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Perinteisessä kriittisessä akateemisessa tutkimuksessa sekä 

Deuteronomium että sitä lähellä olevat Israelin historian kirjat – 

Joosua, Tuomarit, 1. ja 2. Samuelin kirja sekä 1. ja 2. 

Kuningasten kirja ajoitetaan 600-luvulle e.Kr. Juudan 

kuningaskunnan hallitsijan Joosian (n. 641 – 609 e.Kr.) ajan 

uskonpuhdistukseen Jerusalemissa. Tämä on historismin 

evoluutionäkemyksen mukaista:kriittisten tutkijoiden 

pyrkimyksenä on kautta linjan ollut nuorentaa VT:n kirjoja ja 

vanhentaa UT:n kirjoja.  Edelleen: Daavid ei ole luonut 

psalmejaan, Salomo ei ole kirjoittanut Korkeaa Veisua, 

Homeros ei ole runoillut ”Iliasta” ja ”Odysseiaa” ja William 

Shakespeare tuskin suuria draamojaan. 

Onhan joku neropatti yrittänyt aurinkomyyttien avulla osoittaa 

ettei Napoleon Bonaparte ole ollutkaan olemassa.  Tällaista 

kutsutaan ”petitio principi”, suomeksi: ajaa käärmettä pyssyyn 
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Kirjoitustaito oli mainittuun aikaan kuitenkin varsin yleinen.  

Mooseksen, Tuomarien, profeettojen ja kuninkaiden kanssa oli 

miehiä, jotka kirjoittivat ylös nähdyn ja kuullun ja tallettivat 

kirjoitetut ruukunkappaleet, savitaulut, vuodat tai papyrus-

tekstit huolellisesti.   Toisin kuin Intian hindulaisuudessa ja 

Afrikassa, missä traditio siirtyi uusille sukupolville suullisesti, 

Israelin menneisyys jatkui kirjallisessa muodossa halki 

vuosisatojen.  Ei oltu pelkästään leirinuotioiden tarinoiden 

varassa, vaikka nekin olivat muistitekniikan avulla varsin 

luotettavia.  

Seuraavassa kuvassa Ammanin läheltä kaivettu saviruukun 

kappale eli ”ostrakon” 700/600-luvulta e.Kr.  Paikka on vanha ja 

kuulunut amorilaisille, myöhemmin Ruubenin ja Gaadin 

heimolle sekä  Mooabille (3 Moos. 21:26,  32:37, Jes. 15:4,  Jer. 

48:2). 
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VT:n kirjat syntyivät kulttuurissa, jossa tapahtumat talletettiin 

kirjoihin: Herran sotien kirja (4 Moos. 21:14); Oikeamielisten 

kirja (Joos. 10:13, 2 Sam. 1:28); Kuninkaan oikeuksien kirja 

(10:25); Israelin kuninkaiden aikakirja (muu kuin 1. ja 2. Kun.) 

1. Kun. 16:27). Daavid kirjoitti käskynsä kirjeeksi (2 Sam. 

11:14). 

Vanha Israel ja Juuda pitivät jatkuvasti erilaisia kronikoita eli 

aikakirjoja kunkin ajan tapahtumista.  Kronikoiden kanssa 

tärkeitä olivat kirjalliset sukuluettelot.  Israelin uskossa oli 

tärkeää se, ettei miehen nimi ja muisto sammunut.  Kronikat 

tallensivat Israelin Jumalan tekoja, sen kuninkaiden ja muiden 

sankarien saavutuksia.  Sukuluettelo osoitti miehen paikan 

sukujen joukossa ja kertoi, että Herra oli siunannut häntä siten, 

ettei sallinut hänen esi-isiensä ja hänen oman nimensä kadota 

ajan virtaan. 
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Pentateukkia seuraavat kirjat näyttävät ensi lukemalta historian 

kirjoilta, koska ne kertovat Moosesta seuranneista vaiheista 

Israelin kansan historiassa.  Kuitenkin näillä kirjoilla on vielä 

hallitsevampi piirre kuin historia.  Ne ovat profeetallisia vaikka 

eivät olekaan profeettakirjoja kuten 16 kirjaprofeetan kirjat: 

 1.  Joosuan kirja.  2.  Tuomarien kirja.  3.  Ruut.  3.  1. – 2- 

Samuelin kirja.  4.  1. – 2. Kuningasten kirja 

  Patriarkkojen aikana ja sitä ennen oli ollut tietäjiä ja näkijöitä, 

jotka liikkuivat Jumalan tuntemisen valon ja pakanuuden 

hämärän ja pimeän rajamailla kuten Bileam (4 Moos. 22:5 – 

224:25, 2 Piet. 2:15, Juuda 11, Ilm. 2:14). 

Mooses oli se patoluukku, joka aukaisi Israelille profetian virran n. 

900:n vuoden ajaksi.  Oikea profetia eli koko ajan kiinteässä 

yhteydessa lakiin, Tooraan ja temppelin jumalanpalvelukseen.   
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Joosuan kirja: 1 Liikkeellelähtö Mooseksen kuoltua.  2. Vakoojat.  

2 – 12: Jerikon ja koko maan valloitus.  13 – 21: Maan jako 2 

sukukunnan kesken.  22: Jordanin itäpuolisten sukukuntien 

paluu.  Jordanin alttari.  23:  Joosuan jäähyväispuhe.  24: Liiton 

uudistaminen Siikemissä. 

Tuomarien kirja:  1:1 – 2:5  maan osittainen valloitus.  2:6 – 3:6: 

Johdatus Tuomarien aikaan.  3 – 9: Otniel, Eehud, Samgar, 

Debora ja Baarak, Gideon, Abimelek  10 – 12: Toola, Jaair.  §0:6 

– 12:7:  Jefta.  12: Ibson, Eelon, Abdon.  13 – 16:  Simson.  17 – 

18:  Daanin sukukunnan vaellus.  19 – 21:  Benjaminilaisten 

rankaiseminen. 

Ruut:  Kuningas Daavidin isoäiti vaeltaa Israelin historiaan 

leskenä Mooabista, voittaa  kaikki nöyrällä rakkaudellaan ja 

solmii uuden avioliiton Beetlehemin Booaan kanssa ja synnyttää 

Daavidin isän Iisain.  Johdanto Daavidin historialle.     
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Ruutin kirja sijaitsee heprealaisessa VT:n tekstissä kirjoitusten 

joukossa.  Sen paikka on nykyinen Septuaginta-käännöksessä 

200-luvulla e.Kr. ja Hieronymuksen latinankielisessä Vulgata-

käännöksessä 382 – 405 A.D.  Septuaginta-käännös on saanut 

Ruutin kirjan paikan oman aikansa heprealaisista teksteistä.  

Nykyisellä paikallaan Tuomarien kirjan ja 1. Samuelin kirjan 

välissä Daavidin suvun historia tältä osin korostaa 

pelastushistoriaa, jonka välikappale oli mm. muukalainen, 

mooabilainen Ruut.  Daavidin isoäitinä on hän oli myös 

Kristuksen esiäiti inhimillisen luonnon puolesta ja asettuu 

samaan joukkoon Raamatun jalojen naisten, Saaran, Hannan ja 

Esterin kanssa. 

Jumala johdatti valittua kansaa lakinsa mukaan ja silti liitti siihen 

muukalaisen suuren siunauksen välikappaleeksi. 
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Kuningasten historia:  1. Sam. 1 – 25: Samuelin historia.  1 Sam. 9 

– 31:  Saul kuninkaana. 1 Sam.  16 – 31:  Daavidin alkuaika. 2 

Sam.:  Daavidin kunkuus ja kuolema.  1 Kun.1 – 11:  Salomo.  1 

Kun.12 – 2 Kun. 17: Israelin ja Juudan historia Israelin 

joutumiseen pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan 740/733 e.Kr..  2 

Kun. 18 – 25:  Juudan historia Baabelin pakkosiirtolaisuuteen 

597 – 581 e.Kr. 

Mooseksen ja Niiniven sekä Baabelin pakkosiirtolaisuuden  välisen 

ajan historia on kirjoitettu rikkain yksityiskohdin ja elävästi 

silminnäkijän havainnoilla ja kielellä.  Mukana ei ole 

jälkeenpäin keksittyä, kuten ylikriittinen tieteellinen tutkimus 

on yhä uudelleen väittänyt Asialla ovat olleet alkuperäiset 

kirjurit ja taitava toimittaja, joka välillä huomauttaa, että 

mainittu muistomerkki on vielä hänenkin aikanaan nähtävänä.   

 

 

 



Vanha Testamentti 3    9 

Paraatiesimerkkinä on Joosuan alttari, josta kerrotaan 5 Moos. 

27:5 ja Joos, 8:30 – 32:  ”Silloin Joosua rakensi Eebalin 

vuorelle alttarin Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin 

Herran palvelija Mooses oli käskenyt israelilaisten tehdä ja 

niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen lain kirjassa: alttarin 

hakkaamattomista kivistä, joihin ei oltu rauta-aseella 

koskettu. Ja he uhrasivat sen päällä polttouhreja Herralle ja 

teurastivat teuraita yhteysuhriksi. Ja hän kirjoitti siellä kiviin 

jäljennöksen Mooseksen laista, jonka tämä oli kirjoittanut 

israelilaisille. ”   

Kriittisessä VT:n tutkimuksessa Israelin kokous ja Joosuan 

alttari on leimattu mielikuvituksen tuotteeksi, menneitä 

ihannoivaksi tarinaksi vailla todellisuuspohjaa. 
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Huhtikuussa 1980 Haifan yliopiston arkeologian professori Adam 

Zertal suoritti kaivauksia Eebalin vuorella lähellä Sikemiä.  Hän 

löysi vastoin ennakko-odotuksia ikivanhan israelilaisen alttarin, 

joka pystyttiin saviastioiden avulla ajoittamaan n. v:een 1250 

e:Kr.  Paikalta löytyi eläinten luita ja tuhkaa.  Samalta paikalta 

löytyi ensimmäinen, vanhempi kerros, joka ajoittuu eksoduksen 

aikoihin.  Tuo seutu oli VT:n mukaan aluetta, jossa patriarkat 

vaelsivat ja pystyttivät alttareita. Joosua on todennäköisesti 

rakentanut alttarinsa Iisakin alttarin päälle, joka vuorostaan oli 

rakennettu Aabrahamin alttarin päälle.  Eebalilla on siis elänyt 

uhrialttariperinne patriarkkojen ajasta 2000 e.Kr, Deboran 

päiviin 1250 e.Kr. 

Tällä tavoin Raamatun “sadusta” tulikin yllättäen totta, jopa siinä 

määrin, että prof. Zertalista tuli Jumalan sanaan uskova 

juutalainen. 
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Tutkimassamme kirjaryhmässä historia ja profeetallisuus kulkevat 

käsi kädessä .  Profeetat sysäävät historian tapahtumia liikkeelle 

ja muuttavat niitä puuttumalla asioiden kulkuun ”Herran 

sanalla/käskyllä”.  Ero on huomattava Pakkosiirtolaisuuden 

jälkeisen ajan Nehemian kirjaan verrattuna.  Juutalaisten 

johtaja oli siellä hurskas ja kyvykäs, joka toimi uskollaan ja 

parhaalla ymmärryksellään mutta ei enää ”Herran sanan” eli 

profetian välittömässä johdatuksessa.  

Aikakirjat luetteloivat ja kuvaavat historiallisesti Israelin ja 

Juudan vaiheita, erityisesti Daavidin ja Salomon hallituskausia.  

Profeetat ovat mukana tässä historian juoksussa mutta eivät 

samalla tavoin sisältä päin nähtyinä kuin Mooseksen jälkeisessä 

varhaisessa profetiassa Joosuasta ja Tuomareista sekä Eliaasta 

ja Elisasta suuriin kirjaprofeettoihin.    
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Profeetta Elian (”JHVH on minun Jumalani”) vaiheet 800-uvulla 

e.Kr. Pohjoisvaltakunnan Samarian kuningas Aahabin aikana 

kerrotaan 1. Kuningasten kirjassa1 Kun. 17 – 22 ja 2. Kun. 1 -2.  

Elialta ei ole säilynyt yhtään saarnaa vain hänen historiansa ja 

ihmetekonsa.  Malakian kirja 400-luvulla ennusti Elian paluuta.  

Se tapahtuikin Johannes Kastajan kutsumuksessa (Matt. 11:14, 

17:11 – 12) ja Jeesuksen kirkastuessa Taaborin vuorella.  

Elian seuraajasta Elisasta kerrotaan 2 Kun. 2.4 – 8.  Lisäksi on 

monia muita profeettoja, pienempiä ja suurempia kuten ne 100, 

jotka Obadja pelasti tai Miika, joka ennusti kuningas Aahabin 

kaatumisen sotaretkellä (1 Ku. 22).  Heitä oli eri puolilla Israelia 

ja Juudaa.  Heidän rinnallaan kasvoi väärien profeettojen 

joukko.  Näitä vääriä profeettoja kuuntelivat pahat hallitsijat.  

Oikeat Herran, Israelin Jumalan profeetat olivat vähemmistö 

vääriin hoviprofeettoihin verraten.   
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Kuningasten kirjat noudattavat historian profeetallista 

kaavaa:  tottelemattomuus, luopuminen Jumalan laista, 

Herran käskyistä valtaistuimella, päästää turmeluksen 

portit auki koko kansalle, ja ne uhkaukset, jotka Jumala 

puhui jo Moosekselle alkavat käydä toteen rangaistuksina, 

Israelin valtakunnan aluemenetyksissä ja sotatappioissa, 

kunnes edessä on Israelin vieminen pakkosiirtolaisuuteen 

Assuriin Jesajan aikaan 740 e.Kr.  Sieltä ei kukaan tullut 

takaisin.  Juuda joutui pakkosiirtolaisuuteen n. 150 vuotta 

myöhemmin, mutta sen saamat ”Daavidin armot” toivat 

juutalaisia takaisin, vaikka omaa kuningaskuntaa ei enää 

ollut ennen 1940-lukua.  Herran ja Samuelin sana 

kuninkuuden varjopuolista olivat toteutuneet (1. Sam. 8).  
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Pohjoisvaltakunnan eli Israelin vaiheet Jerobeamista ja hänen 

väärästä jumalanpalvaluksesaan olivat jatkuvaa alamäkeä, 

vaikka oikeita profeettoja toimi Samariassa.  

Toisin kuin Pohjoisvaltakunnassa, Juudassa oli myös hurskaita 

kuninkaita, Joosafat (870 – 849), Jooas (836 – 796), Hiskia (n. 

739 – 687 e.Kr.).  Hänen aikanaan toimivat profeetat Jesaja ja 

Miika. 

Erityisen hurskas kuningas oli Joosia (n. 648 – 609 e.Kr.).  Hänen 

aikanaan tapahtui Juudassa todellinen uskonpuhdistus.  

Mooseksen lain kirjat löytyivät, niiden kopiointia edistettiin ja 

ne levisivät valtakunnassa. 

Silti pahan valta kasvoi suruttomuuden kanssa myös Juudassa, 

joka sai suuria profeettoja kuten Jesaja ja Jeremia.  Silti hävitys 

läheni Jerusalemia, kunnes Nebukandnessar toteutti Jumalan 

tuomion 597, 586 ja 582 e.Kr.    
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'Minkätähden Herra on näin tehnyt tälle maalle? Mistä tämä 

hänen suuri vihansa hehku?’ Silloin vastataan: 'Siitä, että 

he hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, liiton, jonka hän teki 

heidän kanssansa viedessään heidät pois Egyptin maasta, ja 

menivät palvelemaan muita jumalia ja kumarsivat niitä, 

jumalia, joita he eivät tunteneet ja joita hän ei ollut heidän 

osalleen jakanut- siitä syttyi Herran viha tätä maata 

kohtaan, niin että hän antoi kohdata sitä kaiken sen 

kirouksen, joka on kirjoitettu tähän kirjaan. Ja Herra 

tempasi heidät irti heidän maastaan vihassa ja kiivastuksessa 

ja suuressa suuttumuksessa ja heitti heidät toiseen maahan, 

niinkuin nyt on tapahtunut.’   (5 Moos. 29:24 – 28). 
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