
Jobin kirja   1 

Jobin kirja on vanha.  Sen kieli on rikasta, klassista hepreaa.  

Sen näköpiiri on yleismaailmallinen toisin kuin juutalaisuuden 

puhdistamiseen ja säilyttämiseen keskittyneissä Esran 

ja´Nehemian kirjoissa.  Israelin viisauskirjallisuus (”hokma”) 

alkoi Salomon viisaudesta.  Salomon aikana Jerusalemin 

näköpiiri oli laajimmillaan, Egyptistä Mesopotamiaan, Arabian 

niemimaan eteläkärkeen ja Etiopiaan sekä lännessä Tyyron 

välityksellä Tarsiiseen eli Välimeren länsiosiin – Karthago, 

Sardinia tai Espanja.  Jobin kirja on tietorikas ja suurta 

runoutta. 

Jobin maanmiehet, uusilaiset, asuivat maantieteellisen Israelin 

itäpuolella Arabian erämaan länsilaidalla Babylonista länteen. 

Damaskon kaupungin perustajat olivat uusilaisia.   

Jobin nimi ei ole vertauskuvallinen vaan todellinen kuten 

muidenkin henkilöiden nimet Jobin kirjassa.  



Jobin kirja   2 



Jobin kirja   3 

1:1 – 2:13  Kehyskertomus 

                                 3  Jobin valitus  1 

I  Keskustelu:  Elifas 4 – 5  Job 6 – 7   Bildad 8    Job 9 – 10 Soofar 11  Job 12 – 14 

 

II Keskustelu:   Elifas 15    Job 16 - 17  Bildad 18  Job 19      Soofar 20   Job 21 

 

III Keskustelu:  Elifas 22    Job 23 – 24.26 - 27   Bildad  25  

 

                 Job 28:  Missä on viisaus?   

 

                                  29 – 31  Jobi valitus 2 

    32 – 37  Elihun 4 puhetta: Jumala on hyvä 

 

                    Jumalan vastaus 38 – 41   Jobin vastaus 40:3 – 5 – 42:2 – 6 

 

42:7 – 17  Kehyskertomus 2     

 

 



Jobin kirja 4 

Jobin kirjan suuri kysymys on teodikea:  onko Jumala vanhurskas 

 vai väärämielinen?  Job, Jumalan ystävä, joka kiroaa syntymänsä,  

tunteekin syvimmässä tuskassaan, että Jumala on oikullinen ja 

arvaamaton. Hänen kolme ystäväänsä puolustavat Jumalaa Jobin  

syytöksiä vastaan ja koettavat vakuuttaa, että Job on tehnyt pahaa, 

josta Jumala rankaisee häntä oikeudenmukaisesti.  Lopulta nuori 

 Elihu avaa suunsa arvostellen Jobin ystäviä ja korjaten Jobia  

Jumalan ja ihmisen erilaisuudella.  Lopulta puhuu Jumala.  Hänen 

 puheensa luo uuden tilanteen, jossa Jumalan ja ihmisen suhteet  

menevät kohdalleen.  Job vaikenee, tunnustaa Jumalan viisauden 

ja saa osakseen Jumalan siunauksen.  Jobilla Jumala oli 

 voittanut  Saatanan. 



Jobin kirja 5 

Jumalan ilmestys ja hänen oma puheensa antaa Jobin paremmin 
tuntea Jumalan.  Jumalasta käsin asiat siirtyvät uuteen valoon 
verrattuna inhimilliseen teodikeaan, joka tekee vääriä 
kysymyksiä Jumalasta ja saa niihin kysymyksiin vääriä 
vastauksia, kuten Jobin kolmelta ystävältä. 

 

Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi: Minä tiedän, että sinä voit 
kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton 
toteuttaa. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' 
Siis on niin: minä puhuin ymmärtämättömästi, asioista, 
jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin 
minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta 
vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. 
Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja 
tuhassa” (Job. 42:1 – 6). 



Sananlaskut 1 

Sananlaskujen kirja jakautuu kolmeen osaan:  luvut 1 – 9  laaja 

runo viisaudesta.  Siinä runossa Viisaus saa henkilökohtaisia 

piirteitä näyttäytyen kuin jumalolentona: 

     1:  Kirjan tarkoitus, jumalanpelon antama viisaus 

 2:  Isä opettaa poikaansa 

     3: Suositellaan viisautta ja jumalanpelkoa 

     4:Viisauden ja vanhurskauden tien siunaus 

     5 - 7: Aviouskollisuuden siunaus, aviorikoksen mielettömyys ja 

kirous 

 8 – 9:  Viisaus kutsuu luokseen.  8:22 – 31: Viisaus maailman 

rakennusmestarina.  9:13 – 18:  Tyhmyys kutsuu luokseen 

tuhoutumaan. 



Sananlaskut 2 

10 – 21:  Salomon sananlaskut. 

22 – 24:  Viisaitten sanat 

25 – 29:  Hiskian miesten kokoamat Salomon sananlaskut 

30:  Aagurin sanat – voi olla myös yksi Salomon salanimistä 

31:  Kuningas Lemuelin äidin neuvot pojalleen, mahd. Salomo 

Salomon viisauden maine ei ole satuilua, vaan sen täytyy perustua 

VT:n historiaan.  Vanhastaan sananlaskuilla ja vertauksilla 

puhuminen oli erityisen viisauden osoitus.    

Sananlaskujen aihepiirit:  1.  ihmiselämä  2.  Ihminen yhteisössään 

3. Työ ja omistaminen  4.  Ihminen julkisessa elämässä, 

erityisesti oikeudessa  5.  Viisaus ja tyhmyys, kasvatus viisauteen 

6.  Hurskaat ja jumalattomat  7.  Ihminen ja Jumala.  Erityinen 

jakso on Viisaus persoonana maailman luomisessa eli Kristus. 

 



Saarnaajan kirja 1 

  .”kohelet” ”keräilijä”, kreikaksi ja latinaksi ”Ecclesiastes”  קֶֹהֶלת  

Se merkitsi myös ”opettajaa” ja ”saarnaajaa”.  Se on kuin 

jonkun tunnetun henkilön taitelijanimi.  Tansanian presidentti 

Julius Kambarage Nyerere (+ 1999) oli tunnettu samalla nimellä 

”mwalimu” eli ”opettaja.  Saarnaajan kirjan levitessä Israelissa 

ja Juudeassa, ihmiset epäilemättä tiesivät, kuka tämä opettaja, 

”mwalimu” oli oikealta nimeltään.  Kriittinen länsimainen 

tutkimus pitää kirjaa myöhäisenä ja hylkää oikopäätä yhteyden 

Salomoon.  Tämä kuuluu sen pakkomielteisiin.  Tavalla tai 

toisella kuningas Salomo on kaiken VT:n viisauskirjallisuuden 

taustalla.  Juutalaisuudessa ajateltiin, että Saarnaaja sisältäisi 

vanhan Salomon elämäntunnot: Vanitatum vanitas - turhuuksien 

turhuus.”  Joka tapauksessa on selvää, että kirja ei olisi päässyt 

VT:n kaanoniin ilman painavia syitä.  Siksi Salomo on varmin 

ratkaisu.       



Saarnaajan kirja 2 

”Saarnaajan sanat, Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusa-

lemissa” (1:1) on antiikin ajan vakio-otsikko kirjalle. 

”Sen lisäksi, että saarnaaja oli viisas, hän myös opetti kansalle tietoa, 

punnitsi, harkitsi ja sommitteli sananlaskuja paljon” 

 Runomuotoinen alku (1:2–11) 

I  Saarnaaja on tutkinut ihmiselämää (1:12–6:9) 

II Johtopäätökset (6:10 – 11:6) 

     1.  Johdanto (6:10 – 22) 

     2.  Päätösruno (11:7 – 12:8) 

     3.  Jälkisanat (12:9 – 14) 

 Loppusana: ”Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin 

tulee jokaisen ihmisen tehdä.  Sillä Jumala tuo kaikki teot 

tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai 

pahaa.” 



Korkea Veisu 1 

”Korkea Veisu” tai ”Laulujen laulu” on arvoituksellisimpia kirjoja 

Raamatussa (ים ירִׁ יר ַהשִׁ  .(”Laulujen laulu”, ”Salomon laulu”  שִׁ

    ”Korkea Veisu” on kanoninen kirja, vaikka huomautuksia sitä 

vastaan onkin tehty.  Laulua luettiin juutalaisten pyhän vuoden 

alussa pääsiäisjuhlan 8. päivänä. 

Laulua on ajoiteltu Salomon ajoista lähelle akanlaskumme alkua. 

Luotettavin ajoitus on kirjan itsensä mukainen:  ”Salomolta” 

(aser leshlomon) tai hyvin läheisestä piiristä.  ”Korkean Veisun” 

vanhan alkuperän kieltäminen johtuu jälleen kriittisen 

raamatuntutkimuksen päähänpinttymistä, ettei asia voi olla, 

niin kuin se Raamatussa esiintyy.   Sananlaskut 1 – 9 sekä 22:17 

– 24:22 ovat tunteneet ”Korkean Veisun”.  Salomon isä Daavid 

oli kuuluisa laulurunoilija.  Voimme turvallisesti uskoa, että 

”Korkea Veisu” on syntynyt Jerusalemissa n. 970 e.Kr. 



Korkea Veisu 2 

Laulu etenee samoin kuin Jes. 53 kertojan ja kuoron, tässä vielä 

päähenkilöiden kautta.  Siksi vaihtuvien esiintyjien laulu on 

kokonaisuus: samat hahmot esiintyvät alusta loppuun samoin 

käytetyt kielikuvat: ”viiniäkin makeampi rakkaus”, hajusteet, 

rakastetun posket, kyyhkysenkaltaiset silmät, hampaat kuin 

lammaslauma, morsiamen vetoomukset Jerusalemin tyttärille, 

gasellin kaltainen rakastettu, Libanon, naisista ihanin, ylkä 

kaitsemassa laumaansa liljojen keskellä.  Myös Pohjois-Israelin 

heprean erityispiirteet tukevat yhden ainoan tekijän laulua.  

J.G. von Herderin (+ 1803) seuraajat ovat ymmärtäneet KV:n 

vain juutalaisena häälauluna ilman uskon mystiikkaa.  1800-

luvun liberaaliteologia kuivatti luterilaisen puhdasoppisuuden, 

liturgian ja virsirunouden morsiusmystiikan.     



Korkea Veisu 3 

1. 1:2 – 2:7:  Morsian Salomon linnassa kaipaa rakkaansa seuraa. 

2. 2:8 – 17:  Morsiamen ja Salomon vuoropuhelu, uni kadotetusta 
rakastetusta, varoitukset ”Jerusalemin tyttärille”. 

3. 3:6 – 5:1: Salomon ja hänen morsiamensa hääpäivä, hääkulkue 
Ylkä ja morsian saavat toisensa.  Salomo ylistää morsiantaan. 

4. 5:9 – 6 :13: Morsiamen ja Jerusalemin naisten vuoropuhelu.  
Salomo liittyy tähän keskusteluun.  Morsian poistuu, vaikka 
Jerusalemin tyttäret pyytävät häntä palaamaan. 

5. 5. 7:1 – 8:4 Sulhasen ja morsiamen vuoropuhelu.  

6. 8:5 – 14:  Hääpäivän loppu alkaa kysymyksellä yljästä.  Paikka 
on todennäköisesti morsiamen koti, missä liitto vahvistetaan.  
Salomo saapuu sinne tuoksuvan savupatsaan tavoin ja poistuu 
rakkaaseensa nojaten. 

Loppuosan jakso 8:5 – 14 KV:n avain: Morsian pyytää tulla 
sinetiksi Salomon sydämelle ja käsivarrelle 

 



Korkea Veisu 4 

Itsensä antava rakkaus ei voi jakaa rakastettuaan muiden kanssa. 

Salomon rakkaus ja hänen haaremiinsa katoaminen.  

Historiallinen Salomo ei satojen vaimojen kanssa voinut antaa 

sitä, mitä Suulamitar pyysi. 

Korkea Veisu opettaa tutkimattoman syvää Jumalan rakkautta 

maallisen rakkauden kielellä.  Jumalan puhtaana, pyhänä 

palava eros joka yhdistyy hänen palvelevan agapensa kanssa.  

Jumalan luoma rakkaus sekä erotiikkana että kypsänä avio-

rakkautena esiintyy läpi Raamatun. 

Koko Raamattu päättyy VT:n ennustamalla tavalla kuninkaan eli 

Kristuksen ja uskovan/kristillisen seurakunnan häihin (Ps. 

45:11 – 18, Ilm. 19:6 – 9).  Silloin Salomo ei katoa haareminsa 

sokkeloihin vaan on iankaikkisesti omansa/ominensa kanssa 

ruumiillisesti ja sielujen yhdistymisessä.  Kristus antaa sen 

mihin Salomo ei koskaan kyennyt.   


