivat sen alueelle”.55 Jumala on hylännyt bolsevistisen Neuvos-
toliiton saastaisuuteen, luonnottomiin sukupuolisuhteisiin, tyhmistymi-

 
49 Risti rintamalla 51–55. 
50 Risti rintamalla 61–64. 
51 Wunsch 2004, 269,311. 
52 Kansanaho 1991, 105; Tepora 2015, 250. 
53 Vapautemme hinta 7. 
54 Helin 2006, 77–82.  
55 Vårt vapen trygga 65; oma suomennokseni. 
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seen. Siellä palvotaan luotua ja ollaan täynnä vääryyttä, pahuutta, 
ahneutta ja murhaa (Room. 1:19–32).56 Helsingin Sanomien mukaan 
venäläiset olivat Juntusrannassa polttaneet kaikki löytyneet Raamatut 
pistinten nokassa.57 Oikeastaan kyse on itse Saatanasta, kuten Kotimaa 
vuoden 1939 lopulla toteaa: 

 
Vihollinen on silloin vaarallisin, kun sen onnistuu peittää todellinen luon-
teensa. Saatanaakin on pelättävä silloin, kun sen onnistuu esiintyä valkeuden 
enkelinä. Sen vuoksi nyt siirtyessämme uuteen vuoteen näemme erikoisen 
Jumalan armoteon siinä, että hän on Saatanan riisunut sen valheverhosta, jolla 
se on yrittänyt maastoutua. Koko maailmalle se on nyt ilmeistä. Meidän 
taistelumme ei ole taistelua lihaa ja verta vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja, 
demoneja vastaan. Vihollinen on paljastettu siksi mikä hän on, valehtelijaksi 
ja murhaajaksi.58 
 

Teksti käyttää useita uusitestamentillisia kuvauksia sielunvihollisesta (2. 
Kor. 11:14; Ef. 6:12; Joh. 8:4). Näin maallinen sota on vain näkymät-
tömän sodan kuori. Talvisota nähtiin siis apokalyptisen taistelun osana. 
Koska apokalyptiikka on Raamatussa pääasiassa uusitestamentillinen il-
miö,59 viittaukset tulevat myös Uudesta testamentista. Valitun kansan 
teema on kuitenkin selkeästi vanhatestamentillinen, samoin ajatus, että 
Jumala taistelee kansansa puolesta.60 Vanhatestamentillinen teema on 
myös se, että Jumalan apu on ehdollinen: ”Herra vaatii kansaltaan us-
kollisuutta. Jos uskottomuus käy suureksi, täytyy Herran kurittaa 
kansaansa.”61 Neuvostoliitto toimii siis kurituksen välikappaleena, mikä 
liudentaa sen saatanallista luonnetta. Tämä ajatus edustaa tyypillisesti 
niin sanottua deuteronomistista teologiaa.62 Deuteronomistisessa teolo-
giassa Juudan pakkosiirtolaisuus selitettiin kansan synneillä. Ne herätti-

 
56 Helin 2006, 79. 
57 Helsingin Sanomat 8. helmikuuta 1939; Wunsch 2004, 312. 
58 Kotimaa 93/1939. 
59 Vanhasta testamentista lähinnä Danielin kirjaa pidetään apokalyptisena. Jotkut profeetta-
kirjojen kuvat, esimerkiksi Jesajalla muodostavat rajatapauksen. Apokalyptiikan määrittelystä, 
ks. esim. Nissinen 1999.  
60 Ks. esim. Särkiön, Nissisen ja Vanosen artikkelit tässä kirjassa. 
61 Kotimaa 93/1939. 
62 Helin 2006, 62–65. 
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vät Jumalassa vihaa, jolloin hän kutsui babylonialaiset rankaisemaan 
Juudaa.63 ”Jokainen niittää sitä, mitä kylvääkin. Omien tekojemmeko 
seurauksia nämäkin?”64  

Talvisodassa hyökkäyksen vääryys kuitenkin koettiin niin ilmeisek-
si, että sen uskonnollisessa tulkinnassa harvemmin korostui ajatus suo-
malaisten syntisyydestä ja kutsusta kääntymykseen. Talvisodan rintama-
saarnojen kokoelmassa Risti rintamalla ja sen ruotsinkielisessä sisarteok-
sessa Vårt vapen trygga aihe ei ole leimallinen. Tekstien kuva talvisodan 
suomalaisesta sotilaasta on varsin korkea. Sotilaat eivät edes vihanneet 
vihollistaan, minkä Jeesus oli kieltänyt (Matt. 5:43–44). Talvisodan 
päätyttyä Mannerheim totesi tämän kaunopuheisesti päiväkäskyssään 
14. maaliskuuta 1940: ”Kun nyt parisataatuhatta vihollistamme lepää 
hangessa ja tuijottaa särkynein katsein tähtitaivaallemme, ei syy ole tei-
dän. Te ette heitä vihanneet ja tahtoneet heille pahaa, vaan seurasitte so-
dan ankaraa lakia, tappaa tai kuolla itse.” Kansanahokin korostaa vihan 
puuttumista.65 Rauhanomainen sävy onkin useimmissa teksteissä ilmei-
nen, mutta jossain välähtää myös kovempia sanoja, jotka muistuttavat 
vuonna 1918 niin suosittua talio-periaatetta: ”Suomalainen sotilas ei voi 
nukkua silloin, kun sankarin veri huutaa maasta vanhurskasta kostoa sil-
le, joka tallaa pyhän maahan ja ilman pienintäkään syytä vuodattaa kan-
samme parasta sydänverta.”66 

Jumala siis johtaa vihollisen maahan, kurittaa kansaansa, mutta 
myös taistelee sen puolesta ja lopulta pelastaa sen. Tämä ajatus historiaa 
suvereenisti johtavasta Jumalasta nousee juuri deuteronomistisesta teo-
logiasta ja näkyy myös apokalyptiikassa. Ajatus suvereenista historian 
johtajasta näyttäisi olevan ristiriidassa sen kanssa, että kansoja ja ihmisiä 
velvoitetaan noudattamaan Jumalan tahtoa. Helin huomauttaakin, että 
Kotimaan kirjoittelussa näkyy usein ”vapauden ja Jumalan ehdottoman 
valtaherruuden välinen teologinen ongelma. Herra ohjailee historiaa, 
mutta ihmiset voivat silti tehdä valintoja.”67 Divisioonan pastori – 

 
63 Deuteronomistisesta teologiasta ja Jumalan vihasta, ks. Latvus 1993. 
64 Saraja 1940, 48. 
65 Kansanaho 1991, 86–87. 
66 Risti rintamalla 103. 
67 Helin 2006, 62. 
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myöhempi Vanhan testamentin eksegetiikan professori ja Helsingin 
piispa – näyttää suoraan käsittelevän tätä aihetta. Hän vetoaa Jesajan 
kirjan (55:6–9) sanoihin Herran korkeammista ajatuksista ihmisajatuk-
siin verrattuna. Ihmiselle tilanne näyttää käsittämättömältä, mutta Jesa-
jan sanojen mukaisesti hänen tulee silti hakeutua Jumalan turviin.68 

Edellä talvisodan raamatunkäyttöä on esitelty lähinnä kirkolliseen 
materiaaliin tukeutuen. Voidaan kuitenkin perustellusti olettaa, että 
kuva muodostuisi samanlaiseksi myös laajemmassa otoksessa.69 Jonkin-
laisen kurkistuksen ei-kirkolliseen aineistoon tarjoaa vuonna 1940 jär-
jestetty talvisota-aiheinen romaanikilpailu. Voittajaksi valikoitui Viljo 
Sarajan romaani Lunastettu maa, joka jo nimellään osoittaa kristillistä 
liittymäkohtaa. Kilpailun kakkonen ja kolmonen, Eino Hosian Tulihol-
vin alla ja Pentti Haanpään Korpisotaa liittyivät nekin kristillis-raama-
tulliseen kuvastoon. Vesa Karonen kuvaa Hosian tekstiä: 

 
Hosia käyttää Raamatun aineksia huomattavan paljon. Hän oli kuvannut us-
konnollista liikettä, kartanolaisuutta, jo ennemmin Tulipunaisissa ratsastajissa. 
Nyt ristit ja Golgata ilmestyvät hänen kuvaukseensa yhä uudelleen, ja Raa-
mattu tarjoaa jatkuvasti rinnastuksia sotarintaman ilmiöihin. Kenttäkeittiö on 
se pilvipatsas, jonka luokse soturin tie johtaa, ja Vuoksi rinnastuu Jordan-vir-
taan.  

Nyt luettuina Hosian raamatulliset rinnastukset tuntuvat liiallisilta, osa 
väkinäisiltäkin. Huomattava on, että ajan keskeiset arvostelijat, edes ironinen 
Lauri Viljanen, eivät niihin puuttuneet. – – Tuliholvin alla on juuri nykypäi-
välle oudoksuttavassa paatoksessaan dokumentti siitä, mitä suomalaiset 
ajattelivat, tunsivat ja kokivat myöhemmin talvisodaksi kutsutussa sodassa 
1939–1940.70 
 

Jatkosota: Pyhää sotaa ja Jumalan kuritusta 

Talvisodan tunnelmat loivat myös pohjan sille, millä mielellä jatkoso-
taan lähdettiin. Hosia katsoo talvisodan päätyttyä evakkoja Psalmin 137 
hengessä: ”Tulee mieleen Raamatun kansa, joka Baabelin virtojen varsil-

 
68 Risti rintamalla 25–28. 
69 Helin 2006, 131–132. 
70 Karonen 2005, XII – XIII, XVI. 
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la itki ja valitti muistellessaan kadotettua Jerusalemia.”71 Niin kuin 
pakkosiirtolaisuus, niin myös vuoden 1940 rajat ovat vain väliaikaisia. 
Hosian mielessä siintää jo raamatullisen mullistava uusi huomen: ”Rak-
kautemme ja uskollisuutemme palkitaan kerran. Tulee aika, jolloin uu-
det rajat siirtyvät jylisten sijoiltaan niin kuin vuoret, ja me saamme ta-
kaisin sen, mikä meille ammoisista ajoista asti on kuulunut ja vastakin 
kuuluu. Se päivä on tuleva.”72 Näihin toiveisiin Mannerheim vastasi 
jatkosodan alkaessa kesäkuussa 1941 antamassaan päiväkäskyssä: 

 
Kutsun teitä kanssani pyhään sotaan kansakuntamme vihollista vastaan. San-
karivainajat nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, 
jolloin lähdemme Suomelle turvatun tulevaisuuden luodaksemme Saksan 
mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiretkelle vi-
hollistamme vastaan. Aseveljet! – Seuratkaa minua vielä viimeinen kerta – nyt, 
kun Karjalan kansa jälleen nousee ja sarastaa Suomen uusi huomen. 
 

Ristiretki-kielikuvaa oli harvakseltaan esiintynyt jo talvisodassa, mutta 
jatkosodan alussa siitä tuli varsin suosittu ilmaus.73 Osaltaan se johtui 
ajankohtaisista syistä: Hitler oli radiopuheessaan sodan alkaessa sanonut 
Venäjän-sotaretkeä ”ristiretkeksi bolsevismia vastaan”. Toinen syy oli se, 
että ristiretkiaate istui luontevasti juuri hyökkäyssotaan. Kun suomalai-
nen rannikkojoukkojen pappi Wolfgang Schmidt oli talvisodan aikana 
nimittänyt sotaa ristiretkeksi ja pyhäksi sodaksi, hän selitti, että näitä 
käsitteitä ei alun perin käytetty puolustussodasta. Schmidt kertoi pyhän 
sodan ja ristiretkiaatteen lähtökohdaksi Kanaanin maan valtauksen.74 
Samalla sota sai selkeän uskonnollisen luonteen. 

Raamatussa ei puhuta ristiretkestä tai pyhästä sodasta, mutta maan-
valloituskertomukset vaikuttivat näiden käsitteiden ymmärtämiseen.75 
Schmidt oli siis oikeassa. Jatkosodan ja maanvalloituskertomusten yh-
teyttä lisäsi sekin, että molemmat ymmärrettiin oman ja itselle kuuluvan 

 
71 Hosia 2005, 129. 
72 Hosia 2005, 129; vrt. 142. 
73 Swanström 2014, 11–15. 
74 Vårt vapen trygga 65. Wunsch (2004, 310) ei pane tätä merkille, vaan katsoo Joosuan val-
loituskertomusten vastanneen sitä, miten talvisota oikeutettiin. 
75 Ristiretkiajattelun kytköksistä Raamatun maanvalloitusteemaan: Schmitt 2011, 172–178. 
Pyhästä sodasta, ks. Nissisen ja Vanosen artikkelit tässä kirjassa. 
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maan valtaamiseksi. Mannerheim puki tämän sanoiksi päiväkäskyssään 
muutamaa viikkoa sen jälkeen, kun hän oli kuuluttanut pyhää sotaa: 
”Suokoon kansojen kohtaloa ohjaava kaitselmus Suomen armeijan täyt-
tää Karjalan heimolle antamani lupauksen. Sotilaat! Se kamara, jolle as-
tutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää, pyhää maata.”  

Jouni Tillin mukaan jatkosodan alku koettiin apokalyptiseksi het-
keksi, joka kääntää maailmanhistorian ja johtaa pahan valtojen murs-
kaamiseen. Tilli katsoo, että Mannerheimin sanat kumpujen alta nouse-
vista sankarivainajista mukailevat löyhästi Hesekielin 37. luvun näkyä 
heräävistä luista.76 Konkreettista kiinnekohtaa Mannerheimin ja Hese-
kielin tekstin välillä on kuitenkin vaikea löytää. Päiväkäsky leikittelee pi-
kemminkin yleisesti ylösnousemuksen mielikuvilla. Tiettyä apokalypti-
sen lopputaistelun tunnelmaa ei voi kieltää. Esimerkiksi arkkipiispa Erk-
ki Kaila julisti, että Suomen kansan kohdalla toteutuisi sanat: ”Katso, 
uudeksi minä teen kaikki” (Ilm. 21:5).77 Maailmanhistoriallinen hetki ei 
kuitenkaan ole ainoa apokalyptinen ilmiö, joka vetosi jatkosodan 
alkupuolella. Toinen on apokalyptiikan raju dualismi, joka tekee jyrkän 
jaon valkeuden ja pimeyden lasten välille. Tähän sopi se, että vihollinen 
kuvattiin äärimmäisin synkin värein.78 Esimerkiksi käy katkelma kirk-
koherra Arvo Pohjannoron vuoden 1942 valtiopäivien avajaisissa pitä-
mästä saarnasta: 

 
Ajatellessamme nykyistä sotaa, jossa pieni Suomen kansa on eräässä mielessä 
viattoman kärsijän paikalla, emme voi olla näkemättä Jumalan tuomiota pa-
huuden valloille maailmassa. Ilmestyskirjassa sanotaan, että saatana jäi seiso-
maan meren sannalle. Merellä tarkoitetaan kansoja. Nyt kohtaavat Jumalan 
vanhurskaat tuomiot pahuuden henkivaltoja. Meidän taistelumme ei ole tais-
telua vain näkyväistä vihollista vastaan, lihaa ja verta vastaan, vaan se on myös 
taistelua hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maail-
manvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.79 
 

 
76 Tilli 2014, 41–43. 
77 Tilli 2014, 49. Tilli (2014, 50–59) antaa myös lukuisia muita esimerkkejä apokalyptisesti 
virittyneestä raamatunkäytöstä. 
78 Tilli 2014, 59. Viholliskuvaa esittelevät mm. Luostarinen 1986; Tilli 2014, 61–98. 
79 Lainauksen esittää Luostarinen 1986, 278. 
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Vaikka saarnaaja viittaa suoranaisesti Johanneksen ilmestykseen (12:18), 
loppuosa mukailee pitkälti Efesolaiskirjeen (6:10–17) sotametaforaa. 
Pohjannoro muokkaa tekstiä tilanteeseen sopivammaksi. Efesolaiskir-
jeessä sota nimenomaan ei ole ihmisiä vaan ainoastaan henkivaltoja – 
näitä hallitukset ja vallat tässä tarkoittavat – vastaan. Pohjannoro sen 
sijaan puhuu molemmista: sota ei ole vain näkyväistä vaan myös näky-
mätöntä vihollista vastaan. Eri asia on, miten näkyväisen ja näkymättö-
män vihollisen välinen suhde tarkemmin määriteltiin. Pohjannoro nä-
kyy sittenkin tehneen eron. 

Pahuutta ei missään tapauksessa nähty vain vihollisen ominaisuute-
na. Kari Latvus on tutkinut sitä, miten Raamatun maanvalloituskerto-
mukset sävyttivät kuvaa Suomen hyökkäyksestä jatkosodan alussa.80 
Nämä kertomukset edustavat sitä jo talvisodan yhteydessä kohdattua 
deuteronomistista teologiaa, jonka mukaan Jumalan siunaus on ehdolli-
nen: ”Tehkää sitä, mikä Herran sanan mukaan on oikeaa ja hyvää, että 
menestyisitte ja pääsisitte ottamaan haltuunne sen hyvän maan, josta 
Herra valalla vannoen antoi lupauksen esi-isillenne, ja että voisitte kar-
kottaa tieltänne kaikki vihollisenne, kuten Herra on luvannut” (5. 
Moos. 6:18–19). 

Latvuksen esittelemästä aineistosta ilmenee, että ajatus suomalais-
ten synnistä vaivasi sodan alusta lähtien. Edustava ja havainnollinen esi-
merkki on se, miten L. P. -nimimerkki kyseli elokuussa 1941 Kotimaan 
palstalla: ”Onko sinulla elämässäsi jokin salainen synti, jota et ole tun-
nustanut ja josta et tahdo luopua? Yksi ainoa tällainen asia voi olla voi-
ton esteenä.” Kirjoittaja viittaa varoittavaan raamatulliseen kertomuk-
seen: ”Pyhä historia kertoo, että israelilaiset eivät saaneet vallatuksi pien-
tä Ain kaupunkia, koska heidän keskuudessaan oli jotain tuhon omaksi 
vihittyä. Eräs israelilainen oli tehnyt varkauden ja salannut sen.”81 Viite 
on Joosuan kirjan luvuissa 7–8 kerrottuun tarinaan, jossa Akan-niminen 
israelilainen oli ottanut tuhottavaksi määrättyä tavaraa sotasaaliiksi. 
Akan tunnustaa ja asia sovitetaan perin raa’asti – mitä L. P. ei suinkaan 
edellytä suomalaisilta. Tämän jälkeen Ain valtaaminen onnistuu. 

 
80 Latvus 2013. 
81 Kotimaa 59/1941; Latvus 2013, 98. 
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Viikkoa myöhemmin L. P. vielä täsmensi ajankohtaisen pyhän so-
dan käsitettä selittäen: ”Taistelumme on meidän kohdallamme pyhää 
sotaa niin kauan ja siinä määrin, kuin käymme sitä Jumalan edessä, hä-
nen tahtoonsa nöyrästi alistuen ja tyytyen.” Tällä kertaa raamatullisena 
ohjenuorana olivat Jer. 4:14 ja Dan. 9:18.82 Edellinen korostaa sydämen 
puhtautta, jotta Jerusalem pelastuisi vihollisten käsistä. Jälkimmäisessä 
Daniel rukoilee Jumalan anteeksiantoa, jotta Jerusalem voitaisiin raken-
taa uudelleen. L. P.:n ajattelumalli nousee selvästi deuteronomistisesta 
teologiasta ja – Akanin esimerkistä poiketen – korostaa anteeksianta-
muksen mahdollisuutta. 

Tillin mielestä katseen kääntäminen ulkoisesta vihollisesta sisäiseen 
viholliseen eli syntiin tapahtui samalla, kun asemasodan aikana huoli so-
dan lopputuloksesta kasvoi. Tillin mukaan luonteenomaiseksi tuli jere-
miadi eli vallitusvirsi, jonka ”kohteena on kansa, joka on irtautunut tai 
irtautumassa pyhän kansan moraali-ihanteista ja näin rikkoo Jumalan 
’sopimusehtoja’. Jeremiadissa varoitetaan kansaa, että mikäli se ei kadu 
tekojaan ja tee pikaista parannusta, seuraukset ovat ankarat.”83 Tämä 
jeremiadin määritelmä – se ei kata Jeremian yksilöllisiä valituksia (esim. 
Jer. 20:7–18) – seuraa deuteronomistisen teologian piirteitä. Tilli kat-
soo, että jeremiadi hävittää rajaa yksilön ja yhteisön väliltä: kansallinen 
parannus on viime kädessä yksilöiden muutosta. Samalla ”pystyttiin 
ohjaamaan mahdollisia kriittisiä katseita pois sotilaallis-poliittisista 
ratkaisuista”.84 

Deuteronomistisen teologian malli oli kuitenkin käytössä jo sodan 
alussa. Edellä esitelty L. P. kirjoitti tekstinsä elokuussa, jolloin Viipuri 
vallattiin ja ristiretkeläistunnelmat olivat vielä hyvin voimissaan. 
Latvuksen tutkimus osoittaa, ettei L. P. ollut mikään yksinäinen poik-
keus. On myös kyseenalaista, kuinka tietoisesti raamatuntulkinnalla 
pyrittiin ohjaamaan kriittisiä katseita pois valtiojohdon ratkaisuista. 
Vaikka hallitusvallan kritiikkiä epäilemättä vältettiin, se ei sinänsä ollut 
poissuljettu mahdollisuus. Päinvastoin, deuteronomistinen historia tar-

 
82 Kotimaa 60/1941; Latvus 2013, 98. 
83 Tilli 2014, 204. 
84 Tilli 2014, 219–220. 
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kastelee Israelin menneisyyttä usein syntiä tekevien kuninkaiden kautta. 
Lukuisista hallitsijoista kerrotaan, että tämä ”teki sitä, mikä on väärää 
Herran silmissä” (esim. 1. Kun. 16:25). Näin jyrkkää tuomiota ei sota-
aikana omia johtajia kohtaan esitetty, mutta periaatteessa näkökulma oli 
esillä. Esimerkiksi syyskuussa 1941 A. W. K. -nimimerkki kirjoitti Koti-
maassa Josafatin ihmeellisesti saaman voiton (2. Aik. 20) pohjalta:85 
”Emme saa unohtaa sitä perusedellytystä, joka on Herran avun saamisen 
ehtona, että kansa johtajineen nöyrtyy Jumalansa edessä katumukseen, 
parannukseen ja tietoisten syntien poispanemiseen.”86 Kirjoittaja on 
katsonut aiheelliseksi mainita myös kansan johtajat. 

Tilli katsoo, että tappion häämöttäessä jeremiadista siirryttiin vielä 
uusitestamentillisten huoneentaulujen opettamaan tottelemiseetok-
seen.87 Hänen esittämänsä esimerkit viittaavat kuitenkin deuteronomis-
tisen teologian jatkumiseen. Muun muassa Uuden testamentin eksege-
tiikan professori Eelis Gulin kirjoitti vuonna 1943, jolloin Saksan itä-
rintaman tapahtumat viittasivat jo katastrofiin, että sota on Jumalan 
käyttämä kurituskeino. Ahdistukset ovat deuteronomistisen teologian 
mukaisesti Jumalan rankaisevan ja kasvattavan toiminnan väline. Tilli 
kuitenkin huomaa Gulinin näkemyksissä kiinnostavan eron jatkosodan 
hyökkäysvaiheen ristiretkihengelle: sota ei nyt ole Jumalan tahto vaan 
Saatanan tahto, mikä kuitenkin toteuttaa Jumalan suunnitelmaa.88 Tä-
mä malli sisältää selvästi apokalyptisia piirteitä: Saatana, Jumalan 
suvereeni hallinta ja suunnitelmallinen historia. Raamatullisia lähtökoh-
tia löytyy esimerkiksi Danielin kirjassa, synoptisessa apokalypsissa tai 
Johanneksen ilmestyksessä. Kun sota sitten päättyi, se saattoi herättää 
jopa viimeisen tuomion tunnelmia.89 

 
85 Aikakirjojen ilmentämä kronistinen teologia jatkaa deuteronomistisen teologian ajattelu-
mallia, mutta sen soveltaminen saattaa tapahtua myös deuteronomistista historiateosta indivi-
dualistisemmalla tasolla (Latvus 1993, 164–167). 
86 Kotimaa 69/1941; Latvus 2013, 98–99. 
87 Tilli 2014, 238. 
88 Tilli 2014, 241–242. Voidaan myös osoittaa, että tottelemiseetosta vahvistettiin myös so-
dan alkuvaiheessa. Rintamalehti Karjalan Viesti julisti heinäkuussa 1941 Paavalin esivaltaope-
tusta (Room. 13) heijastellen: ”Saadessamme olla mukana tässä suuressa tehtävässä, seuraam-
me uskollisesti esivaltaamme ja esimiehiämme.” (Pilke 2012, 99.) 
89 Tilli 2014, 253. 
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André Swanströmin mukaan sodan loppu toi esiin paitsi 
vanhatestamentillisia kehotuksia katumukseen ja parannukseen, myös 
toiveita evankelioivasta työstä ja herätyksistä ”uusitestamentillisessa hen-
gessä”.90 Jää epäselväksi, mitä Swanström uusitestamentillisuudella tässä 
yhteydessä tarkoittaa. Sotilaspappina ja myöhemmin filosofian professo-
rina toimineelle Jussi Tenkulle se tarkoitti Paavalin sanoja: ”Yhdenteke-
vää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai 
nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28). 
Tenkku päätteli: ”Kristinusko on rotujen, kielten ja kansallisuuksien 
yläpuolella. Sen suurin voima on rakkaus.” Tässä kohtaa Tenkku teki 
selvän eron kansalliseen näkökulmaan, joka Vanhassa testamentissa ja 
jatkosodan Suomessa oli niin tavallinen. Mutta Tenkku kirjoittikin 
tämän vasta sodan päätyttyä. Silloin jo Mannerheimkin pyhän sodan si-
jasta puhui pyrkimyksestä ”vilpittömiin ja luottamuksellisiin suhteisiin” 
naapurimaiden kanssa. Sodan aikana tällainen raamatuntulkinta oli 
elänyt vain kristillisen pasifismin alakulttuurissa ja Tenkku pelkäsikin, 
että hänen mielipiteensä vaikuttavat ”halpahintaiselta konjunktuuriajat-
telulta”.91 Niin tai näin, Tenkun tapaus osoittaa ainakin sen, että muut-
tuvat poliittiset olosuhteet näkyivät raamatuntulkinnassakin. 

 
 

Tekstin ja tulkitsijan suhde 

Vuoden 1918 sotaan liittyvä raamatunkäyttö keskittyy voimakkaasti 
järjestyksen pitämisen näkökulmaan ja rankaisemisen kysymyksiin. 
Tämä selittyy sodan kapinaluonteella. Toisen maailmansodan aikainen 
raamatuntulkinta oli puolestaan voimakkaasti deuteronomistisen 
teologian sävyttämää. Kysymys oli siitä, ansaitsiko Suomen kansa vael-
luksellaan Jumalan siunauksen vain rangaistuksen. Tulos näkyi sotame-
nestyksessä. Ajatus liittyi epäilemättä luontevasti osaksi luterilaista synti-

 
90 Swanström 2014, 23. 
91 Tilli 2014, 253–254 (alun perin lehdessä Sotilaspappi 3/1944). Mannerheimin päiväkäsky 
7. syyskuuta 1944. Kristillisten pasifistien raamatuntulkinnasta, ks. Näre 2014, 238–240. 
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oppia, mutta sai vanhatestamentillisen kollektiivisen sävyn. Kyse oli 
nimenomaan kansasta kokonaisuutena ja sen kohtalosta.  

Apokalyptiikan voimakas läsnäolo näkyy kaikissa Suomen itsenäi-
syyden ajan sodissa. Tälle on nähtävissä kolme eri syytä. Ensinnäkin 
vuoden 1918 aikana kirkon johtajat edustivat apokalyptisesti virittynyt-
tä niin sanottua beckiläinen teologiaa ja samaan aikaan nouseva marxi-
lainen vallankumouksellisuus välitti apokalyptisia teemoja. Aika oli siis 
aatteellisesti otollinen apokalyptiikalle. Toiseksi apokalyptinen dualismi 
ja lopun visiot vetosivat sodan vastakkainasettelussa ja äärimmäistä tu-
hoa ilmentävien sotatoimien äärellä. Apokalyptiikan värikkäät ja tuntei-
siin vetoavat kuvat vastaavat emotionaalisesti sodan kokemuksia. Kol-
manneksi on nostettava esiin tekijä, joka ei tarkkaan ottaen ole enää re-
septiohistoriallisen kysymyksenasettelun piirissä: apokalyptiikka on 
voimakkaasti läsnä Raamatussa, erityisesti Uudessa testamentissa.  

Kolmas seikka vaihtaa reseptiohistoriallisen näkökulman vaikutus-
historialliseksi. Reseptiohistoriassa tarkkaillaan sitä, mitä Raamatun lu-
kijat väittävät Raamattuun tukeutuen. Vaikutushistoriassa katsotaan 
taas sitä, miten Raamattu vaikutti lukijoiden väitteissä. Apokalyptiikan 
lisäksi vaikutushistoriallisen näkökulman voi ottaa esiin kaiken 
muunkin tässä artikkelissa esitellyn reseption äärellä. Vaikutushistorial-
linen näkökulma muistuttaa, ettei Raamatun käyttöä voi yksinkertaisesti 
laittaa vain tulkitsijan ja hänen olosuhteidensa piikkiin. Raamatun tosi-
asiallinen osuus tulkinnan lopputulokseen vaihtelee tietenkin tapaukses-
ta riippuen, mutta joku osuus sillä aina on.92 Tässä mielessä sotien ai-
kaisen raamatunkäytön eettinen arviointi johtaa myös itse Raamatun 
tekstien eettiseen arviointiin. 
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92 Vrt. Huttunen 2008, 246. 
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Raamattu Lähi-idän uutisten tulkkina 

 
 
 
 

Johdanto 

”Viime aikoina on lehtemme toimitukseen saapunut tiedusteluja, jotka 
koskevat siionismia.” Näin alkoi yleiskristillisessä Kotimaa-lehdessä hei-
näkuussa 1948 julkaistu haastattelu.1 Israelin valtio oli perustettu vasta 
pari kuukautta aiemmin ja lukuisat suomalaiset hengelliset lehdet liene-
vät saaneet vastaavia tiedusteluja tai olivat siten oma-aloitteisesti herän-
neet tarkkailemaan uuden juutalaisvaltion vaiheita. Kirjoitusten määrän 
ja 1950-luvulla syntyneen Israel-harrastuksen valossa Israeliin liittyvät 
tapahtumat näyttävät todella kiinnostaneen suomalaisia kristittyjä. Tä-
mä teki Lähi-idän konfliktista poikkeuksellisen, sillä tavallisesti kristilli-
nen lehdistö ei juuri puuttunut kansainvälisen politiikan tapahtumiin. 
Israelin sota ja rauha kiinnostivat aivan eri tavalla. 

Kristillisten lehtien ja kirjojen teksteissä ei kuitenkaan pysytelty 
pelkässä politiikassa, vaan monet kirjoittajat näyttävät ajatelleen juuri 
kristittyjen hengellisen näkemyksen tai Raamatun tekstien ymmärryk-
sen antavan jonkinlaista asiantuntijuutta ”Raamatun maita” koskevien 
uutisten analysointiin. Tämä näyttää olleen intuitiivista silloinkin, kun 
tämän asiantuntemuksen rajat olivat ilmeisiä. Esimerkiksi pastori Voitto 
Viro kirjoitti seuraavasti vuonna 1954 (kursivointi lisätty): 

 

 
1 Kotimaa 6.7.1948. Tuolloin oli tavanomaista kirjoittaa sionismi kahdella i-kirjaimella. 
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Nyt huomaan senkin, että meillä ei ole Suomessa aavistustakaan arabikysy-
myksestä. Olisi ollut luonnollista, että edes papeilla olisi, koska he muutenkin 
monessa merkityksessä ovat Palestiinan-tuntijoita, mutta ei ollut itsellänikään. 
Meistä se että Israelin valtakunta syntyi, oli yksinomaan Raamatun ennustus-
ten täyttymys ja siis tervetullut seikka. Millä tavalla se tapahtui, siihen emme 
innossamme kiinnittäneet huomiota.2 
 

Viron sanoin papit ”monessa merkityksessä ovat Palestiinan-tuntijoita”, 
mutta mitä hän tarkoitti? Teologiseen koulutukseen kuului Vanhan ja 
Uuden testamentin tekstien tutkimista sekä esimerkiksi Raamatun hep-
rean ja kreikan opintoja. Näiden opintojen kautta voisi olettaa syntyvän 
tiettyä tuttuutta kristillisen kirkon ja uskon perinteeseen, ehkä muinai-
sen Palestiinan maantieteeseen sekä mahdollisesti pari tuhatta vuotta 
sitten Levantissa vallinneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja kult-
tuuriseen kontekstiin. 

Huomattavasti vähemmälle huomiolle lienevät jääneet antiikin jäl-
keisen ja modernin ajan juutalaisuuden tutkimus sekä sionismin tai ara-
binationalismin tuntemus, islamista puhumattakaan. Ei ole lainkaan 
selvää, että juuri muinaisten tekstien ja kristillisen perinteen pohjalta 
nouseva tietämys olisi erityisen relevanttia kansainvälisen diplomatian, 
kylmän sodan suurvaltapolitiikan, Lähi-idän valtioiden sotilaallisten voi-
masuhteiden, Palestiinan arabiyhteisön sisäisen dynamiikan tai sionisti-
sen liikkeen poliittisten päämäärien hahmottamiseen. Kuilu on ilmei-
nen. Harvemmin kuvittelisi esimerkiksi mayojen tai asteekkien valta-
kuntien myytteihin perehtyneiden tutkijoiden pitävän itseään tämän 
tietonsa perusteella Meksikon 1900-luvun poliittisten käänteiden asian-
tuntijoina tai ajattelisi kuningas Arthuriin liittyvien legendojen voivan 
antaa olennaisia näkökulmia esimerkiksi Britannian siirtomaaimperiu-
min purkautumiseen. 

Vertaus on karkea, eikä täysin oikeudenmukainen, sillä 1940–1960-
lukujen kristilliset lehdet ja kirjat pyrkivät rajallisten mahdollisuuksien 
mukaan myös haastattelemaan Israelissa käyneitä ja siellä asuvia silmin-
näkijöitä. Artikkeleissa käytettiin hyväksi päivälehtien poliittisista tapah-
tumista kertovia uutisia sekä näistä kertovaa vähäistä suomalaista kirjal-

 
2 Viro 1955, 216. 
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lisuutta. Suomalaisilla kristityillä oli kuitenkin erityistä mielenkiintoa 
juuri Israelin itsenäistymiseen ja siihen liittyneisiin sotiin, ja niitä halut-
tiin tarkastella Raamatun valossa. Kristillisen lehdistön ja kirjallisuuden 
tapa käsitellä aihetta luo vahvan vaikutelman siitä, että nimenomaan 
kristillisen näkökulman ajateltiin antavan jonkinlaista lisäarvoa tämän 
tilanteen tarkasteluun. Monissa kirjoituksissa viitattiin myös nimen-
omaisesti Raamattuun, mistä herää tässä artikkelissa tarkastelemani 
kysymys: millaista asiantuntijuutta Raamatun tarkalleen ottaen ajateltiin 
antavan Lähi-idän konfliktiin Israelin valtion perustamisen aikoihin? 

 
 

Suomalainen kristillinen sionismi 
ja Raamatun selitysvoima 

Kysymys liittyy laajempaan ilmiöön, joka tunnetaan kristillisenä sionis-
mina. Sillä tarkoitetaan joidenkin kristittyjen piirissä esiintyvää käsitys-
tä, että Raamattu sisältää erityisiä viittauksia sionismiin tai Israelin 
valtioon.3 Tämä taas on johtanut monenlaiseen sionismia ja Israelia 
tukevaan toimintaan, jossa kristityt ovat halunneet asettua eri tavoin 
Israelin valtion puolelle. Ilmiöstä on kasvava määrä kansainvälistä tutki-
musta, mutta toistaiseksi lähinnä liittyen Yhdysvaltojen ja Israelin ny-
kyiseen läheiseen liittolaissuhteeseen tai Britannian aiempiin vaiheisiin 
sionistisen liikkeen tukijana.4 

Raamatusta nostetun tulkintakehikon käyttäminen Israelin valtion 
ja Lähi-idän nykyisyyden tulkitsemiseen on laajemmin ottaen esimerkki 
Edward Saidin kuvaamasta orientalismista. Siinä muinaisen tekstin väli-
tyksellä kuviteltu ihanteellinen menneisyys nousee koetun todellisuuden 
ohi. Saidin sanoin, länsimaisten orientalistien silmin ”orientti oli ole-
massa arvoina, jotka eivät suinkaan liittyneet orientin nykyisyyteen vaan 
orientin ja kaukaisen eurooppalaisen menneisyyden yhteyksiin”.5 Näi-
den yhteyksien – orientin todellisen olemuksen – ymmärtämiseen tar-

 
3 Stewart 2015, 44. 
4 Esimerkiksi Smith 2013; Spector 2009; Goldman 2009; Weber 2004. 
5 Said 2011, 87. 
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vittiin muinaisiin teksteihin perehtynyt länsimaalainen. Suomalaisten 
kohdalla tämä klassisille teksteille perustuva ymmärrys ”orientin” todel-
lisuudesta nousi nimenomaisesti Raamatusta. Sieltä ajateltiin myös löy-
tyvän tieto kiinnostavimmasta tarkastelun kohteesta.6 

Aiemman tutkimuksen valossa myös Suomessa on ollut merkittä-
vää kristillistä kiinnostusta Israelin valtiota kohtaan.7 Suomeen perus-
tettiin useita erityisiä Israel-järjestöjä – kuten Suomen Karmel-yhdistys, 
Israelin Ystävät sekä ICEJ:n Suomen osasto – ja niin sanotusta kristilli-
sestä Israel-harrastuksesta tuli laajasti tunnettua ja suosittua. Israel-jär-
jestöt sekä luterilaiset seurakunnat järjestivät Israel-tilaisuuksia sekä 
Israel-matkoja. Israelia hengellisestä näkökulmasta käsitteleviä kirjoja 
julkaistiin kymmenittäin ja Israel oli yleinen aihe kristillisten lehtien 
sivuilla. Myöhemmin, etenkin 1980-luvulta lähtien, Israelin muuttuessa 
aiempaa selkeämmin mielipiteitä jakavaksi tekijäksi, kristilliset järjestöt 
järjestivät lukuisia mielenosoituksia Israelin puolesta. Suomalainen 
Israel-harrastus kalpenee poliittisessa vaikuttavuudessa paljon mittavam-
man Yhdysvalloissa esiintyneen rinnakkaisen ilmiön rinnalla, mutta on 
siitä huolimatta ollut merkittävä voima suomalaisessa kristillisessä ken-
tässä. 

Tämä kristillinen Israel-innostus on mahdollista selittää useilla teki-
jöillä, joista osa on kristillisiä liikkeitä yleisluonteisempia. Yksi Suomelle 
erityinen tekijä on se samankaltaisuus, jota Suomen ja Israelin kansallis-
ten kokemusten välillä nähtiin. Pienten raivaajakansojen kamppailu 
suurten itäisten vihollisten kanssa koettiin tuttuna. Myös suomalaisten 
uskonnollisten liikkeitten kehityksellä, erityisesti Israelista kiinnostu-
neen uuspietismin jääminen osaksi kansankirkkoa, sekä lukuisten vaiku-
tusvaltaisten Israelin ystävien toiminnalla lienee ollut osuutensa. Mer-
kittävimmän syyn suomalaisen kristillisen Israel-innostuksen taustalla 
voi kuitenkin löytää siitä, miten monet kristityt näkivät Israelin valtion 
perustamisen todisteena Raamatun luotettavuudesta. Siten se toimi 
myös merkkinä Jumalan olemassaolosta ja toiminnasta maailmassa.8 

 
6 Stewart 2015, 63–65. 
7 Nurminen 1992; Swanström 2004; Stewart 2014; Stewart 2015.  
8 Stewart 2015, 228–232. 
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Tämä selittää miksi kristityt kiinnostuivat Israelista – se todisti 
heille Raamatun luotettavuuden – mutta jättää vielä tilaa tarkemmalle 
kysymykselle: millaista asiantuntijuutta Raamatun ajateltiin antavan 
Lähi-idän konfliktiin. Vastaus selviää tarkastelemalla niitä yhteyksiä, 
joissa Raamattu tuotiin osaksi Lähi-idän tapahtumien analyysia. Tarkas-
telen miten tämä tapahtui Israelin perustamista ympäröivinä vuosina 
1947–1950 kahdessa merkittävässä suomalaisessa kristillisessä lehdessä, 
Kotimaassa ja Sanassa. Lisäksi tarkastelen valikoimaa Israelia käsitteleviä 
suomalaisten luterilaisten kirjoittamia kristillisiä kirjoja, jotka julkaistiin 
1940–1960 -luvuilla.9 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet 
lukivat myös suosittujen helluntailaisten tai vapaakirkollisten kirjoitta-
jien, kuten Vilho Rantasen, Kaarlo Syvännön tai Eino Mannisen teoksia 
ja kirjoituksia, mutta olen halunnut keskittyä ensisijaisesti luterilaisen 
kirkon piiristä nousevaan populaariin teologiseen diskurssiin. 

Eräs huomionarvoinen piirre 1940–1960-lukujen kristillisissä Israel-
kirjoituksissa on, että niissä ei juurikaan arvioitu tai arvosteltu kriittisesti 
kenenkään Israel-teologiaa. Aiheesta joko innostuttiin tai siitä vaiettiin. 
Poikkeuksena oli erityisesti Suomen Lähetysseuran ja Karmel-yhdistyk-
sen välillä 1960-luvulla käyty debatti juutalaislähetyksen roolista Israelin 
tukemisen rinnalla, mutta silloinkin Israelin merkityksestä oltiin peri-
aatteessa yhtä mieltä.10 Innostuneita kirjoituksia on hyvin helppo löytää. 
Aineistossa esiintuotujen näkemysten kannattajien määrää on vaikea 
arvioida. Levinneisyyteen keskittymisen sijasta tarkastelen seuraavassa 
lähemmin muutamia niistä tavoista, joilla Raamatun ajateltiin antavan 
asiantuntemusta Lähi-idän konfliktiin, ja pyrin selvittämään millaisesta 
asiantuntemuksesta näissä tapauksissa tarkalleen ottaen ajateltiin olevan 
kyse. 

 

 
9 Olen käyttänyt tässä artikkelissa osittain samaa aineistoa kuin väitöskirjassani Ja sana tuli 
valtioksi (2015). Kyseessä on kuitenkin itsenäinen ja uusi kokonaisuus, joka laajentaa väitös-
kirjassani tarkastelemaani ilmiötä. 
10 Stewart 2015, 202–209. Helluntailainen Vilho Hartosen teos Mitä pian tapahtuu? (1950) 
edusti sikäli puhtaaksi viljeltyä futuristista dispensationalistista teologiaa, ettei se jättänyt tilaa 
”seurakunnan ylösoton” edeltävänä aikana tapahtuvalle profetian täyttymiselle. Hartosen mu-
kaan ”vasta seurakunnan ylösoton jälkeen alkaakin suuri liikehtiminen juutalaisten keskuu-
dessa”. Hartonen 1950, 45. 
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Tieto siitä mitä tapahtuu nyt 

Britannia oli valloittanut suuren osan Lähi-idän aluetta Osmani-impe-
riumilta ensimmäisen maailmansodan kuluessa. Sodan jälkeen se hallitsi 
Kansainliiton mandaatilla Palestiinaa, kuten nykyisen Israelin valtion, 
Länsirannan sekä Gazan kaistan aluetta tuolloin kutsuttiin. Alueelle 
muutti runsaasti juutalaisia. He ryhtyivät rakentamaan edellytyksiä itse-
näisen juutalaisvaltion perustamiselle maassa, joka liittyi kiinteästi 
juutalaisuuden uskonnollisiin perinteisiin ja Raamatun kertomuksiin. 
Alueen valtaväestö, Palestiinan arabit, taas halusivat itsenäistyä naapuri-
maiden tavoin. Tilanne kärjistyi, ja Britannialla oli täysi työ levotto-
muuksien hillitsemisessä.11 Britannia luovutti kysymyksen toisen maail-
mansodan jälkeen perustetun Yhdistyneiden kansakuntien ratkaista-
vaksi. YK:n Palestiina-komitea kävi Palestiinassa ja suositti sen jakamista 
kahteen valtioon ja Jerusalemin jättämistä kansainväliseen hallintaan. 
Asiasta äänestettiin 30. marraskuuta 1947 YK:n yleiskokouksessa, joka 
päätyi suosittamaan jakosuunnitelman toimeenpanemista.12 Pettyneet 
arabit nousivat vastarintaan, ja pian Palestiinassa raivosi täysi sisällissota. 

Tutut paikannimet nousivat lehtien sivuille. Meneillään oleva 
konflikti sisälsi suuren draaman ainekset ja vetosi Raamatun kertomus-
ten kanssa kasvaneiden lukijoiden mielenkiintoon aivan eri tavalla kuin 
tuntemattomampien maailmankolkkien sodat. Myös suomalainen päi-
välehdistö kirjoitti säännöllisesti Palestiinan tapahtumista, Israelin itse-
näisyysjulistuksesta ja sitä seuranneesta sodasta naapurivaltioiden kanssa. 
Sävy oli pääosin hyvin myötämielinen Israelin pyrkimyksille, minkä on 
tulkittu johtuvan ainakin osittain siitä yhtäläisyydestä, joka Israelin ja 
Suomen kaltaisten pienten valtioiden välillä nähtiin.13 

Kevään 1948 kuluessa sionistit pääsivät selvästi niskan päälle. 
Britannia vetäytyi Palestiinasta toukokuussa, Israelin valtio julistettiin 
perustetuksi ja sota laajeni uuden valtion ja sitä ympäröivien arabival-

 
11 Hyvä suomenkielinen yleisesitys löytyy teoksesta Juusola 2005. 
12 Plan of Partition with Economic Union. A/RES/181(II): Future government of Palestine 
(29.11.1947). United Nations. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
RES/181(II). 
13 Holmila 2011, 157–158. 



 R A A M A T T U  L Ä H I - I D Ä N  U U T I S T E N  T U L K K I N A  2 4 9  

tioiden sodaksi. Israel selviytyi voittajana, mutta osa Palestiinasta jäi 
Jordanian ja Egyptin haltuun. Aselevot solmittiin vuonna 1949. Tilan-
ne jäi hyvin jännitteiseksi, mutta Israelin valtio hyväksyttiin YK:n jäse-
neksi ja se alkoi vakiintua osaksi kansainvälistä yhteisöä. Kristillisiä 
kirjoittajia näytti askarruttavan, mitä tämä kaikki merkitsee. Tätä kysy-
mystä, joskin ennen Israelin valtion perustamista, pohti myös Helsingin 
yliopiston dogmatiikan professori Osmo Tiililä kirjassaan Historian Ju-
mala (1945). Hän esitti, että historian suuret tapahtumat sisälsivät vies-
tejä Jumalalta. Hänen mukaansa teologian avulla ”raamatullisen ilmoi-
tuksen valo” pystytään suuntaamaan ajan tapahtumiin. Raamatun valos-
sa voitiin nähdä ”siinä, mitä tapahtuu, sitä mitä tapahtuu”.14 

Monelle suomalaiselle kristilliselle kirjoittajalle sionismi ja etenkin 
Israelin valtion syntyminen merkitsi yksinkertaisesti jonkinlaista merk-
kiä siitä, että Raamatun ennustukset toteutuivat. Tämä puolestaan antoi 
luottamusta Raamattuun ja tarjosi ikään kuin todisteen Jumalan ole-
massaolosta. Tiililä lienee tarkoittanut jotain pidemmälle menevää ym-
märrystä kuin pelkästään Raamatun luotettavuuden todistelua. Vaikka 
hän varoitti, ettei teologia voinut olla tässä tehtävässään erehtymätön, 
hän kuitenkin viitoitti selvän roolin teologeille maailmantapahtumien 
tulkitsijoina. Raamattu antoi heille mahdollisuuden nähdä maailman-
tapahtumien läpi. Se paljasti jotain olennaista ja tietämisen arvoista 
todellisuuden merkityksestä. Kyseessä oli jollakin tavoin kätketty tai 
ainakaan ei ilmeisin merkitys, koska sen tunnistamiseksi tarvittiin Raa-
matun tekstien tuntemusta. 

Mitä Tiililän mielestä maailman tapahtumat sitten merkitsivät? 
Hän ei valitettavasti jaa konkreettisia esimerkkejä saamastaan ymmär-
ryksestä siihen, mitä tapahtui. Erään periaatteen Tiililä kuitenkin esit-
tää: ”Jumalalla on sellainenkin elämän laki, että mitä ihminen – tai 
kansa – kylvää, sitä se on niittävä.”15 Tiililä ei valitettavasti kerro, millä 
tavoin tämä periaate on tarkalleen ottaen tullut hänen tietouteensa. 
Raamatun lukuisia kylvämistä ja niittämistä koskevia vertauskuvallisia 
opetuksia on nimittäin saatettu tulkita myös henkilökohtaisen hurskau-

 
14 Tiililä 1945, 14–16, 22. 
15 Tiililä 1945, 38. 
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den kannustimina, kansallisina lakeina. Tiililä tuntuu myös puhuvan 
nimenomaan niittämisestä tässä ajassa, ei tuonpuoleisessa. Hän ei myös-
kään täsmennä tarkoittaako niittämisvertaus sitä, että ”kansojen” me-
nestys tai tappio johtuu viime kädessä näiden omista teoista. Avoimeksi 
jää siis kysymys siitä, voiko tämän perusteella olettaa, että karvaita koke-
muksia ja tappioita niittävä kansa on itse kylvänyt tappionsa siemenet ja 
näin ansainnut kohtalonsa. Ovatko voittajakansat jumalallisen ”elämän 
lain” nojalla oikeassa? Ilmeisesti ainakin yksilöt saattavat joutua kärsi-
mään enemmän kuin ansaitsisivat, koska Jumala on tuomioissaan ”suve-
reenisen vapaa”. Siksi hän voi tuomita kollektiivisesti, mistä Tiililän 
mukaan myös viimeisin maailmansota on esimerkkinä.16 

Näistä periaatteellisista näkemyksistään huolimatta Tiililä oli käy-
tännössä yllättävänkin maltillinen historian tapahtumien ja Raamatun 
ilmoituksen yhdistäjä. Hän oli varsin pidättyväinen myös Israelin val-
tion perustamisen jälkeen ilmestyneissä kirjoissaan, vaikka monien mui-
den tavoin piti juutalaisten ”palaamista” Palestiinaan kiistämättömänä 
ennustusten toteutumisena17 ja näki juutalaisten kaikkien vaiheiden 
olevan kytköksissä Jumalan suunnitelmien toteutumiseen.18 Monet 
muutkin suomalaiset kristityt kirjoittajat jättivät täsmentämättä sitä 
tapaa, jolla katsoivat juutalaisten vaiheiden ja Jumalan Raamatussa 
ilmoitettujen suunnitelmien kohtaavan. Esimerkiksi Kotimaa arvioi 
vuoden 1947 viimeisessä pääkirjoituksessaan, että suurvaltojen tuki 
noudatti Jumalan lupauksia juutalaisvaltion syntymisestä, kertomatta 
millä tavoin ja missä tämä oli tarkkaan ottaen luvattu.19 Lukijan ilmei-
sesti oletettiin tietävän sen ja varsin monet muutkin kirjoittajat tyytyivät 
viittaamaan vain yleisluonteisesti Raamatun lupauksiin.20 

Silloin kun erityisiin raamatunjakeisiin viitattiin, löydettiin toteu-
tuneita ennustuksia erityisesti Vanhan testamentin profeettojen kirjois-

 
16 Tiililä 1945, 39. 
17 Tiililä 1953, 41. 
18 Tiililä 1954, 482. 
19 Kotimaa 30.12.1947, kulunut vuosi. 
20 Esimerkiksi Sana 12.12.1947, Alanen 1948a; Sana 28.5.1948, Israel; Sana, 26.11.1948, 
Odotus – jälleennäkeminen; Sana 2.12.1948, Enteitä; Alanen 1948b; Sana 26.1.1950, 
Kaukonäköala. 
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ta. Erityisen suosittuja olivat Hesekielin kirjan luvut 36, 37 ja 3921 ja 
Jesajan kirjan luvut 35 ja 40.22 Esimerkiksi Kotimaan artikkeli kehotti 
uutisten antamaa taustaa vastaan palauttamaan mieleen seuraavan 
jakeen Jeremian kirjasta: ”Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin 
minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja 
palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he 
saavat periä sen” (Jer. 30:3).23 

Poliittisessa tapahtumassa saatettiin siis nähdä selvää liikettä 
Raamatussa ilmoitettua todellisuutta kohti. Konkreettisemmat esimerkit 
Raamatun antaman asiantuntemuksen käyttämisestä oman ajan tapah-
tumien yksityiskohtaisempaan tulkintaan ovat sen sijaan selvästi harvi-
naisempia. Eräs tällainen esimerkki löytyy professori Aapeli Saarisalon 
analyysissa Kotimaassa. Artikkelin alaotsikkona oli kuvaavasti ”Raamattu 
valaisee siionismin ja Palestiinan kysymystä”. Sen sijaan, että Saarisalo 
olisi etsinyt selityksiä Palestiinan kysymykselle poliittisten liikkeiden 
eturistiriidoista, ideologiasta, taloudellisista rakenteista tai kulttuuriky-
symyksistä, hän käänsi katseensa Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Sen 
valossa kyseinen ristiriita oli ”vanha tuttu seikka”. Saarisalo näki Jaako-
bin juutalaisten vertauskuvana ja Esaun sekä Ismaelin arabien vertaus-
kuvana, joilta löytyi varsin kauaskantoisia yhtäläisyyksiä luonteenpiirtei-
den ja elintapojen puolesta. Vertauskuvan lisäksi Saarisalo uskoi juuta-
laisten ja arabien myös todellisuudessa polveutuneen näistä esi-isistään. 
Siitä seurasi muun muassa Esaun jälkeläisiin muodostunut ”laiskuuden 
ominaisuus” ja Ismaelin väkivaltainen mieliala näkyy Saarisalon mielestä 
beduiineissa.24 

Saarisalo käytti Raamattua selittämään Israelin ja naapurimaiden 
parhaillaan käymän sodan todellista luonnetta. Hän sijoitti sen Ensim-
mäisen Mooseksen kirjan ja Nehemian sekä Esran kirjojen raamitta-
maan pitkään jatkumoon ja antoi kansanluonteelle merkittävän selittä-

 
21 Kotimaa 4.6.1948; Sana 11.6.1948; Pinomaa 1949a; Kaakinen 1950; Kotimaa 
13.10.1950. 
22 Kaakinen 1950; Launis 1950b. 
23 Kotimaa 2.12.1947. Tässä, kuten muuallakin artikkelissa, on käytetty Vanhaa kirkkoraa-
mattua eli vuosien 1933 ja 1938 kirkolliskokousten käyttöönottamia Vanhan ja Uuden testa-
mentin käännöksiä. 
24 Saarisalo 1948. 
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vän roolin. Se teki Saarisalon oman ajan tapahtumista ymmärrettäväm-
piä, ehkä jopa väistämättömän kuuloisia. Tältä pohjalta Raamatun tun-
temus ja kyky yhdistää sen kertomukset tämän päivän tapahtumiin an-
toivat tietynlaista asiantuntemusta tapahtumien todelliseen luonteeseen. 
Myös juutalaisten ominaisuuksien, jonkinlaisen kansanluonteen, näh-
tiin toisinaan olevan ymmärrettävissä Raamatun kautta. Esimerkiksi 
Sana tulkitsi, että Abrahamin saama siunaus vaikuttaa juutalaisiin seu-
raavasti: ”He ovat maailman lahjakkain kansa. Heillä on suunnattomat 
taloudelliset mahdollisuudet. Heillä on suuri vaikutus koko maailman 
politiikkaan. He osaavat kaikkien kansojen kielet.”25 Toisaalta myös 
juutalaisten kohtaama halveksunta ja vaino saatettiin nähdä seurauksena 
Jumalan Raamatussa ilmoitetuista kirouksista, jotka yhtä lailla toteutui-
vat. Juutalaisten kansanmurhan jälkeisessä tilanteessa saattoi siis uhreja 
syyttämällä löytää selityksiä heidän järkyttäville kärsimyksilleen.26 

 
 

Tieto siitä mitä tapahtuu seuraavaksi 

Lehtien sivuilla esiintyvien tapahtumien todellisen merkityksen ymmär-
täminen oli toki tärkeää, mutta vielä innostuneemmin käännettiin kat-
seet tulevaisuuteen. Näyttää nimittäin siltä, että todellisuuden verhon 
raottamisen lisäksi Raamatun sanan ajateltiin pystyvän paljastamaan 
myös tulevaisuuden salaisuuksia. Tämä olikin paljon yleisempi tapa 
käyttää Raamattua maailmantapahtumien selittämiseen. Monet näytti-
vät uskovan, että Raamattu antoi erityistä asiantuntemusta Lähi-idän 
konfliktiin kertomalla, mitä olisi pian tulossa. 

Mikäli sionismiin ja Israelin valtioon liittyvät tapahtumat merkit-
sivät Raamatun ennustusten täyttymistä, ne eivät olleet vain sattuman-
varaisia, ohimeneviä tai väliaikaisia. Koska ne olivat Raamatussa ilmoi-
tettuja, ne olivat myös pysyviä ja merkityksellisiä. Toisin kuin muut, 
kristitty asiantuntija saattoi Raamattunsa pohjalta tietää, ettei näihin 

 
25 Sana 26.1.1950, Kaukonäköala. 
26 Pinomaa 1949b, Kaakinen 1950; Sana 21.9.1950; Sana 14.12.1950; Tiililä 1954, 480. 
Aiheesta lisää: Stewart 2015, 125–132. 
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tapahtumiin tulisi heti muutosta. Esimerkiksi professori Yrjö E. Alanen 
kirjoitti Palestiinan ”historiallisen tapahtumasarjan” voivan päättyä 
ainoastaan siten, että juutalaiset saavat ”pysyvästi omakseen vanhat 
asumasijansa”.27 Raamatussa oli ilmoitettu ennalta tiettyjä tapahtumia, 
etenkin juutalaisiin liittyen, ja aikaansa seuraava kristitty kykeni päätte-
lemään niistä tulevaisuuden suuntaviivoja. Israelin valtio tulisi olemaan 
pysyvä yksinkertaisesti siksi, että se oli osa Jumalan suunnitelmaa. 

Jumalan suunnitelmassa oli myös Raamatussa ilmoitettua merkki-
paaluja, joihin sionismin ja Israelin valtion ajateltiin kuuluvan. Siksi nii-
hin viitattiin yleisesti ”aikojen merkkinä”28 tai ”viikunapuun lehtinä”29 
Jeesuksen vertauksen mukaisesti: ”Mutta oppikaa viikunapuusta ver-
taus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että 
kesä on lähellä” (Matt. 24:32).30 Israelin valtion nimeäminen aikain 
merkiksi tai viikunapuun lehdeksi tarkoitti, että se kuului Jumalan Raa-
matussa ilmoitettuun suunnitelmaan. Tämän lisäksi sen avulla pystyi 
tunnistamaan missä vaiheessa tämä suunnitelma eteni. Siksi juutalaisista 
puhuttiin myös ajan kellona tai viisarina.31 Tälle on pitkät perinteet, ja 
juutalaisille on annettu vastaavaa roolia kristillisessä profetiakirjallisuu-
dessa satojen vuosien ajan. Juutalaiset ovatkin olleet erittäin yleinen tee-
ma kristillisessä profetiakirjallisuudessa kauan ennen Israelin valtion pe-
rustamista. 

”Kesällä” viitattiin Jeesuksen paluun lisäksi myös muihin viimeisiin 
tapahtumiin, joiden uskottiin nyt olevan lähellä. Silti useimmat suoma-
laiset kristilliset kirjoittajat pitäytyivät tekemästä laskelmia tai tarkempia 
tulkintoja siitä, milloin kesä koittaisi tai mitä tapahtumia se tarkalleen 
ottaen toisi mukanaan. Jo toteutuneiksi katsottujen ennustusten mainit-
seminen – erityisesti Israelin valtion perustaminen ja juutalaisten muut-
to sinne – oli selvästi yleisempää ja turvallisempaa kuin spekulaatioiden 

 
27 Alanen 1948a. 
28 Matt. 16:3. Esimerkiksi Pinomaa 1949a; Sana 15.7.1949; Haapa 1950; Kotimaa 
18.8.1950; Kotimaa 22.8.1950; Kotimaa 21.9.1950; Sana 14.12.1950. 
29 Pinomaa 1949a; Kotimaa 13.1.1950; Launis 1950a; Kotimaa 2.6.1950; Kotimaa 7.7.1950; 
Sana 14.12.1950. 
30 Myös Mark. 13:28 ja Luuk. 21:29–30. 
31 Sana 28.5.1948, Israel; Kotimaa 6.7.1948; Sana 26.11.1948, Odotus – jälleennäkeminen; 
Kotimaa 3.3.1950. 
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esittäminen odotettavissa olevista tapahtumista. Tähän löytyy kuitenkin 
eräs merkittävä poikkeus, odotus juutalaisten kääntymisestä kristityiksi. 
Yleisin tässä yhteydessä käytetty viittaus oli Roomalaiskirjeen luku 11, 
jonka tulkittiin ennustavan juutalaisten kollektiivista kääntymistä kris-
tityiksi:32  

 
Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä 
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatu-
mus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin 
kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelasta-
ja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.” (Room. 11:25–26) 
 

”Kaiken Israelin” pelastumisen ei välttämättä ajateltu merkitsevän jokaisen 
maailman juutalaisen kääntymistä. Sen kuitenkin uskottiin tarkoittavan, 
että riittävän moni kääntyisi tehdäkseen juutalaisista kollektiivisesti tar-
kasteltuna kristinuskon yhdistämän joukon. Kansana kääntymisen odo-
tus muistuttaa aiempaa perinnettä, jossa hallisija päätti alamaistensa 
uskonnosta. Odotus juutalaisten kollektiivisesta kääntymisestä on sikäli 
samansuuntainen, että sen odotettiin ikään kuin tulevan ylhäältä eli 
olevan luonteeltaan yliluonnollinen tapahtuma. Myös tässä yhteydessä 
saatettiin viitata Hesekielin kirjaan, josta löytyvää ennustusta pidettiin 
vasta osaksi toteutuneena. Siksi sen ajateltiin antavan voimakkaan vies-
tin tulevaisuuden tapahtumista. Kyseessä on näky kuolleiden luiden 
laaksosta: 

 
Ja hän sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, 
he sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me 
olemme hukassa.’ Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: 
Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös 
haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että 
minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun 
kansani, ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette 
eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä 

 
32 Sana 20.6.1947; Alanen 1948a; Saarisalo 1948; Pinomaa 1949a; Pinomaa 1949c; Kotimaa 
16.6.1950; Kotimaa 18.8.1950; Kotimaa 22.8.1950. 
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olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra.” (Hes. 37:11–
14).33 
 

Tiililän Systemaattisessa teologiassa tätä pidettiin yhtenä esimerkkinä en-
nustuksesta, joka koskee yhtäältä kansallista kokoontumista ja toisaalta 
hengellistä heräämistä.34 Mikäli ensimmäinen nyt oli tapahtumassa, 
saattoi toisenkin odottaa olevan pian edessä. Hengellisen heräämisen 
alkamista sekä Israelin valtion suhtautumista lähetystyöhön tarkkailtiin-
kin innokkaasti yhä uutena ajan merkkinä. 

 
 

Raamattu historian käsikirjoituksena 

Kuten edellä on tullut esiin, useat suomalaiset kristityt kirjoittajat 
1940–1960-luvuilla todella ajattelivat Raamatun tarjoavan erityistä 
asiantuntijuutta Lähi-idän konfliktiin. Monet uskoivat Raamatun vah-
vistavan, että heidän omana aikanansa näkemät tapahtumat olivat osa 
Jumalan suunnitelmaa ja siksi erityisen merkittäviä. Tämän tiedon he 
pystyivät tuntemaan todeksi juuri Raamatun nojalla ja se puolestaan 
vahvisti Raamatun totuuden. Jotkut myös käyttivät Raamattua selittä-
mään arabien tai juutalaisten ”kansallisia” ominaisuuksia, mikä antoi jo 
valmiiksi Jumalan suunnitelmaan kuuluville tapahtumille yhä lisää väis-
tämättömyyden tuntua. 

Raamatun uskottiin antavan erityistä asiantuntemusta myös Lähi-
idän tulevaisuuteen. Koska Israelin valtion uskottiin olevan osa Jumalan 
Raamatussa ilmoitettua suunnitelmaa, sen pääteltiin olevan pysyvä 
ilmiö. Myös uuden valtion kohtaama vihollisuus nähtiin helposti väistä-
mättömänä ja pohjimmiltaan hengellisenä ilmiönä. Lisäksi Israelin 
valtion näkeminen ajan merkiksi, jota seuraisivat lukuisat muut ennus-
tusten täyttymykset, antoi lähitulevaisuudelle varsin synkän sävyn. Mo-
net niistä asioista, joiden odotettiin pian tapahtuvan, olivat sotia ja 
luonnonmullistuksia. Lähi-idän tapahtumia tarkkailevat suomalaiset 

 
33 Hesekielin kirjan lukuun 37 viittaavat esimerkiksi Sana 11.6.1948 ja Saarisalo 1948. 
34 Tiililä 1954, 480. 
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kristityt uskoivat myös tietävänsä, että juutalaiset kääntyisivät osana Ju-
malan suunnitelmaa enemmän tai vähemmän kollektiivisesti kristinus-
koon. Tämä johti joko juutalaisten parissa tehtävän lähetystyön merki-
tyksen korostamiseen tai väheksymiseen, mutta toi kaikkeen juutalaisia 
ja kristinuskoa koskevaan uutisointiin jännittyneen odottavan sävyn. 

Raamatun antama asiantuntijuus ei käytännössä rohkaissut maail-
manpolitiikan tai yhteiskunnallisten tapahtumien kommentointiin. 
Kommentointi oli luonteeltaan epämääräisempää, myhäilevän salape-
räistä ja voimakkaasti arvottavaa. Eri toimijoiden asemasta Jumalan 
suunnitelmissa saattoi vakuuttua sen perusteella, miten kukin toimija 
vastusti tai puolusti Israelin valtiota. Tulkitsemalla Lähi-idän tapahtu-
mat osaksi ennalta ilmoitettua, yliluonnollista suunnitelmaa, on mah-
dollisesti vähennetty kiinnostusta niiden taustalta löytyvien yhteiskun-
nallisten, kulttuuristen ja poliittisten selitysten merkitykseen. Näille 
selityksille ei annettu tilaa. Jäikö edes tilaa, mikäli todellinen syy oli 
Jumalan ennalta ilmoitetuissa suunnitelmissa? 

Usko siihen, että Raamattu antoi asiantuntemusta Lähi-idän konf-
liktiin, tarkoitti kolmea merkittävää asiaa. Ensinnäkin se vaati tietynlai-
sen käsityksen siitä, mikä Raamattu oli. Muinaisten kirjoitusten kokoel-
ma saattoi antaa jotain ajankohtaisten tapahtumien tai jopa tulevaisuu-
den tulkitsemiseen vain, jos se sisälsi yliluonnollista tietoa. Käytännössä 
monet tähän tarkoitukseen käytetyt raamatunjakeet olivat Vanhan testa-
mentin profeettojen kirjoista, erityisesti Jeremian ja Hesekielin kirjoista. 
Asiantuntemusta haettaessa niiden sanakäänteitä tulkittiin sen verran 
yksityiskohtaisesti, että yritys olisi mieletön ilman samanaikaista uskoa 
varsin pitkälle menevään yliluonnolliseen inspiraatioon. 

Toiseksi usko Raamatun antamaan asiantuntemukseen tämänpäi-
väisessä poliittisessa konfliktissa vaati myös tietynlaisen käsityksen siitä, 
miten Jumala toimii maailmassa. Professori Osmo Tiililä saattoi olla vä-
hemmistössä sanoittaessaan asian niin selkeästi kuin teki, mutta hänen 
Historian Jumalansa näyttäytyy selvänä osana lukuisten muidenkin kir-
joittajien maailmankuvaa. Raamattu saattoi sisältää tietoa tulevista ta-
pahtumista vain siksi, että Jumalalla oli ainakin tietyiltä kohdin ennalta 
määrätyt suunnitelmat tulevaisuutta varten. Jumala ei siis voinut olla 
vain luoja, vaan hän oli myös aktiivisesti kiinnostunut ihmishistorian 
vaiheista. Tästä seurasi mahdollisuus tapahtumien arvottamiseen, sillä 
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yksittäiset ihmiset tai kansat saattoivat ajautua Jumalan oletettujen 
suunnitelmien puolelle tai niitä vastaan. 

Kolmanneksi Raamatun kirjoitukset kytkettiin nykypäivään myös 
paikkojen kautta, mutta ensisijaisesti kiintopisteenä toimivat juutalaiset. 
Muinaisten ja tämän päivän israelilaisten välistä jatkumoa hahmotettiin 
hyvin voimakkaasti nationalismin kautta. Usko juutalaisten kansallisesta 
roolista erityisinä historian toimijoina näyttää yhdistävän 1900-luvun 
nationalistista ajattelua ja varhaisempia kristillisiä käsityksiä uskonnolli-
sista yhteisöistä tavalla, jota olisi syytä tutkia lähemmin. On vaikea edes 
kuvitella, miltä kristillinen sionismi voisi näyttää ilman nationalismia, 
uskoa kansakuntiin ja niiden merkitykseen. 

Merkillinen piirre 1940–1960-lukujen kristittyjen Israelia koskevis-
ta asiantuntijakirjoituksista ja haastatteluista oli se, miten niissä esiinty-
viä tulkintoja vaikkapa Lähi-idän konfliktista ei juuri haastettu tai ana-
lysoitu. Kristilliset Israel-tulkinnat joko innostivat tai niistä vaiettiin. 
On mahdollista, että varsin monet suomalaiset kristityt jakoivat yllä esi-
tetyistä taustaoletuksista kolmannen, nationalismia koskevan. Ensim-
mäinen, Raamattua koskeva oletus taas mitä ilmeisimmin jakoi mielipi-
teitä voimakkaasti. Leirien välillä olisi ollut vaikea käydä keskustelua 
tämänkaltaisesta aiheesta juuttumatta perustavanlaatuisempaan, raamat-
tunäkemystä koskevaan erimielisyyteen. 

Sen sijaan raamatuntulkintojen ja historiakuvan suhteesta käyty 
keskustelu olisi saattanut olla hyvin hedelmällinen ja vivahteikas. Sama-
na vuonna kuin Osmo Tiililä julkaisi teoksensa Historian Jumala 
(1945), ilmestyi filosofi Karl Popperin kirja Avoin yhteiskunta ja sen vi-
holliset (The Open Society and Its Enemies). Teos käännettiin suomeksi 
vasta vuonna 1974 eikä se ole välttämättä ollut Suomessa laajalti tun-
nettu tätä ennen, vaikka sen hegeliläisyyttä ja marxilaisuutta kritisoiva 
kärki olikin monin tavoin yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Sen tärkein 
sisältö on kuitenkin pitkä kritiikki juuri sen kaltaista determinististä his-
toriaa – historismia – kohtaan, jota muiden muassa ennustuksia oman 
aikansa tapahtumiin sovittavat suomalaiset kristilliset kirjoittajat näytti-
vät edustavan. Popperin argumentti ei ole teologinen, vaan looginen, 
moraalinen ja varsin yksinkertainen. Hänen mukaansa määrättyyn his-
torian suuntaan uskominen vapauttaa ihmiset vastuun taakasta ja kan-
nustaa voittajien ihannointiin: ”Teoria, jonka mukaan Jumala paljastaa 
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itsensä ja tuomionsa historiassa, ei ole erotettavissa teoriasta, jonka mu-
kaan maallinen menestys on toimintamme lopullinen tuomari ja oikeut-
taja.”35 

Israelin valtion perustaminen ja sitä 1960-luvulle asti seuranneet ta-
pahtumat uutisoitiin Suomessa hyvin positiiviseen ja yksinkertaistavaan 
sävyyn. Aiheeseen liittyvät monimutkaiset poliittiset ristiriidat ja 
ongelmat eivät yksinkertaisesti välittyneet suomalaisen lehdistön kautta. 
Tämä saattoi osaltaan mahdollistaa sellaisen maailmanpolitiikan nykyi-
syyttä ja tulevaisuutta koskevan Raamattu-pohjaisen asiantuntemuksen, 
jota ei ehkä olisi rohjettu kritiikittä soveltaa tutummissa ja vaikeammak-
si mielletyissä yhteyksissä. Joka tapauksessa Israelin valtion perustamisen 
tuoma innostus – siinä nähty vahvistus uskolle ja Raamatun luotetta-
vuudella – loivat olosuhteet, joissa monet uskoivat Raamatun sanan 
antavan asiantuntemusta niin maailmanpolitiikan nykyisyyteen kuin 
tulevaisuuteenkin. 

 
 

Lähteet ja kirjallisuus 

A. Lähteet 

Alanen, Yrjö E. 
1948a ”Toteutuva ennustus”. Kotimaa 21.5.1948. 
1948b ”Tulevaisuuden ennustuksesta”. Kotimaa 29.12.1948. 
Haapa, Esko 
1950 ”Herran tuleminen”. Kotimaa 3.2.1950. 
Hartonen, Vilho 
1950 Mitä pian tapahtuu? Ilmestyskirjan mukaan. 2. painos. Helsinki: Ristin Voit-

to. 
Kaakinen, Ainokaija 
1950 ”Herra huutaa maailman tapahtumissa”. Sana 1.6.1950. 
Launis, Ilmo 
1950a ”Kristus elää jokaisen juutalaisen alitajunnassa…” Sana 27.4.1950. 
1950b ”Israel hämmästyttää jälleen ’elävällä vedellä’”. Sana 6.7.1950. 

 
35 Popper 2000, 633. 



 R A A M A T T U  L Ä H I - I D Ä N  U U T I S T E N  T U L K K I N A  2 5 9  

Pinomaa, Lennart 
1949a ”Oksa mehevöityy”. Sana 1.4.1949. 
1949b ”Kristinusko – ei uskonto ollenkaan”. Sana 13.5.1949. 
1949c ”Juutalaiset juuri nyt”. Sana 8.7.1949. 
Saarisalo, Aapeli 
1948 ”’Kuivat luut kolisevat’: Raamattu valaisee siionismin ja Palestiinan 

kysymystä”. Kotimaa 6.7.1948.  
Tiililä, Osmo 
1945 Historian Jumala: Mitä nykyinen aika puhuu teologille? Helsinki: Kirjapaja. 
1953 Viimeiset tapahtumat: Jumalan sanan näköaloja. Porvoo: WSOY. 
1954 Systemaattinen teologia II. Porvoo: WSOY. 
Viro, Voitto 
1955 Rakas Pyhä maa. 2. painos. Helsinki: WSOY. 

 
 

B. Kirjallisuus 

Goldman, Shalom 
2009 Zeal for Zion: Christians, Jews & the Idea of the Promised Land. Chapel Hill: 

University of North Carolina Press. 
Holmila, Antero 
2011 Reporting the Holocaust in the British, Swedish and Finnish Press, 1945–50. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Juusola, Hannu 
2005 Israelin historia. Helsinki: Gaudeamus. 
Nurminen, Heikki 
1992 ”Suomalaisen Israel-harrastuksen pääpiirteet”. ISRAEL: Messiaan maa. Suo-

men Teologisen Instituutin vuosikirja 1992. Toim. Eero Junkkaala. Kauniai-
nen: Perussanoma. 

Popper, K. R. 
2000 Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. 2. painos. Helsinki: Otava. 
Said, Edward W. 
2011 Orientalismi. Helsinki: Gaudeamus. 
Smith, Robert O. 
2013 More Desired than Our Own Salvation: The Roots of Christian Zionism. Ox-

ford: Oxford University Press. 
Spector, Stephen 
2009 Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism. New York: 

Oxford University Press. 



2 6 0  T I M O  R .  S T E W A R T   

Stewart, Timo R. 
2014 ”Israelis, Israelites and God’s Hand in History: Finnish Christian Attitudes 

toward the Creation of the State of Israel”. Comprehending Christian Zion-
ism: Perspectives in Comparison. Eds. Robert O. Smith & Göran Gunner. 
Minneapolis: Fortress Press, 257–274. 

2015 Ja sana tuli valtioksi: Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria. Helsinki: 
Unigrafia. E-thesis: http://urn.fi/URN:NBN:fife200807221716. 

Swanström, André 
2007 From Failed Mission to Apocalyptic Admiration: Perspectives on Finnish Chris-

tian Zionism. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, Meddelanden 40. 
Åbo. 

Weber, Timothy P. 
2004 On the Road to Armageddon: How Evangelicals Became Israel’s Best Friend. 

Grand Rapids: Baker Academic. 


