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SAATTEEKSI  
 
Muinaisen Israelin historian yleisesityksiä on kirjoitettu paljon, mutta 
viimeisin suomenkielinen on kolmenkymmenen vuoden takaa. Tutkimus 
on sen jälkeen edennyt huimasti, ja Israelin historian kirjoittaminen on 
käynyt paljon monimutkaisemmaksi kuin ennen. Monet vanhat käsitykset, 
erityisesti Israelin varhaishistoriasta, on asetettu kyseenalaisiksi.   

Tässä kirjassa käydään lyhyesti läpi Israelin menneisyyden pääpiirteet 
kivikaudesta persialaisaikaan. Katsaus päättyy siis 400-luvulle eKr. eli 
Vanhan testamentin ajan lopulle. Painopiste on maan varhaisvaiheissa, 
pronssikaudessa ja rautakauden alussa, joten kuningasajan historian tarkas-
telu jää niukemmaksi. 

Israel on pieni osa muinaisen Lähi-idän kunniakasta historiaa. Sen 
vaiheita on katsottava yleisen ajanhistorian taustaa vasten. Egyptin faraot 
ovat ulottaneet sinne sotaretkensä, Assyrian hallitsijat ovat havitelleet sen 
herruutta ja Aigeian mereltä tulleet merikansat ovat asuttaneet sen rantoja. 

Vanhat piirtokirjoitukset paljastavat eri aikakausien yksityiskohtia. 
Arkeologiset kaivaukset tuovat jatkuvasti päivänvaloon muinaisia asutuk-
sia. Näistä muodostuu kuva Israelin kansan vaiheista. Lisäksi meillä on 
Raamattu, tuo massiivinen kirjoituskokoelma heprealaisen kansan nousus-
ta, tuhosta ja jälleensyntymisestä.  

Piirtokirjoitukset ja kaivaukset ovat yleensä samanaikaisia itse tapah-
tumien kanssa, Raamatun tekstit useimmissa tapauksissa paljon myöhem-
min syntyneitä. Siksi tässä kirjassa pääpaino on arkeologisen materiaalin 
hyödyntämisellä. Raamatun aineisto täydentää sitä.   

Tärkeimpinä apuvälineinä on käytetty seuraavia kirjoja. Maan ja sen 
varhaishistorian kuvauksessa apuna ovat olleet erityisesti Yohanan Aha-
ronin The Land of the Bible ja Amihai Mazarin Archaeology of the Land 
of the Bible. Maanvalloitusta koskevassa osassa päälähteinä ovat useiden 
artikkeleiden ohella mm. Israel Finkelsteinin The Archaeology of the 
Israelite Settlement sekä Finkelsteinin ja Na´amanin toimittama From 
Nomadism to Monarchy. Israelin kuningasajassa ja sen jälkeisissä vai-
heissa on tukeuduttu mm. teoksiin John Bright, A History of Israel ja Antti 
Laato, A Star Is Rising. Dosentit Timo Eskola ja Antti Laato ovat lukeneet 
käsikirjoituksen läpi ja tehneet siihen useita arvokkaita huomautuksia.  



Iustitia 11 
 
      

 
9 

    
 

JOHDANTO 
 

1. Tutkimushistorian nimiä 
 
Ensimmäisenä Israelin historian kirjoittajana voidaan pitää Josefus 
Flaviusta, joka kirjoitti kreikankielisen Juutalaisten historian vuonna 93 tai 
94 jKr. Uudemman ajan ensimmäisiä mainittavia yrityksiä oli Heinrich 
Ewaldin Geschichte des Volkes Israel vuonna 1843. Sitten seurasivat 
Julius Wellhausenin (Geschichte Israels ja Prolegomena zur Geschichte  
Israels 1878), Eduard Meyerin (Geschichte des Altertums I-III, 1884-
1901) ja Rudolph Kittelin (Geschichte des Volkes Israel I-II, 2. p. 1909-
1912) teokset, jotka viitoittivat tutkimuksen linjaa vuosikymmeniksi eteen-
päin. Wellhausen toi julkisuuteen ja kehitti Vanhan testamentin historial-
listen kirjojen lähdejaottelun. 

1920- ja 1930 -luvuilla Raamatun tekstintutkimukseen yhdistettiin 
historiallisen maantieteen ja arkeologian näkökulmia. Keskustelun kulkua 
ohjasivat lähinnä saksalainen Albrecht Alt (esim. Kleine Schriften zur 
Geschichte des Volkes Israel) ja amerikkalainen William Foxwell Albright 
(esim. From the Stone Age to Christianity 1940). Altin oppilas Martin 
Noth (Geschichte Israels, saksaksi 1950, englanniksi 1958) ja ranskalainen 
Roland de Vaux (The Early History of Israel, engl. 1978) ovat vuosisadan 
puolivälin jälkeisen ajan tärkeitä nimiä. Saksalaiset painottivat tutki-
muksessaan enemmän tekstin tutkimusta ja esittivät kriittisiä havaintoja 
Vanhan testamentin historian tarkkuuteen. Albright korosti arkeologisiin 
tutkimuksiinsa vedoten Raamatun historiallista luotettavuutta. DeVaux 
pyrki kulkemaan välimaastossa. Albrightin koulukuntaa jatkoi amerik-
kalainen John Bright kirjallaan A History of Israel (1959, 3. p. 1980). 
Saksalaisen suunnan uudempi edustaja Siegfried Herrman (Geschichte 
Israels in alttestamentlicher Zeit, 1973, laajennettu engl. versio 1979) on 
verraten konservatiivinen näkemyksiltään eikä näin ollen eroa paljonkaan 
Brightin linjasta. 

Parin viime vuosikymmenen aikana Vanhan testamentin historian tutki-
muksessa ovat puhaltaneet uudet tuulet. Monet tutkijat ovat asettaneet 
koko aiemman, melko suurelta osin Raamatun historiaan perustuvan tutki-
muksen kyseenalaiseksi. He ovat korostaneet Raamatun olevan uskonnol-
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lisesti värittynyttä ja kovin myöhäsyntyistä tekstiä, jolla ei ole juuri 
lainkaan historiallista arvoa. Niinpä he ovat pyrkineet rakentamaan aivan 
uudennäköisen kuvan Israelin historiasta. Tähän suuntaan tutkimusta ovat 
vieneet mm. J. Alberto Soggin (A History of Israel, 1984), John H. Hayes 
& J. Maxwell Miller (A History of Ancient Israel and Judah, 1986) ja R. 
B. Coote & K. W. Whitelam (The Emergency of Israel in Historical 
Perspective, 1987). Lisäksi kannattaa mainita ruotsalainen Gösta Ahlström 
(The History of Ancient Palestine, 1993. 990 sivua!), joka opetti 
Chicagossa vuodesta 1962 kuolemaansa vuoteen 1992 asti. 

Uusimman vaiheen radikaaleimpaan kärkeen kuuluvat englantilainen P. 
R. Davies (In Searching of `Ancient Israel`, 1992) ja ns. pohjois-amerik-
kalais-skandinaavinen koulukunta, jonka tunnetuin edustaja on amerik-
kalainen mutta Kööpenhaminassa vaikuttanut Thomas L. Thompson (The 
Historicity of the Patriarchal Narratives, 1974 ja Early History of the 
Israelite People From the Written and Archaeological Sources, 1992).  
Ahlströmin kirjan toimittivat tekijän kuoleman jälkeen tanskalaiset Nils-
Peter Lemche, jonka on kirjoittanut itsekin Israelin historian (Ancient 
Israel. A New History of Israelite Society, 1988) ja Diana Edelman, joka 
oli ollut Ahlströmin oppilaana ja assistenttina Chicagossa.  

Tutkimushistorian nimiluetteloon on lisäksi otettava joukko israelilaisia 
arkeologeja, joiden panos on ratkaisevan tärkeä, koska juuri he ovat 
kaivaustyöllään luoneet sen pohjan, jolle muut rakentavat. Uuden suku-
polven huomattavin nimi on Tel Avivin yliopiston arkeologian laitoksen 
esimies Israel Finkelstein (esim. The Archaelogy of the Israelite Settle-
ment, 1988). Kuten Finkelstein myös uusimman arkeologisen perus-
teoksen (Archaeology of the Land of the Bible, 1990) kirjoittanut Amihai 
Mazar on Moshe Kochavin oppilas. Kochavi ja etenkin toinen grand old 
man, Abraham Biran, kuuluvat siihen sukupolveen, joka sai melkoisesti 
vaikutteita Albrightilta, vaikkakaan he eivät pidä itseään enää aivan al-
brightilaisina. Jo edesmenneistä tähän joukkoon kuuluivat myös Yohanan 
Aharoni, Benjamin Mazar ja Yigael Yadin. Nuoremmat tutkijat ovat otta-
neet jonkin verran etäisyyttä näihin “isiin”, Finkelstein viime vuosina 
kaikkein voimakkaimmin. Finkelsteinin lisäksi huomattavia kartoitus-
tutkimuksia ovat tehneet mm. Adam Zertal, Rafael Frankel, Zvi Gal, Avi 
Ofer ja Ze´ev Herzog. 

Suomessa ensimmäisen Israelin historian kirjoitti Arthur Hjelt (Israelin 
kansan historia, 1913). Samana vuonna A. F. Puukko kirjoitti artikkelin 
Israelin kansa -kirjaan Maailmanhistoria I. Seuraavien vuosikymmenten 
merkittävin Pyhän maan vaiheiden tutkija oli Aapeli Saarisalo. Hän ei 
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koskaan kirjoittanut varsinaista Israelin historiaa, mutta hänen kymmenet 
teoksensa ovat valottaneet tätä aihepiiriä enemmän kuin kenenkään muun 
suomalaisen tuotanto. Klassikoksi ovat muodostuneet esim. hänen kirjansa 
Pyhä maa sekä Raamatun sanakirja. Uusimman suomalaisen Israelin 
historian esityksen kirjoitti Ilmari Soisalon-Soininen vuonna 1969 (2. p. 
1987). Hän sanoo seuraavansa Nothin linjaa, mutta kiintoisaa on havaita, 
että lähes koko kirjan sisältö löytyy jo Hjeltin kirjasta. 

Nykyisistä Vanhan testamentin tutkijoista kukaan ei ole suoranaisesti 
erikoistunut historiallisiin kysymyksiin, mutta monet ovat sivunneet niitä 
tutkimuksissaan. Timo Veijola on analysoinut deuteronomistista historia-
teosta ja Raija Sollamo mm. tutkinut Qumranin tekstejä ja toimittanut 
niistä suomenkielisiä laitoksia. Pekka Särkiö on tehnyt väitöskirjan 
Salomon ajasta ja Kai Peltonen Aikakirjojen historiallisesta luotetta-
vuudesta. Martti Nissisen tutkimuskohteena ovat assyrialaiset profetiat. 
Risto Lauha on esityksissään seurannut Daviesin ja Thompsonin linjaa 
koko Israelin varhaishistorian uudelleen ajoittamisesta. 

Antti Laaton tuotanto käsittää useita Vanhan testamentin historiaan ja 
teologiaan liittyviä aiheita, ja hän on noussut Veijolan ohella kansain-
välisesti merkittävimmäksi suomalaiseksi tämän alan tutkijaksi. Hänen 
kuningasideologiaa ja messiaanisuutta käsittelevä teoksensa (A Star Is 
Rising, 1997) on tärkeä puheenvuoro myös Vanhan testamentin historial-
lisuutta koskevaan keskusteluun. Jerusalemissa arkeologiasta tohtoriksi 
väitellyt Mikko Louhivuori on erikoistunut viime vuosina arkeologian alan 
tietokonesovellutusten tekemiseen sekä satelliittipaikannustekniikan käyt-
töön. Hän johtaa Israelissa Emmaus-Nikopoliksen kansainvälistä arkeo-
logista kaivausprojektia yhdessä tämän kirjan tekijän kanssa. Samat 
henkilöt ovat myös kirjoittaneet kirjan Raamatun maa – Pyhän maan geo-
logiaa ja arkeologiaa (1992).  

  
 

2. Varhainen historiankirjoitus 
 
Kirjoitustaito keksittiin 3000-luvulla eKr. Egyptiläiset kehittivät hiero-
glyfikirjoituksen ja sumerilaiset nuolenpää- eli kiilakirjoituksen suunnil-
leen samoihin aikoihin. Alunperin sanoja ja sittemmin tavuja kuvaavasta 
kirjoituksesta tuli kirjainkirjoitusta toisen vuosituhannen puolivälissä eKr. 
Tämän keksinnön isinä pidetään foinikialaisia, ja se syntyi siis alueella, 
jonne israelilaiset sittemmin asettuivat asumaan. 
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Varhaiset tekstit ovat kuninkaallisten hovien tarpeisiin tehtyjä listoja, 
mm. kuvauksia hallitsijoiden sotaretkistä. On kirjoitettu myös kaupan-
käyntiin, omistussuhteisiin, liittosopimuksiin ja uskonnollisiin asioihin 
liittyneitä tekstejä. Ensimmäisenä historiankirjoituksen tyylisenä tekstinä 
on pidetty Babylonian kansallista historiankuvausta 700-luvulta eKr. 

Raamatun varhaisimmista kirjallisista maininnoista mielipiteet eroavat 
voimakkaasti. Voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että Saulin, Daavidin 
ja Salomon hoveissa on kirjoitettu tekstejä, jotka ovat palvelleet kuningas-
huoneiden tarkoitusperiä. Sitä ennen on kansan suussa kulkenut suullisia 
perimätietoja kansan varhaisemmista vaiheista. Jo tuomarien ajalla on 
voitu tehdä ensimmäisiä kirjallisia muistiinpanoja uskonnollisista asioista, 
sotaretkistä ja rajalinjoista (mm. Deboran voittolaulu, Tuom. 5). 

Vanhan testamentin historiallisen kuvauksen luotettavuus on asetettu 
kyseenalaiseksi kahdesta syystä. Yhtäältä teksti on uskonnollista eikä näin 
ollen välttämättä lainkaan historiallisia tarkoitusperiä ajavaa. Toisaalta se 
on käynyt läpi useita toimitusvaiheita ja saavuttanut lopullisen asunsa 
vasta kenties useita satoja vuosia kuvattujen tapahtumien jälkeen. Näin 
ollen sitä ei voisi pitää lainkaan historiallisesti luotettavana. Molemmat 
huomiot ovat oikeita. Muinainen historiankirjoitus on palvellut uskonnol-
lisia pyrkimyksiä ja sen kirjoittamisaika on usein paljon tapahtuma-aikaa 
myöhäisempi. Nämä seikat eivät kuitenkaan tee siitä ilman muuta 
historiallisesti epäluotettavaa. Israelin uskonto on luonteeltaan historiaan 
liittyvien tapahtumien kertomista, ja ennen kirjoittamista tekstillä on 
saattanut olla hyvinkin pitkä suullinen tai kirjallinen esihistoria. Suullisen 
perimätiedon säilyttämisellä oli omat lakinsa, ja traditiot ovat saattaneet 
siirtyä hämmästyttävän tarkasti vuosisadasta toiseen. Lisäksi monet muut 
Lähi-idän varhaiset tekstit (esim. Gilgames-epoksen eri versiot) osoittavat, 
että sama kertomus voi säilyä vuosisatojen ajan siten, että sen motiivit ja 
sanoma pysyy lähes muuttumattomana.  

Kaikki historiankirjoitus on joka tapauksessa tavattoman valikoivaa. 
Mitä tahansa vanhoja tai uusia asioita kirjoitettaessa joudutaan tekemään 
jatkuvia valintoja. Jokainen kirjoittaja ottaa tekstiinsä niitä seikkoja, joita 
itse pitää tärkeänä. Yksikään kuvaus tapahtumien kulusta ei vastaa koko 
todellisuutta. Se on vain heijastus joistakin tapahtumien piirteistä. Muuta-
malle sivulle ei voi vangita kuin sen, mikä yhden kirjoittajan näkö-
kulmasta katsottuna näyttää sillä hetkellä oleellisimmalta.  

Oma kysymyksensä on, ovatko Vanhan testamentin kirjoittajat olleet 
kiinnostuneita asioiden historiallisesta luonteesta siinä mielessä, kuin me 
sen nykyisin ymmärrämme. Todennäköisesti eivät. Toisaalta on yhtä 
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ilmeistä, että he eivät ole pyrkineet kirjoittamaan sepitettyjä vaan todella 
tapahtuneita asioita.  

Kuten arkeologi joutuu pienestä ruukunpalasesta muodostamaan 
mielessään kuvan kokonaisesta astiasta, samoin historiantutkija rakentaa 
menneisyyden vaiheiden palapeliä pienistä osista. Parhaimmillaankin 
hänellä on käytettävissään vain muutamia “ruukunpalasia”. Joskus kuva 
täydentyy suurelta osin mielikuvituksen varassa, vain pieniä dokumentin 
hippusia tukena. Joskus paloja on enemmän, mutta silloinkin jää 
melkoisesti aukkoja. Toinen tutkija täyttää ne toisenlaisilla paloilla. 
Syntyy erilaisia koulukuntia ja tutkimuksen paradigmoja. Näin täytyy 
ollakin. Uusien löytöjen tullessa näkemyksiä hiotaan ja tieteellinen 
keskustelu korjaa omia virheitään. 
 
 

3. Israelin historian lähteet 
 
Israelin historian lähdemateriaalina on arkeologisten kaivaustulosten 
lisäksi kirjallisia lähteitä, jotka voidaan jakaa piirtokirjoituksiin ja 
Raamatun teksteihin. Lisäksi tutkimus pyrkii nykyisin ottamaan huomioon 
myös muiden tieteenalojen tulokset, esim. antropologian, geologian, 
maantieteen, biologian, ilmastotutkimuksen, sosio-ekonomisen informaa-
tion, jne. Kutakin lähdettä on luonnollisesti käytettävä kriittisesti ja 
arvioitava sen luotettavuutta historiallisten tietojen antajana. 
 
 
Arkeologinen tutkimus 
 
Koska Palestiinan alueen kirjallisia dokumentteja on Raamatun lisäksi 
varsin vähän, on alueella suoritettu arkeologinen tutkimustyö ratkaisevan 
tärkeä tiedonsaannin lähde.  Tätä työtä onkin tehty jo lähes vuosisadan 
ajan. Nykyaikaisen arkeologian isänä voidaan pitää englantilaista Sir 
Flinders Petrietä. Hän teki 1890-luvulla Tell el-Hesin kaivauksilla oival-
luksia, jotka johtivat muinaisten asutusten kerroksisuuden ymmärtämiseen. 
Hän myös kehitti keramikkatypologian alkeet. Ennen ensimmäistä maail-
mansotaa tehtiin suuria kaivauksia mm. Geserissä, Bet-Semeksessä, Sama-
riassa, Jerikossa ja Jerusalemissa. Maailmansotien välinen aika merkitsi 
todellista läpimurtoa Israelin kaivaustoiminnassa. Amerikkalaiset, englan-
tilaiset, saksalaiset, ranskalaiset ja juutalaiset tutkijat ja instituutiot 
käynnistivät laajamittaisia projekteja. Tämän aikakauden tunnetuin nimi 
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on W. F. Albright. Hänen koulukuntaansa ja uusimman ajan israelilaisia 
arkeologeja on aiemmin lueteltu luvussa Tutkimushistorian nimiä. 

Arkeologinen tutkimus voidaan jakaa kahteen erilaiseen toiminta-
tyyppiin: kartoitustutkimukseen ja kaivaustoimintaan. 

Kartoitustutkimus (engl. survey) tarkoittaa laajempaan alueeseen pereh-
tymistä ilman varsinaisia kaivauksia.  Yllättävän paljon tietoa kertyy siten, 
että arkeologit kulkevat määrätyn seudun läpi tarkaten muinaisten asu-
musten jälkiä.  Keramiikka eli maan pinnalla olevat ruukunsirpaleet kerto-
vat kyseisen paikan asutuksesta ja sen iästä.  Menetelmä soveltuu erityi-
sesti seuduille, joilla uusi asutus ei ole peittänyt kaikkia vanhoja jään-
nöksiä alleen.  Näin mm. Aapeli Saarisalo kartoitti Etelä-Galilean heimo-
rajoja 1920-luvulla.  Menetelmät ovat siitä ajasta valtavasti kehittyneet. 
1980- ja 1990 -luvuilla lähes koko Israelin alueella on suoritettu mode-
rnein menetelmin kartoitus, ja se on julkaistu kirjasarjana. Kartoitukseen 
paras vuodenaika on syksyllä ensimmäisten syyssateiden jälkeen. Sateet 
huuhtovat kuivuneet korret pois, eikä uutta ruohoa ole vielä kasvanut. 

Ensimmäisiä kertoja tällaiseen työhön on 1990-luvun puolivälissä 
käytetty myös helikopterista tehtyjä lämpökuvauksia. Se ei sovellu 
läheskään kaikkiin kohteisiin, eikä tee kävellen suoritettua tutkimista ja 
keramiikan talteenottoa tarpeettomaksi. Golanilla lämpökuvaus auttoi 
havaitsemaan maanpinnan tuntumassa olevia muureja, koska maan sisällä 
olevan kiven lämpöarvo on erilainen kuin sitä ympäröivän mullan. Tällai-
nen kuvaus on suoritettava yöllä. Myös magnetometrisiä kuvauksia ja 
erilaisia tutkamittauksia on käytetty. Satelliittipaikannus on tuonut uusia 
mahdollisuuksia kohteiden sijainnin määrittelemiseksi. Mikään moder-
neista tekniikoista ei kuitenkaan voi korvata perinteistä kaivaustyötä. 
Aivan uutena apuvälineenä voi mainita myös tietokoneella tehtävät 
virtuaalimallit. Ne auttavat muinaisten rakennusten hahmottamisessa ja 
saattavat antaa ratkaisevia vihjeitä eri aikakausien erottamisessa. Tällaisen 
mallin on tehnyt mm. suomalainen Aaro Söderlund Emmaus-Nikopoliksen 
kaivauksilta vuonna 1998. 

Kartoitustutkimuksen jälkeen joissain kohteissa voidaan aloittaa varsi-
nainen arkeologinen kaivaustoiminta (engl. excavation).  Yleensä kaivaus-
kohteiksi valitaan rauniokumpuja (arabiaksi tell, hepreaksi tel), joissa on 
useita asutuskerroksia päällekkäin.  Nämä kerrokset ovat syntyneet siten, 
että kaupungin tuhouduttua tulipalon, maanjäristyksen tai sodan seurauk-
sena samalle paikalle on myöhemmin rakennettu uusi asutus.  Alku-
peräinen paikka oli valittu huolella, ja sen sijaintiin olivat vaikuttaneet 
veden saatavuus, kulkuyhteydet ja asutuksen puolustettavuus.  Niinpä 
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seuraavaa kaupunkia ei kannattanut rakentaa kauemmas.  Useiden 
asutuskausien jälkeen kaupunki sijaitsi entistä korkeammalla, ja sitä oli 
helpompi puolustaa.  Enimmillään asutuskerrostumia saattaa olla yli kaksi-
kymmentä, kuten esimerkiksi Megiddossa, Jerikossa ja Afekissa. Edellisen 
päälle rakentaminen jatkui aina hellenistiselle ajalle asti.  

Toisinaan kaivauskohde löytyy sattumalta.  Tietä tai kaupunkia raken-
nettaessa saattaa yllättäen tulla esiin vanhan asumuksen jälkiä.  Tällaista 
kutsutaan pelastuskaivaukseksi, koska työ on tehtävä ennen kuin päälle 
tulee uusia rakennuksia.  Tällainen suuri operaatio suoritettiin Jerusalemin 
vanhassa kaupungissa vuoden 1967 sodan jälkeen.  Sota murskasi kaupun-
gin talot, jolloin ennen uusien rakentamista saatettiin suorittaa perus-
teelliset tutkimukset tuossa Israelin historian tärkeimmässä kaupungissa.  
Näiden kaivausten tuloksia on jätetty paljon näkyviin nykyaikaisen juuta-
laiskorttelin keskelle.   

Suomalaiset ovat osallistuneet Israelissa kahteen pelastuskaivaukseen.  
Nasaretin ohitustien tekijät löysivät yli 5000 vuotta vanhoja rakennuksia 
Jiftahelin laaksosta.  Tätä hyvin säilynyttä varhaisen pronssikauden asu-
tusta suomalaiset kaivoivat kesällä 1986.  Kesällä 1990 suoritettiin yhtä 
vanhan kylän kaivauksia Palmachimin kibbutsin lähettyvillä Tel Avivin 
eteläpuolella. 

Arkeologinen pääperiaate on siis se, että aina alempi kerrostuma on 
edellistä vanhempi. Toisinaan kerrokset ovat kuitenkin aikojen kuluessa 
menneet sekaisin, esim. myöhemmän rakennustoiminnan vaikutuksesta. 
Tällöin tarvitaan entistä tarkempaa löytöjen analysoimista. On myös 
mahdollista, että joitakin asutuksen osia, esim. kaupungin porttia, muuria 
tai temppeliä on käytetty useiden sukupolvien aikana, kun samanaikaisesti 
toiset osat on rakennettu uudestaan. 

Arkeologi tarvitsee hyvän asiantuntemuksen lisäksi paljon mieli-
kuvitusta voidakseen täydentää pienistä palasista syntyvän kuvan mielek-
kääksi kokonaisuudeksi. Kaivaustoiminnan eräs ”ongelma” on se, että aina 
joudutaan tuhoamaan edellisiä asutuskerroksia, jotta päästäisiin seuraaviin. 
Tästä syystä nykyään mitään rauniokumpua ei kaiveta kokonaan vaan 
ainoastaan muutamista paikoista. Seuraava arkeologisukupolvi voi tulla 
paikalle paremmin menetelmin, ja siksi heillekin pitää jättää tutkimista. 

Vanhojen asutuskerrostumien ajoitukseen on käytettävissä useita eri 
menetelmiä.  Edelleenkin tärkein on keramiikan analysointi.  Savi-
ruukkujen sirpaleet säilyvät vuosituhansia täysin muuttumattomina, ja ne 
kertovat kulloisenkin ajan muodin.  Esineiden tyyppiluokittelu (typologia) 
yhdessä eri-ikäisten kerrostumien (stratigrafia) kanssa antaa varsin luotet-
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tavan kuvan kohteen iästä.  Muut löydöt antavat luonnollisesti lisäinfor-
maatiota.  Tällaisia ovat rakennusten muodot, korut, luut, kiviesineet ja 
piirtokirjoitukset.   Orgaanisia aineita (luita, puun palasia, siemeniä yms.) 
voidaan laboratorioissa tutkia radiohiilimenetelmällä (C14), joka antaa 
myös aika tarkan tuloksen ainakin silloin, kun liikutaan muutamien tuhan-
sien vuosien sisällä.  Vanhempien kerrostumien ajanmäärityksessä käyte-
tään lisäksi useita muita tapoja, mutta tällöin siirrytään jo arkeologian 
alueelta geologian puolelle. 

Arkeologin kenttätyössä on tärkeää kaikkien löytöjen ja havaintojen 
huolellinen kirjaaminen. Siksi päivittäin pidetään ”ämpäriluetteloa” 
(basket list) ja täytetään aluekortit (locus cards). Lisäksi kaivauksen 
johtaja tekee merkintöjä omaan kaivauspäiväkirjaansa. Päivittäin mitataan 
jokaisen kohdan korkeus. Esiin pilkistävät löydöt (in situ = alkuperäisellä 
paikallaan) usein valokuvataan ja piirretään. Pesty keramiikka on säily-
tettävä laatikossa, jossa on sama numero kuin kaivauspaikalla ämpärissä. 
Näin toimimalla tiedot säilyvät, ja ne on myöhemmin tutkittavissa, vaikka 
itse kaivauspaikka jäisi autioksi tai peitettäisiin myöhemmin kokonaan. 
Löytöjen analysoinnissa käytetään eri alojen asiantuntijoita, esim. kera-
miikan, luiden, vanhojen tekstien, fysiikan, kemian, kasvi- ja eläintieteen, 
sosiologian jne. spesialisteja. Modernilla digitaalitekniikalla kuvattuja 
löytöjä on entistä helpompi käsitellä ja luokitella.  

Nykyään arkeologiassa pyritään entistä enemmän alueellisesti laajem-
piin projekteihin sekä yhteistyöhön eri tieteenalojen kanssa.  Hyvä esi-
merkki tällaisesta on Gesurinmaan tutkimusprojekti Etelä-Golanilla vuosi-
na 1987–1997.  Siinä edettiin samanaikaisesti useassa kaivauskohteessa ja 
pyrittiin kartoittamaan koko seudun historiaa.  Suomalaiset ovat työsken-
nelleet kahdessa seudun viidestä kohteesta (Tel Soreg ja Mitham Leviah, 
muut ovat Tel Hadar, En Gev ja Rogem Hiri). 

Arkeologisen tutkimuksen hyödyntämisen eräänä ongelmana on pro-
sessin hitaus. Kaivaustyö sinänsä ei ole, eikä voikaan olla nopeaa, mutta 
varsinainen ongelma syntyy kenttätyön valmistamisesta julkaisuksi. On 
hyvin tavallista, että kaivausprojektin päättymisen jälkeen loppuraportti 
julkaistaan vasta kymmenen vuoden kuluttua tai myöhemminkin. Jotkut 
jäävät ainaisesti julkaisematta. Tilannetta on pyritty korjaamaan mahdol-
lisimman usein tehtävillä väliraporteilla. 

Lopuksi on todettava, että arkeologinen tutkimus on ”mykkää” ilman 
yhteyksiä kirjallisiin lähteisiin. Toiminnalla voidaan selvittää hyvinkin 
paljon muinaisen historian päälinjoja, käytyjä sotia, rakennusarkkiteh-
tuuria, muuta materiaalista kulttuuria, elämäntapoja jne. Monet kysymyk-
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set jäävät kuitenkin ratkaisemattomiksi, ellei ole kirjallisia dokumentteja 
tukena. Ruukut eivät kerro, kenen ruukkuja ne ovat olleet, eivätkä tuho-
kerrostumat paljasta, kuka hävitti ja kenet. Kaupungin portissa ei yleensä 
lue kaupungin nimeä. Näistä syistä arkeologisen tutkimuksen ja kirjallisen 
materiaalin, Raamatun ja piirtokirjoitusten, tutkimisen täytyy kulkea käsi 
kädessä. Molempien pitää voida antaa impulsseja toiselle, ja kuva 
historian kulusta rakentuu näiden yhteispelinä.  

 
 
Tekstilöydöt 
 
Useimmiten muinaiset tekstilöydöt ovat piirtokirjoituksia (inskriptioita). 
Tällä tarkoitetaan tekstejä, joita on kaiverrettu kivilaattoihin (stela), 
hautamonumentteihin, temppeleiden seiniin tai pieniin esineisiin (esim. 
skarabeukset, jotka ovat egyptiläisiä koppakuoriaisen muotoisia sinetti-
leimoja). Tekstit voivat olla myös savitauluja, joihin on paineltu terävällä 
tikulla kuva- tai kirjainkirjoitusta. Poltettuina savitaulut säilyvät vaikka 
kuinka kauan. Ostrakoneiksi kutsutaan sellaista tekstiä, joka on kirjoitettu 
musteella ruukun sirpaleelle. Nämä olivat muinaisajan kirjeitä. Lisäksi 
vanhoja tekstejä on kirjoitettu papyrukselle, jollaisia on jonkin verran 
säilynyt Egyptin kuivassa hiekassa. 

Vanhin egyptiläinen teksti, joka saattaa liittyä Palestiinan alueeseen, on 
egyptiläisen Weni-nimisen upseerin matkakuvaus. Tämä farao Pepi I:n 
aikana (2300-l. eKr.) hautakammioon kirjoitettu teksti kertoo sotaretkestä, 
joka ulottui ”Hiekalla asuvien maahan” ja jolla piti kiertää ”Gasellin nenän 
alue”. Edellisen arvellaan tarkoittavan Egyptistä itään päin olevaa seutua 
ja nenä saattaa olla Välimereen pistävä Karmelinvuori. 

Seuraava matkakuvaus on Sinuhe-nimiseltä upseerilta. Hän pakeni 
Egyptistä Amenenhat I:n kuoleman jälkeen (1900-l. eKr.) Hän pani hen-
kensä alttiiksi ylittäessään maan itäisen rajan ja lähti kohti Siinaita. Sen 
jälkeen hän vuosien ajan vaelsi Palestiinan ja Syyrian alueilla. Sinuhella 
on hyvin elävä kuvaus maasta, jossa hän asuu. Siellä kasvatettiin ohraa, 
öljypuita, viinitaroja, hunajaa ja erilaista karjaa. Ihmiset asuivat teltoissa, 
eivät pysyvissä kaupungeissa. Farao Sesostris I armahti hänet, ja hän sai 
lopulta palata takaisin omaan maahansa. Mika Waltari on ottanut 
maailmankuuluun romaaniinsa aidon historian henkilön, mutta sijoittanut 
hänet toiseen aikakauteen, 1300-luvun Egyptiin. Sen ajan kuvauksena 
Waltarin kirjaa pidetään mestariteoksena. 
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Melko paljon maantieteellistä informaatiota saamme egyptiläisistä 
kirousteksteistä, myös 1900- ja 1800-luvulta eKr. Ne ovat saviruukkuihin 
kirjoitettuja kirouksia Egyptin vihollisille. Nämä ruukut rikottiin siinä 
tarkoituksessa, että samalla tuotettiin vahinkoa niissä mainituille kohteille. 
Näistä saamme varhaisimpia mainintoja kanaanilaisista kaupunkien 
nimistä. Varhaisimmissa kirousteksteissä mainitaan Jerusalem, Askelon ja 
Rehob, myöhemmin esiintyvät mm Akko, Aksav, Lais, Hasor, Kedes, 
Sikem ja Astarot. 

Keskivaltakunnan ajalta (1800-l. eKr.) on hautakirjoitus, joka mainitsee 
sotaretken Retenun maahan ja hyökkäyksen Sikemin kimppuun. Retenu on 
egyptiläisten Palestiinasta käyttämä nimitys. 

Egyptin uuden valtakunnan ajalta piirtokirjoitusten määrä lisääntyy 
huomattavasti. Egypti ulotti vaikutustaan Palestiinan ja Syyrian suuntaan 
ja faraoiden sotaretkistä on hyvin seikkaperäisiä voitettujen kaupunkien 
luetteloita. Erityisesti tällaisia on kahdeksannentoista (1400–1300 -l. eKr.) 
ja yhdeksännentoista dynastian (1200-l. eKr.) hallitsijoilta.  Tärkeimpiä 
ovat Ahmoseksen hautakirjoitus hyksojen ajalta (n. 1550 eKr.), Thutmoses 
III:n Megiddon valloitus (n. 1468 eKr.), Amenhotep II:n sotaretki (n. 
1445–1430 eKr.), Seti I:n stela (n. 1300 eKr.), Ramses II:n hyökkäys 
Kadesiin (n. 1285 eKr.), Ramses III:n taistelu merikansoja vastaan (n. 
1170 eKr.) ja Sisakin kirjoitus (n. 925 eKr.).   

Näistä kaikkein perusteellisin on Thutmoses III:n kuvaus, joka sisältää 
yhteensä 119 paikannimeä. Tämä Karnakin temppelin seinille kirjoitettu 
raportti sisältää mm. laajan selvityksen siitä, kuinka farao taisteli 
Megiddossa ja lopulta voitti tuon kanaanilaiskaupungin. 

Tärkeimpiä dokumentteja on el-Amarna -kirjeiden kokoelma 1300-
luvun Egyptistä. Se sisältää diplomaattista kirjeenvaihtoa Amenhotep III:n 
ja IV:n ajalta. Noin puolet kirjeistä on kanaanilaisten kuninkaiden Egyptiin 
lähettämiä, ja muut ovat muista Lähi-idän valtioista. Vain muutama on 
Egyptin faraoiden noille kuninkaille kirjoittamia. Kirjeet heijastelevat 
Egyptin mahdin heikkenemisen aikaa. Kieli on akkadia, tuon ajan diplo-
maattikieltä, ja kirjeet antavat poikkeuksellisen elävän kuvan tuon ajan 
Palestiinan oloista. 

Varsinaisia mesopotamialaisia lähteitä on huomattavasti vähemmän 
kuin egyptiläisiä.  Varhaisimmat Palestiinan alueeseen liittyvät maininnat 
ovat Eblan teksteissä 2400-luvulta eKr. Niiden tutkimus on kuitenkin 
pahasti kesken, ja joskus arveltuja liittymäkohtia Raamattuun sieltä ei ole 
havaittavissa.   
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Ranskalaiset arkeologit löysivät v. 1936 Marin valtavan arkiston, jossa 
oli noin 25 000 savitaulua käsittävä tekstikokoelma. Eufrat-virran 
keskiosan seudulla sijainnut Marin mahtava palatsi tuhoutui Hammurabin 
aikana vuonna 1756 eKr.  

Assyrian valtakunnan ajalta (800-600 -l. eKr.) on enemmän tietoa.  
Seuraavien hallitsijoiden sotaretkikuvaukset ovat tärkeitä: Salmaneser III, 
Adad-nirari III, Tiglat-Pileser III, Sargon II, Sanherib, Asarhaddon ja 
Assurbanipal. Näistä jäljenpänä palataan Tiglat-Pileserin ja Sanheribin 
teksteihin. 

Palestiinan omat piirtokirjoitukset ovat vielä vähäisemmät. Yksi van-
himpia on ns. Geserin maanviljelyskalenteri 900-luvulta eKr. Teksti sisäl-
tää seitsemän riviä, joilla luetellaan eri kuukausien viljelystoimenpiteet. 
Geserin kalenteriakin vanhempi saattaa olla Izbet Sartasta löydetty savi-
taulu, joka on ilmeisesti toiminut kirjoitusharjoituksena. Taulussa on yh-
teensä yli 80 kirjainta, mutta ne eivät muodosta sanoja vaan aakkosellisia 
luetteloita. Alin rivi sisältää 22-kirjaimisen protokanaanilaisen aakkoston. 

Jo vuonna 1868 Moabista löydetty Mesan kivi on laajimpia tuon ajan 
tekstejä. Siinä on 669-kirjaiminen teksti, jolle löytyy rinnakkaiskohta 
Raamatusta 2 Kuninkaiden kirjan 3. luvusta. Suunnilleen samalta ajalta 
Mesan kiven kanssa on se löytö, jota voidaan pitää 1990-luvun tärkeim-
pänä Vanhaa testamenttia sivuavana piirtokirjoituksena: Danin stela. Se 
kertoo 800-luvulla eKr. käydystä aramilaisten ja israelilaisten välisestä 
sodasta. Siitä on jäljitetty Daavidin nimi, sekä lisäksi tuhoutuneesta osasta 
on mahdollista rekonstruoida samoja nimiä, joita mainitaan 2 Kuninkaiden 
kirjan 8. luvun lopussa, nimittäin Ahasja, Joram ja Hasael. 

Tärkeitä vanhoja tekstejä ovat edelleen mm. Samarian ostrakonien 
nimiluettelo (700-l. eKr.), Hiskian tunnelin piirtokirjoitus (700-l. eKr.), 
Juudasta löydetyt ruukunkahvatekstit ja sinettileimat (700–600-l. eKr.), 
Jerusalemista Hinnominlaakson haudasta esiin tullut hopealevyllä oleva 
Herran siunaus (600-l. eKr.) sekä Aradin ja Lakisin ostrakonit (600–500-l. 
eKr.). Näiden lisäksi on suuri määrä pienempiä tekstikatkelmia, jotka 
ajoittuvat pääasiassa rautakauden lopulle, 700–500 -luvuille eKr. 

Palestiinan alueen tekstilöydöistä voi päätellä, että ainakin 900-luvulta 
alkaen seudulla on kirjoitettu asioita muistiin, mutta kovin laajamittaista 
kirjoittamistyö tuskin on ollut. Mikäli papyrukselle on kirjoitettu tekstejä, 
ne ovat Palestiinan olosuhteissa kaikki hävinneet. Piirtokirjoitusten löytä-
minenkin on kovin sattumanvaraista, joten liian paljon ei pidä päätellä 
siitä, mitä ei ole löydetty. Meneillään olevissa Hasorin kaivauksissa 
ylläpidetään vielä toivetta kanaanilaisen kirjaston paljastumisesta, koska 
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useista muistakin suurista myöhäispronssikauden kaupungeista (esim. 
Ugarit) sellainen on löytynyt. 

 
 
Raamattu 
 
Vanha testamentti on laajin muinainen tekstikokoelma, joka antaa tietoa 
Lähi-idän menneistä vaiheista. Kuten edellä todettiin, sen uskonnollinen 
luonne ja usein verraten myöhä kirjoittamisajankohta aiheuttavat sen, että 
teksti ei ilman muuta välitä oikeata historiallista informaatiota, ja siksi 
siihen tulee suhtautua kriittisesti. Toisaalta tutkimus on osoittanut, että 
Vanhan testamentin kirjoittajat ovat säilyttäneet hyvin luotettavasti van-
hoja traditioita, ja usein heidän tekstinsä on ainoa saatavilla oleva lähde.  

Eniten historiallista tietoa saamme Juudan ja Benjaminin heimojen 
alueilta.  Efraimin vuoristo ja Galilea ovat vähemmän edustettuina ja Jor-
danin takana olevat seudut sekä Negev vielä vähemmän. Tekstien kirjoit-
tajat ja säilyttäjät ovat ilmeisesti useimmiten olleet Jerusalemin hovin 
väkeä, jolloin noiden seutujen tieto on tarkimmin tallentunut. Luultavasti 
Daavidin ja Salomon ajoista alkaen tietoja on kirjoitettu muistiin. 

Raamattu on kiistatta tärkein lähde tutkittaessa Israelin historiallista 
maantiedettä.  Siinä on viittauksia noin 475 paikannimeen Palestiinan alu-
eelta, ja useissa tapauksissa näistä saadaan nimen lisäksi muutakin tietoa. 
Maantieteellisiä luetteloita tutkittaessa on osoittautunut, että vaikka ne 
sijaitsisivat varsin myöhäisissä teksteissä, esim. Aikakirjoissa, ne sisältävät 
hyvin vanhaa aineistoa.  Niitä on jo varhain pidetty materiaalina, johon ei 
saa tehdä radikaaleja muutoksia.  

Raamatun tekstimassa on ollut tapana jakaa Pentateukkiin (1–5. 
Moos.), ns. deuteronomistiseen historiateokseen (Joos., Tuom., 1–2 Sam, 
1–2. Kun.), ns. kronistin kokoelmaan (1–2. Aik., Esra, Neh.) sekä runol-
lisiin, profeetallisiin ja apokalyptisiin kirjoihin. Eniten historiallista tietoa 
saamme deuteronomistin ja kronistin teksteistä, mutta profeettakirjoissakin 
on jonkin verran historiallisesti mielenkiintoisia osia. VT:n tutkimus on 
lisäksi jakanut kutakin oletettua lähdettä eri-ikäisiin kerrostumiin. Jotkut 
tutkijat rakentavat Israelin historian vaiheita melkoisesti uudelleen näiden 
oletettujen kerrostumien perusteella, mutta monet ovat nykyään varovai-
sempia, koska lähteiden ikä on kuitenkin vaikeasti arvioitavissa. Penta-
teukin osalta perinteistä lähdekritiikkiä on voimakkaasti arvosteltu, ja 
jotkut ovat sitä mieltä, ettei sillä ole enää juurikaan käyttöä. 
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Tarpeetonta Raamatun tekstin historian selvittäminen ja ajoittaminen ei 
tietenkään ole. Sitä kautta voimme esim. päätellä tai ainakin arvailla, onko 
tekstiin tullut kirjoittamisajankohdan vaikutuksia, jotka muuttavat tai 
antavat uutta valoa itse tapahtumien luonteeseen. Tällaisia ovat mm. ns. 
anakronismit, jollaisia löytyy vaikkapa patriarkkakertomuksista. Abra-
hamin sanotaan ajaneen vihollisia takaa Daniin saakka (1. Moos. 14:14), 
mutta kyseinen paikka nimitettiin Daniksi vasta sennimisen heimon saa-
puessa alueelle monta sataa vuotta Abrahamin ajan jälkeen (Tuom. 18). 
Abrahamin kerrotaan myös asuneen muukalaisena filistealaisten maassa 
(1. Moos. 21:34), mutta filistealaiset tulivat Lähi-idän rannikoille vasta 
samoihin aikoihin, kun israelilaiset asuttivat luvattua maata.  

Esimerkkinä kirjoittamisajankohdan vaikutuksesta voisi mainita myös 
Joosuan voittamien kuninkaiden luettelon, Joos. 12:7–24. Tekstistä näyttää 
siltä, että Joosua ja hänen sotajoukkonsa voittivat kaikki kyseiset 
kaupungit. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Tämä käy ilmi jo Raamatun 
omista teksteistä mm. Tuomarien kirjasta ja myös Joosuan luvusta 17, 
joiden mukaan valloittamatta jäivät ainakin Jerusalem, Geser, Afek, 
Taanak, Megiddo, Jokneam ja Dor. Myös arkeologiset kaivaukset vahvis-
tavat sen, että nämä tulivat israelilaisten haltuun vasta Daavidin ajalla. 
Näin ollen Joosuan lista on tulkittava siten, että Joosuan kansa seuraavien 
vuosisatojen aikana valloitti nämä alueet. Kun Joosuan kirja lopullisesti 
kirjoitettiin, nämä kaupungit olivat jo israelilaisilla. Tuomarien kirjassa 
olevat maininnat ”siihen aikaan ei vielä ollut kuningasta Israelissa” (mm. 
21:25) myös osoittavat huomattavasti myöhempää kirjoittamisajankohtaa. 

Kuten aiemmin mainittiin, uusimmissa Israelin historian esityksissä 
pyritään Raamatun arvo historiallisten tietojen antajana lähes tai aivan 
kokonaan syrjäyttämään. Tämän voi nähdä reaktiona sille kritiikittömälle 
Raamatun käytölle, mikä aiempina vuosikymmeninä on leimannut Israelin 
historian kirjoja. On kuitenkin paha ylilyönti pitää Raamattua sen tähden 
aivan epäluotettavana. Sen asemasta tarvitaan asiallista ja kriittistä 
lähteiden käyttöä. On oikein korostaa arkeologisten löytöjen ja piirto-
kirjoitusten ensisijaisuutta. Samalla on tiedostettava, että kaivausaineisto 
on hyvin tulkinnanvaraista ilman kirjallisia lähteitä ja piirtokirjoi-
tustenkaan tieto ei luonnollisesti ole aina objektiivista historiaa. Raamatun 
valtavassa tekstimäärässä on niin paljon paikkakuntiin, henkilöihin, sotiin 
ja muihin tapahtumiin liittyvää asiaa, että sitä ei voi mitenkään sivuuttaa 
kyseisten tapahtumien luonnetta pohdittaessa.  

Silloin kun Raamattu on ainoa jostakin tapahtumasta kertova lähde, 
siihen voidaan periaatteessa suhtautua joko siten, että tietoja ei pidetä 
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luotettavina tai siten, että niiden luotettavuutta pidetään mahdollisena tai 
sitten niitä pidetään ilman muuta oikeina. Tieteellisesti perustelluin on 
keskimmäinen vaihtoehto: ne voivat olla oikeita, ellei toisin osoiteta. 
Tärkeintä on pyrkiä luomaan sellainen kuva tapahtumien kulusta, joka 
kaikkein todennäköisimmin vastaa historian kulkua. Jälleen on syytä 
muistuttaa myös siitä, että kaikki historian kuvaus on subjektiivista ja 
valikoivaa, joten parhaimmassakin tapauksessa saamme vain yhden kuvan 
historian kulusta. 

 
 

4. Maantieteellinen kehys  
 
Palestiinan elinolosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin Egyptin ja Kaksois-
virranmaan. Eroa kuvaa hyvin 5. Moos.eksen kirjan luonnehdinta: ”Maa, 
jonka menette ottamaan omaksenne, ei ole sellainen kuin Egyptin maa, 
jossa ennen olitte. Siellä te jouduitte omin käsin (oik. jaloin polkemalla) 
kastelemaan maata kuin vihannestarhaa aina kun olitte kylväneet siihen 
siementä. Siinä maassa, johon menette, on vuoria ja laaksoja, ja siellä 
sateet kastelevat maan. Se on maa, josta Herra, teidän Jumalanne, itse 
pitää huolta. Ympäri vuoden hän valvoo ja vaalii sitä.” (5. Moos. 11:10–
12). Suurten virtojen maassa vettä oli aina saatavilla ja sen saaminen 
pelloille edellytti vain kovaa työtä. Leipää kuitenkin aina riitti. Palestiinan 
alueilla ei ole tuollaisia jokia, ja näin ollen maa on täysin riippuvainen 
vuotuisista sateista. Sadeaika on yleensä marraskuusta helmikuuhun, mutta 
joskus tuokin aika on melko sateeton. Silloin kuivuus koettelee maata. 

Kun sateet riittävät, maa on hedelmällinen ja viljava. Tätä kuvaa 
elävästi seuraava kohta: ”Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen hyvään 
maahan, jossa on puroja ja lähteitä ja jossa vedet kumpuavat maan 
uumenista laaksoissa ja vuorilla, vehnän, ohran, viiniköynnöksen, viikuna-
puun ja granaattiomenapuun maahan, oliiviöljyn ja hunajan maahan.” (5. 
Moos. 8:7–8). Luettelossa ovat Israelin tärkeimmät luonnontuotteet 
mainittu. Raamatun ajoista meidän päiviimme saakka maan tunnetuimmat 
puut ovat olleet juuri öljypuu, viikunapuu ja viiniköynnös. Viiniköynnöstä 
ja viinitarhaa verrataankin usein Israelin kansaan 
 



Johdanto 
 

 
23 

Kartta 1 
 

 
 
Israelin historiaan on luonnollisesti vaikuttanut paljon sen geopoliittinen 
sijainti kahden suuren muinaisen kulttuurialueen välissä. Sen historiaa 
ovat aina muovanneet tapahtumat etelässä, faraoiden Egyptissä ja 
pohjoisessa, Kaksoisvirranmaassa. Jälkimmäisellä alueella ovat sijainneet 
sumerilaisten, babylonialaisten, assyrialaisten ja persialaisten valtakunnat. 
Israel on usein ollut näiden kahden valta-alueen läpikulkumaa tai sota-
toimien kohde. Tämä maantieteellinen sijainti heijastuu läpi Vanhan 
testamentin. 

Koko yllä mainitusta alueesta on käytetty nimeä Hedelmällinen 
puolikuu, koska sen ulkopuolella on vain autiomaata. Puolikuun eteläinen 
kärki on Egyptissä ja itäinen kärki ulottuu Persianlahdelle. Palestiinan 
sijaitsee myös Lähi-idän alueella, jolla tarkoitetaan Palestiinaa, Libanonia 
ja Syyrian läntistä osaa. Näiden alueiden maantiede ja ilmasto ovat saman-
tyyppisiä. Juuri tätä aluetta voidaan kutsua Raamatun aikana kanaa-
nilaisten alueeksi. 
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Varsinainen Israelin eli Palestiinan alue on kovin pieni. Nykyisin 
pohjoiskärjestä eteläkärkeen, Danista Eilatiin, on 410 km, mutta varsi-
nainen Raamatun aikana asuttu alue Danista Beersebaan on vain 220 km. 
Välimereltä Jordanvirralle ulottuva leveys on keskimäärin 80 km. Tässä 
pienessä maassa on muutamia, selvästi erottuvia maantieteellisiä vyöhyk-
keitä, jotka myös leimaavat monia historian tapahtumia. Rannikkotasanko, 
maan keskinen vuoristoselänne ja Jordaninlaakson syvä hautavajoama 
ovat tunnusomaisimmat erityispiirteet. Lisäksi voidaan erottaa etelässä 
Negevin autiomaa, siitä hiukan pohjoisempana Sefelan alue ja Samarian ja 
Galilean vuoristojen välissä Jisreelinlaakso.  

Välimeren rantaviiva on matalaa ja siltä puuttuvat kunnolliset luonnon 
satamat. Israel ei ole koskaan ollutkaan merenkulkijakansaa. Pienillä 
laivoilla on muinaisina aikoina päästy Jaffan, Dorin, Atlitin ja Akkon 
satamiin. Etelässä matalan rannan hiekka on vuosisatojen kuluessa 
lisääntynyt Niilin vaikutuksesta. 

Rannikkotasanko on aina ollut melko viljavaa ja tiheään asuttu. Sen 
merenpuoleinen reuna on kuitenkin aaltoilevaa hiekkadyyniä, eikä sovellu 
viljelyyn eikä rakentamiseen. Tasangon itäisellä reunalla on kulkenut 
tärkein pohjois-eteläsuuntainen kulkureitti, Meren tie eli Via Maris. 
Suurimmat kaupungit ovat etelästä pohjoiseen lueteltaessa Gaza, Askelon, 
Asdod, Joppe/ Jaffa ja Dor sekä Karmelinvuoren pohjoispuolella Akko. 
Välimereen laskee vain yksi suurehko joki, Jarkon, nykyisen Tel Avivin 
pohjoisreunalla. Siitä pohjoiseen olevaa rannikon osaa kutsutaan Saaronin 
tasangoksi. 

Etelässä rannikkotasangon ja vuoriston välillä sijaitsee loivasti kum-
puileva alue, jota kutsutaan Sefelaksi. Sen kukkulat kohoavat 400 metriin 
saakka, ja se on useiden Raamatun tapahtumien näyttämönä ja esim. filis-
tealaisten ja israelilaisten alituisten rajakiistojen kohteena. Merkittävimmät 
kaupungit ovat Lakis, Maresa, Gat, Aseka, Bet-Semes, Timna ja Geser. 
Lakis on Vanhan testamentin aikana yleensä Juudan alueen eteläosien 
suurin linnoitettu kaupunki. Aluetta halkovat suuret laaksot, joissa sade-
aikana on paljon vettä. Tärkeimmät ovat Aijalonin, Sorekin ja Elan 
laaksot. 

Juudan vuoristo on koko maan läpi kulkevan vuoriharjanteen eteläisin 
osa. Sen korkein kohta on lähes kilometrin merenpinnasta, Jerusaleminkin 
noin 800 metriä. Vuoriston länsipuoli on sateisempana ja paremmin vettä 
tallentavana ollut viljelykelpoinen läpi historian. Itäinen, Kuolleelle-
merelle laskeutuva rinne sen sijaan on karua ja kuollutta Juudean 
autiomaata. Sen pehmeä kalkkikivi läpäisee veden kovin nopeasti, ja Väli-
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mereltä tulleet sadepilvet ovat tehneet tehtävänsä jo länsirinteellä. Juudean 
autiomaa ei ole koskaan varsinaisesti ollut asuttu, lukuun ottamatta pai-
mentolaiselämää ja myöhempinä aikoina seuduille syntyneitä luostareita. 
Jerusalemin eteläpuolella, Hebronin seudulla, vuoristo kohoaa kilometrin 
korkeuteen. 

Maan keskiosassa vuoristoa kutsutaan Efraimin vuoristoksi tai Sama-
riaksi. Sen sydämessä kohoavat Garissimin- ja Ebalinvuoret. Näiden 
välissä sijaitseva Sikem on historian kuluessa ollut usein hyvin keskeinen 
kaupunki. 

Pohjoisessa vuoristoalue on Galileaa.  Galilean sydämessä on Gennesa-
retinjärvi, maan ainoa makean veden allas. Järvi on aina ollut hyvin kalai-
sa. Sen kaakkois- ja lounaiskulmissa sijaitsevat rikkipitoisten lähteiden 
alueet. Pohjois-Galilean suurin kaupunki Vanhan testamentin aikana on 
ollut Hasor. Myös Dan Hermonvuoren juurella, Jordanin alkulähteillä, on 
aina ollut huomattava kaupunki. Pohjois-Galilean vuoret ovat kilometrin 
korkuisia (korkein huippu, Meiron, 1208 m) ja yhtyvät Libanonin vuoriin.   

Samarian ja Galilean väliin jää Jisreelinlaakso, joka viettää loivasti 
Välimereltä Jordanvirtaan saakka. Laakso on Israelin alueen vilja-aitta. 
Välimeren puoleisessa päässä Karmelinvuori pistää mereen saakka ja 
laakson itäpäässä on korkealle kohoava Bet-Seanin kaupunki. Etelä-Gali-
lea on matalampaa kukkulaseutua, ja sen korkeimpana vuorena kohoaa 
Tabor noin 500 metrin korkeuteen.  

Pohjois-eteläsuuntaista vuorenharjannetta voidaan kutsua vedenjaka-
jaksi. Sen itäpuolen vedet virtaavat syvään Jordaninlaaksoon, joka kuuluu 
maankuoren syvimpään painautumaan. Tätä Libanonista alkavaa ja 
Jordanin ja Kuolleenmeren kautta Punaisellemerelle ja aina Afrikkaan 
saakka ulottuvaa juovaa kutsutaan Itä-Afrikan hautavajoamaksi tai 
vajoamalaaksoksi. Sen syvin kohta on Kuolleenmeren kohdalla, noin 400 
metriä meren pinnan alapuolella. Gennesaretinjärven pintakin on kaksi-
sataa metriä meren pintaa alempana. Tässä syvässä laaksossa vallitsee 
subtrooppinen ilmasto, joten se on läpi historian ollut hyvin suosittua asu-
tusaluetta. Suuria kaupunkeja siellä ei kuitenkaan Jerikoa lukuun ottamatta 
ole ollut. 

Jordanvirran itäpuoleinen alue, Transjordania, on pääasiassa korkeaa 
ylänköseutua. Pohjoisessa Hermonvuori on yli 2500 metriä korkea ja 
etelässä Edomin ja Moabin vuorten korkeus on 1600 metriä. Vuoristoa 
halkoo neljä suurta jokiuomaa, pohjoisesta alkaen: Jarmuk, Jabbok, Arnon 
ja Sered. Gennesaretinjärven itä- ja koillispuoleista aluetta kutsutaan 
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Golanin ylängöksi. Seudulla on muinaisia tulivuoria, joiden laava on muo-
dostanut koko pohjoista Galilean aluetta kattavan basalttikivikerrostuman. 

Palestiinan eteläisin osa on Negevin autiomaata. Beerseban ja Aradin 
ympärillä sijaitseva Pohjois-Negev on seudun ainoaa asuttua aluetta. 
Beersebasta lounaaseen sijaitsee Kades-Barnean keidasalue. 

 
 

5. Maan nimi 
 

Varhaiset akkadinkieliset tekstit mainitsevat Eufratilta länteen olevien 
maiden nimeksi ”mat amurru”, lännen maa. Egyptiläisistä keskivalta-
kunnan lähteistä löydämme nimen Retenu tarkoittamassa Palestiinan ja 
Syyrian alueita. Pohjoisen ja eteläisen Retenun rajana on ollut Jisreelin 
laakso. Uuden valtakunnan aikana tuon nimen korvasivat termit Dkahu ja 
Hurru, joista jälkimmäinen viittaa kansaan, nimeltä hurrilaiset. 

Kanaanin maaksi aluetta ryhdytään kutsumaan toisen vuosituhannen 
piirtokirjoitusteksteissä, kuten Marin, Alalakin, Nuzin ja Ugaritin teks-
teissä sekä Amarna-kirjeissä. Nimen alkuperä on tuntematon ja sen kirjoi-
tusasu vaihtelee.  

Myös nimen `Israel` alkuperä on tuntematon. Ensimmäisen kerran se 
esiintyy Raamatun ulkopuolella egyptiläisessä Merneftan kivessä noin 
vuodelta 1210 eKr. Seuraavat löydetyt maininnat ovat 800-luvulta eKr. 
Danin stelassa sekä Moabin kivessä. Raamatussa nimen alkuperä 
sijoitetaan Jaakobin saamaan uuteen nimeen (1. Moos. 32:23–33). 

Bar-Kochban kapinan (132–135 jKr.) jälkeen roomalaiset ryhtyivät 
puhumaan Palestiinasta. Termi esiintyy ensimmäisen kerran Herodotok-
sella (400-l. eKr.). Nimi tulee sanasta Filistea, mutta tuolloin filistealaisia 
ei enää ollut olemassakaan. Palestiina on vakiintunut alueen maantieteel-
liseksi yleisnimeksi. Vasta aivan viime vuosina siitä on tullut poliittisesti 
värittynyt iskusana, jonka Länsirannan arabit ovat ottaneet omaa identi-
teettiään ilmaisevaksi termiksi. 

Tässä kirjassa käytetään eri nimityksiä rinnakkain. Maantieteellisestä 
alueesta on luontevaa käyttää termiä Palestiina. Keski- ja myöhäis-
pronssikaudella alue on kanaanilaisten maa ja rautakaudella Israel. Tosin 
suuren osan aikaa Israel on vain pohjoisten osien nimi, kun eteläosaa 
kutsutaan Juudaksi. 
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ESIHISTORIAA 
Kivikaudesta pronssikauteen 

 
Raamatun historialliset kuvaukset keskittyvät pääasiassa rautakauteen 
(1200–586 eKr.). Sitä edeltävään pronssikauteen on perinteisesti sijoitettu 
lähinnä patriarkkakertomukset (keskipronssikausi 2200–1550 eKr.) ja isra-
elilaisten olo Egyptissä (myöhäispronssikausi 1550–1200 eKr.).  Pronssi-
kaudesta onkin käytetty nimitystä kanaanilaisaika ja rautakaudesta isra-
elilaisaika. Maan historian vaiheita tunnetaan kuitenkin paljon kauemmas 
taaksepäin. 

Israelin alueen vanhimpana asutuksena pidetään Ubeidijessa Genne-
saretinjärven eteläpuolella olevaa kukkulaa, joka ajoittuu paleoliittiselle 
kaudelle parin vuosimiljoonan taakse.  Muita kivikauden asutuksia on löy-
detty erityisesti Karmelinvuoren rinteeltä sekä Jordanin- laaksosta. 
Maapallon pohjoisosien jääkauden päättyminen noin 10 000 vuotta eKr. 
vaikutti olosuhteiden muutoksia myös Lähi-idän alueella. Merenpinnan 
taso nousi, sademäärät olivat nykyistä suurempia, ja alue oli metsien 
peittämä. Jopa Negevillä ja Siinailla oli rikas kasvusto. Epipaleoliittiselta 
ajalta (10 500–8500 eKr.) tunnetaan ns. Natufian kulttuuri, jonka asukkaat 
olivat pääasiassa metsästäjiä ja ruoan keräilijöitä. He asuivat pienissä 
yhteisöissä ja käyttivät aseina ja työkaluina piikivestä, luusta ja kivestä 
tehtyjä esineitä. Haudoista löydetyt luurangot ovat usein lapsia ja aikuiset 
ovat kuolleet yleensä kaksi-kolmikymmenvuotiaina. Hautoihin on laitettu 
koruja, jotka kertovat uskosta kuolemanjälkeiseen elämään. 

 
 

1. Maanviljelyksen synty 
Neoliittinen aika (8500–4300 eKr.) 

 
Neoliittisen ajan eli uuden kivikauden alussa tapahtuu suuri vallankumous: 
ruoan keräilijöistä tulee ruoan tuottajia. Tämä aika merkitsee maanviljelyn 
ja karjanhoidon läpimurtoa ja näiden myötä asumismuotojen ja tekniikan 
kehittymistä. Kivi- ja puutyökalut ovat monipuolisempia, samoin luu-
esineiden ja nahan työstäminen tulee tavallisemmaksi. Löydetyt siemenet 
osoittavat, että viljeltiin ainakin ohraa, vehnää ja linssiä. Lämpötilat ovat 
nykyisen kaltaisia, mutta sademäärät ovat suurempia.  Pitkistä kauppa-
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reiteistä kertoo Palestiinasta löydetty vulkaaninen lasi, obisidian-lasi, 
jonka alkuperä on Anatoliasta, nykyisen Turkin alueelta. Palestiinan 
alueen ihmisten vientitavarana on arveltu olleen Kuolleestamerestä saatava 
suola ja bitumi tai Siinailta ja Negeviltä löydetyt erikoiset kivet tai 
simpukat. Haudat ovat yleensä asutusten sisällä kuten edellisellä kaudel-
lakin. Asutus keskittyy suurelta osin Jordaninlaaksoon.  

Laaksossa on tuon ajan merkittävin kohde, Tell es-Sultan eli muinainen 
Jeriko. Sitä voidaan pitää maailman vanhimpana kaupunkina, koska tuolta 
ajalta ovat ensimmäiset Jerikon muurit. Suurista kivistä rakennettu ympä-
rysmuuri oli paikoitellen jopa kuusi metriä korkea. Muurien sisäpuolella 
oli 7,7 metrin korkuinen torni, jonka halkaisija on 8,5 metriä. Tämän 
Kathleen Kenyonin esiin kaivaman ja edelleen nähtävissä olevan tornin 
alkuperäinen käyttötarkoitus on epäselvä. Se on kuitenkin vanhin koskaan 
löydetty ”julkinen rakennus”. Torni on muuten lähes umpinainen kivikasa, 
paitsi että sen keskeltä johtavat portaat alhaalta ylös. Kenyon arveli, että 
torni on rakennettu puolustustarkoituksessa, mutta sen sijaitseminen 
muurin sisäpuolella tekee tämän epätodennäköiseksi. Ehkä sillä on ollut 
jokin uskonnollinen merkitys. Jerikon suurien rakennelmien olemassaolo 
joka tapauksessa kertoo ensimmäisestä sosiaalisesta organisaatiosta ja 
hallinnosta, jolla tällaiset on saatu aikaan. 

Asutus levisi 6000-luvulla laajemmin eri puolille maata. Monet 
sellaiset alueet jotka nykyisin ovat karuja ja lähes asumattomia, olivat 
tuolloin viljeltyjä paljon suurempien sademäärien johdosta. Uusia vilja-
laatuja otettiin käyttöön ja vuohet tulivat lampaiden ja nautakarjan lisäksi 
kotieläimiksi. Nahal Hemarista Juudean autiomaasta on löydetty ainut-
laatuinen kokoelma ompelutarvikkeita, puu- ja luuesineitä sekä kankaita. 
Hautauksissa yleistyi pääkallojen vieminen erikseen muusta luurangosta. 
Tehtiin myös savisia pääkallojäljitelmiä, joihin silmiksi oli laitettu sim-
pukat. Tämä viittaa vainajien palvontaan tai muuhun kuolemanjälkeisen 
elämän kunnioittamiseen. 

Tiedot 5000–4000 -luvuilta ovat suhteellisen niukat. Tänä aikakautena 
on kuitenkin tehty yksi ihmiskunnan suurimmista keksinnöistä: keramiik-
kaesineiden valmistaminen. Oivallus on saattanut syntyä, kun on havaittu 
nuotion ympärillä olevan saven kovettuvan kivikovaksi. Vähitellen saveen 
opittiin lisäämään olkia tai kivensiruja, jolloin saviesineet tulivat vahvem-
miksi. Varhainen keramiikka on luonnollisesti karkeaa ja yksinkertaista, ja 
se on poltettu melko alhaisessa lämpötilassa. Tärkein Palestiinan alueen 
kulttuuri syntyi Jarmuk-joen alueella Jordaninlaaksossa. Sieltä on löydetty 
mm. hedelmällisyyden jumalatarta esittävä pienoispatsas. Siinailta, Nege-
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viltä ja Transjordanian autiomailta on löydetty erikoisia kiviaitauksia, joita 
on luultavasti käytetty gasellien metsästykseen. Aidat saattavat olla parin-
kin kilometrin mittaisia, vähitellen kapenevia pyydyksiä, jotka päätyvät 
pieneen kehään. 

 
 

2. Ensimmäiset metallit 
Kalkoliittinen aika (4300–3300 eKr.) 

 
Kalkoliittisena aikana ihminen keksi ensimmäisen metallin, kuparin hyö-
dyntämisen.  Tosin kiviesineitä käytetään vielä tämän jälkeenkin. Pales-
tiinan alueella huomattavinta kalkoliittisen ajan kulttuuria kutsutaan 
Ghassulian-kulttuuriksi Kuolleenmeren koillispuolella sijaitsevan Teleilat 
Ghassulin asutuksen mukaan. Laajalta rauniokummulta on löydetty kym-
menen eri asutuskerrostumaa noin tuhannen vuoden ajalta. Paikka on 
epäilemättä ollut suurten alueiden hallinnollinen ja taloudellinen keskus. 

Asutustyyppi eroaa huomattavasti sekä edellisen että seuraavien 
kausien asutuksista. Wadien (kesällä kuivien joenuomien) rinteille syntyy 
paljon asutusryppäitä niin, että esim. Negevillä Beerseban ja Besorin 
wadeissa on yli 70 kalkoliittisen kauden asuinpaikkaa. Juudean autio-
maassa, missä tavallisesti ei ole lainkaan asutusta, on elänyt myös tämän 
aikakauden kansaa. Golanilla on ollut saman aikakauden hiukan erityyp-
pinen kulttuuri. Siellä on ensimmäistä kertaa ryhdytty kasvattamaan 
öljypuita. Sittemmin oliiviöljystä on tullut tämän maanosan tärkeimpiä 
tuotteita. 

En Gedin keidas Kuolleenmeren rannalla lienee ollut kalkoliittisen ajan 
huomattava kulttipaikka, koska sieltä on kaivettu esiin temppelin raunioita. 
Temppelialuetta ympäröi aita ja sisään johtaa kaksiovinen portti. Keskeltä 
pihaa löytynyt pyöreä esine on saattanut olla kultillinen pesuallas. Pihan 
reunalla on sijainnut itse temppelirakennus, kooltaan 5 x 20 metriä.  Ovea 
vastapäätä oli hevosenkengän muotoinen alue, ”kaikkein pyhin”. Temp-
pelistä löytyi luita ja tuhkaa, joka viittaa uhraamiseen. Temppelin lisäksi 
mitään muita julkisia rakennuksia ei ole kalkoliittiselta ajalta löydetty, 
mikä viitannee uskonnon tärkeyteen tuossa yhteiskunnassa. 

Kalkoliittisen ajan keramiikka on edeltäjäänsä parempaa, ja sitä löytyy 
runsaasti. Ruukut ovat edelleen pääasiassa käsintehtyjä, mutta ensim-
mäisiä hitaalla pyörällä (dreijalla) tehtyjäkin löytyy. Tältä ajalta on myös 
valtavan suuria vesiruukkuja, lähes suurimpia mitä miltään aikakaudelta 
on löydetty. Piikivi- ja kiviesineteollisuuskin ovat kehittyneempiä kuin 



Iustitia 11 
 

 
30 

neoliittisella ajalla. Aikakauden huomattavin löytö on vuonna 1961 esiin 
tullut Nahal Mishmarin ”aarreluola”. Juudean autiomaasta, Masadan 
pohjoispuolelta löydettiin mattoon käärittynä 436 erittäin taidokkaasti 
tehtyä kupariesinettä. Lisäksi luolassa oli kiviesineitä, norsunluuesineitä, 
piikivityökaluja, kangaspuiden painoja sekä hyvin säilynyttä kangasta! On 
arveltu, että tämä aarteisto olisi alunperin kuulunut En Gedin temppelille 
ja jostain syystä tuotu sieltä turvaan tänne yksinäiseen luolaan. 

Rituaalinen taidekin oli kalkoliittisella ajalla niin kehittynyttä, että 
seuraava aikakausi on tähän verrattuna hyvin köyhää. Teleilat Ghassulin 
seinämaalaukset, norsunluusta tehdyt nais- ja miesfiguurit sekä kiviset 
kulttiesineet osoittavat mielenkiintoa sekä taiteeseen että uskonnollisiin 
menoihin. Hautausmaat ovat ensimmäistä kertaa asutusten ulkopuolella. 
Kolmea eri hautatyyppiä on löydetty: dolmeneita, joissa kahden suuren 
kivipaaden päällä on kolmas ikään kuin pöytänä, tumuluksia, joilla 
tarkoitetaan pyöreitä kiviröykkiöitä, sekä maahan kaivettuja syvennyksiä, 
joihin luut laitettiin. 

Noin 3300 eKr. Ghassulian kulttuuri tuhoutui tuntemattomasta syystä. 
Kaikki tärkeät asutukset autioituvat ja temppeli suljetaan. Varsinaisia 
hävityksen jälkiä ei kuitenkaan voida havaita. Syitä tähän vaiheeseen on 
etsitty erilaisista kansainvaelluksista, kuivuuden tuomista nälkävuosista tai 
luonnon katastrofeista. Joka tapauksessa yksi aikakausi häviää ja uusi, 
entistä merkittävämpi alkaa. 
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HISTORIAN AAMUHÄMÄRISSÄ 
Pronssikausi (3300–1200 eKr.) 

 
 

1. Ensimmäiset kaupunkikulttuurit 
Varhaispronssikausi (3300–2300 eKr.) 

 
Varhaispronssikauden alku on ihmiskunnan historian toinen suuri vallan-
kumous neoliittisen ajan alkamisen jälkeen. Tuolloin maanviljelys mah-
dollisti asumisen pysyvästi samoilla paikoilla ja loi edellytykset monille 
uusille saavutuksille. Nyt kirjoitustaidon keksiminen avaa uuden maail-
man: siirrytään esihistoriallisesta ajasta historialliseen. Kirjoitustaidon 
alkeet kehittyvät suunnilleen samanaikaisesti Egyptissä ja Kaksoisvirran-
maassa.  

Faraoiden Egyptin synty eli ns. arkainen aika (dynastiat 0–II) lasketaan 
alkavaksi noin 3100 eKr. Tämän jälkeinen vanhan valtakunnan aika 
(dynastiat III–VI) loi pohjan myöhemmälle egyptiläiselle kulttuurille. 
Mesopotamiassa sumerilainen kulttuuri nousee neljännen vuosituhannen 
lopulla ja sen ensimmäistä vaihetta voidaan kutsua ”proto-kirjalliseksi” 
ajaksi. Urukin kaupunki on seudun suurin keskus. Sumerilaisten kaupunki-
valtioiden aika aloittaa varhaisdynastian aikakauden (n. 3000–2400 eKr.). 
Kirjoitustaito sekä kaupunkikulttuurin synty mahdollistivat lukuisan mää-
rän muitakin uusia innovaatioita varhaispronssikauden alkuvuosisatoina. 
Syyria ja Palestiina olivat Hedelmällisen puolikuun kärkien välissä ja 
saivat vaikutteita molemmista suurista kulttuurialueista. 

Varhaispronssikauden alku on Palestiinan alueella uusien, melko 
pienten asutusten aikaa. Niitä nousi erityisesti viljaville seuduille, kuten 
rannikkotasangolle, vuoristoon, Sefelan alueelle ja Jordaninlaaksoon. 
Muuan arkkitehtoninen erikoisuus ovat pyöreäkulmaiset talot, jollaisia on 
viime vuosina löydetty mm. Jiftahelista ja Palmachimista. Myöhemmin 
(varhaispronssikausi II, alkaen n. 3050 eKr.) alueelle syntyivät ensimmäi-
set suuret, linnoitetut kaupungit. Näitä olivat mm. Dan, Hasor, Galilean 
Kedes, Bet-Jerah, Bet-Sean, Megiddo, Tell el-Farah, Ai, Jeriko, Lakis, 
Jarmut, Tell el-Hesi, Arad, Bab ed-Dhra ja Numeira. Lisäksi Golanilta on 
löydetty kaupunkeja, joita aikaisemmin kutsuttiin ”aitauksiksi”, koska 
niiden arveltiin olleen eläinten kokoamisalueita. Nyt yksi tällainen (Mit-
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ham Leviah) on melko perusteellisesti tutkittu, ja se on osoittautunut 
suureksi, linnoitetuksi kaupungiksi. Tässä suomalaisten esiinkaivamassa 
asutuksessa on ollut kymmenen metrin paksuinen muuri, jonka korkeutta 
voi vain aavistella, sillä pelkkä perustuskin oli ainakin 5 metriä korkea. 

Hautaustavat muuttuvat edellisestä kaudesta. Nyt haudataan useita 
sukupolvia samaan hautaan. Kuten jossain määrin jo kalkoliittisella ajalla, 
hautaaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa siten, että myöhemmin luut 
laitetaan omiin kasoihinsa. Suurin löydetty hautausmaa on Bab ed-Dhrassa 
Kuolleenmeren niemimaalla. 

Keramiikkatyyliin tulee uusia variaatioita. Tyypillisiä muotoja ovat ns. 
”aukkosuuruukut” (hole mouth jar), joista puuttuu erillinen kaula sekä 
litistetyt ns. ”ulokekahvat” (ledge handle). Pohja on yleensä tasainen (flat 
base). Ruukun pinta saattaa saada erilaisin tekniikoin tehdyn kiillotuksen 
tai värityksen. Useimmiten ruukut on edelleen tehty käsin, ilman pyörää. 

Varhaispronssikauden lopussa tapahtuu yksi Palestiinan historian jär-
kyttävimpiä katastrofeja: kaikki suuret kaupungit tuhoutuvat. Ne autioitu-
vat pariksi kolmeksi sadaksi vuodeksi. Joidenkin tilalle tulee vaatimatto-
mia kyläasutuksia. Tuhottuja kaupunkeja olivat mm. Megiddo, Bet-Jerah, 
Arad, Taanak, Ai, Jeriko, Jarmut ja Mitham Leviah. Myös Kuolleenmeren 
laakson viisi kaupunkia tuhoutuu tässä yhteydessä. Kukaan ei tiedä 
katastrofin varmaa syytä. Monia erilaisia arvailuja on esitetty. Yleisimmin 
arvellaan, että egyptiläiset olisivat tuhonneet Lähi-idän kaupungit. Egypti-
läisen kenraali Unin haudasta n. vuodelta 2300 eKr. on löydetty hymni, 
jossa tämä farao Pepi I:n joukoissa palvellut upseeri kuvailee sotaretkeä 
”hiekalla-asujien maahan”. Laulu mainitsee linnoitusten tuhoamisia, viiku-
na- ja viinitarhojen hakkaamisia ja tuhansien vihollisten tappamisen. 
Toinen teoria on, että pohjoisesta tuli amorilaisten kansainvaellus, joka 
aiheutti tuhon ja loi samalla sitä seuranneen, puolipaimentolaisen kult-
tuurin maahan. Kolmas mahdollisuus on ympäristöolosuhteissa tapah-
tuneet radikaalit muutokset. Voi myös olla, että nämä kaikki syyt ovat 
vaikuttaneet yhden aikakauden päättymisen Lähi-idässä. 
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2. Kulttuurin tuho 

Keskipronssikausi I (tai: välipronssikausi) (2300–2000 eKr.)   
 
Varhaispronssikautisen kaupunkikulttuurin tuhouduttua seurasi noin kol-
mensadan vuoden aika, jolloin Palestiina oli hyvin niukasti asuttu ja 
asukkaat olivat pääasiassa paimentolaisia ja tai asuivat pienissä kylissä. 
Egyptissä eletään tällöin vanhan valtakunnan ja keskivaltakunnan välistä 
aikaa, ja politiikka on hyvin epävakaata. Perinteiset yhteydet Egyptin ja 
Aasian välillä katkeavat. Myös Mesopotamiassa on lyhyempi kansojen 
liikehtimisen ja epävakauden aika. Syyriassa Eblan valtakunta on tuhou-
tunut, mutta uusi kaupunkikulttuuri nousee tilalle. Myös rannikon suuret 
kaupungit, Ras Shamra ja Byblos tuhoutuvat varhaispronssikauden lopus-
sa. 

Entisistä suurista kaupungeista vain muutamien paikalle nousee uusi, 
vaatimaton asutus. Tällaisia ovat Hasor, Megiddo, Bet-Sean ja Jeriko. 
Tämän aikakauden päälähteitä ovat hautalöydöt, joita on kolmenlaisia. 
Eniten on ns. kuiluhautoja (shaft-tombs), joissa pystysuora aukko johtaa 
hautakammioon. Lisäksi on edellisten kausien tavoin dolmeneita ja tumu-
luksia.  

Tämän aikakauden huomattavin yksittäinen esinelöytö on Ain Samiyan 
läheltä haudasta esiin tullut hopeinen maljakko, jota ympäröi mytologinen 
kuva-aihe. Ihmisiä, käärmeitä ja muita erikoisia eläinaiheita käsittelevän 
maalauksen on arveltu kuvittavan Enuma elish -myyttiä, mesopotamia-
laista luomiskertomusta. Tällöin kaksipäinen olento olisi Marduk-jumala, 
joka voittaa Tiamat-hirviön. Enuma elish -kertomus tunnetaan babylo-
nialaisesta kirjallisuudesta paljon myöhäisemmältä ajalta, mutta sen juuret 
saattavat olla jo tässä varhais- ja keskipronssikauden taitteessa. 

Keitä nämä keskipronssikauden alun paimentolaiset tai kylien asukkaat 
olivat, on ratkaisematon kysymys. Kuten edellä todettiin, hyvin yleinen 
selitys on ollut, että kyseessä oli länsi-seemiläinen kansainvaellus, jota on 
kutsuttu amorilaisten vaellusaalloksi. He olisivat joko olleet varhaisprons-
sikauden kaupunkien tuhoajia tai tulleet muiden aiheuttaman hävityksen 
jälkeiseen tyhjiöön. Albright on ensimmäisenä ehdottanut, että amori-
laisten vaellus olisi myös Raamatun patriarkkojen aikaa. 

Toisen teorian mukaan asukkaiden on ehdotettu olleen indoeuroop-
palaisia. Nykyisin suosituksi on tullut ajatus maan sisäisestä muutto-
liikkeestä. Kulttuurin muutos on kuitenkin sen verran suuri, että tämä ei 
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tunnu todennäköiseltä. Tähän keskusteluun on joskus liitetty maininta 
egyptiläisestä hautamaalauksesta Beni Hasanista Keski-Egyptistä. Siinä 
joukko seemiläisiä saapuu Egyptiin mukanaan aaseja, kauriita ja erilaisia 
metalliesineitä. Egyptiläiset eivät koskaan käyttäneet aaseja kuormajuhtina 
kuten tässä kuvassa. Joukon johtajalla on länsi-seemiläinen nimi Ab-sha. 
Tämä 1900-luvulta eKr. oleva seinämaalaus osoittaa, että tuona kansain-
vaellusten aikana liikennettä oli myös Palestiinan ja Egyptin välillä. 

 
 

3. Uusi nousu 
Keskipronssikausi II (2000–1550 eKr.) 

 
Vuoden 2000 paikkeilta eKr. tapahtuu seuraava suuri kulttuurinmuutos 
Lähi-idässä. Egyptissä alkaa keskivaltakunnan kukoistuskausi. Meso-
potamiassa länsiseemiläiset amorilaiset dynastiat hallitsevat ja yhteydet 
Syyrian ja Kaksoisvirranmaan kanssa lisääntyvät. Palestiinassa alkaa 
toinen suurten kaupunkivaltioiden aika. Syntyy kulttuuri, jota kutsutaan 
kanaanilaiseksi kulttuuriksi ja joka kestää noin tuhannen vuoden ajan. 
Lähes kaikilla materiaalisen kulttuurin aloilla tapahtuu merkittäviä muu-
toksia: asutustyypeissä, arkkitehtuurissa, keramiikan tyyleissä, metalli-
teollisuudessa ja hautaustavoissa. Edelleenkään ei ole aivan helppoa 
vastata kysymykseen, ketkä tämän uuden kulttuurin loivat. 

Palestiinan alueelle nousee kaikkialle suuria linnoitettuja kaupunkeja. 
Erityisen paljon niitä syntyy rannikkotasangolle. Etelästä pohjoiseen päin 
luetellen näitä ovat mm. Askelon, Javne Jam, Afek, Tel Poleg, Tel Hefer, 
Tel Zeror, Tel Burga, Akko ja Kabri. Luettelossa ovat vain suurimmat 
rannikon asutukset, joista monet kukoistavat ainoastaan keskipronssikausi 
II:n aikana. Muita suuria kaupunkeja olivat mm. Dan, Megiddo, Hasor, 
Bet-Sean, Sikem ja Tel Beit Mirsim. Monissa kaupungeissa oli poikke-
uksellisen paksu muuri ympärillä ja lisäksi saattoi olla puolustustarkoi-
tuksessa rakennettuja jyrkkiä ramppeja (glacis), jotta vihollisen kiipeä-
minen kaupunkiin vaikeutuisi. 

Keramiikkaesineiden valmistamisessa syntyi uusi vaihe, kun keksittiin 
nopeampi pyörä ja voitiin valmistaa entistä kauniimpia ja monipuoli-
sempia ruukkuja. Kauden tunnusmerkkinä voidaan pitää hyvin kiillotettua 
punaista pintaa (burnished red slip). Vaakasuoria maalauskuvioita saattaa 
myös esiintyä. Keskipronssikauden loppua kohti punainen kiillotus tulee 
harvinaisemmaksi ja sen korvaa vaalea kiiltävä pintakäsittely.  
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Metalliesineissä pronssi syrjäyttää vähitellen kuparin. Pronssi on 
kupariseos, jossa on 5–10 % tinaa. Näin siitä saatiin vahvempaa kuin 
pelkästä kuparista. Tinaa tuotiin luultavasti Keski-Eufratilta Marin 
seuduilta. Egyptiin päin oli myös enenevästi yhteyksiä. Tästä osoituksena 
ovat monet esinelöydöt sekä useat löydetyt tekstit. 

Egyptissä keskipronssikauden loppujakso, 1700–1550 eKr. on hyksojen 
aikaa. Kahdennentoista dynastian jälkeen Egyptin muinainen loisto katoaa 
ja alkaa sen sisäisen heikkouden aika. Jaksoa kutsutaan toiseksi väli-
kaudeksi. Egyptin valtaistuimelle nousevat ulkomaiset hallitsijat. Sana 
”hyksot” tarkoittaa juuri vieraita hallitsijoita. Nämä uudet vallanpitäjät 
olivat kanaanilaisia, jotka asuttivat Niilin suiston itäistä aluetta ja perus-
tivat sinne paikallisen dynastian, joka on järjestyksessään Egyptin viides-
toista dynastia. Hyksojen pääkaupunki oli Avaris (Raamatun Soan), arkeo-
logiselta nimeltään Tell el-Daba. 

Keskipronssikauden loppujakso on Palestiinassa edelleen suurten kau-
punkien aikaa. Erityisesti on mainittava Hasor, jonka jättiläismäisen 
alakaupungin historia alkaa 1800-luvulta eKr. Se on koko kanaanilaisajan 
ylivoimaisesti maan suurin kaupunki. Joosuan kirja kuvaa sen asemaa 
näin: ”Hasor oli muinoin seudun kaikista kaupunkivaltioista mahtavin.” 
(Joos 11:10). Kaupunkien porttirakennelmat olivat yleensä hyvin raken-
nettuja, moniosaisia komplekseja. Ne palvelivat rauhanaikana useita eri 
käyttötarkoituksia, ja sodan uhatessa ne suljettuina olivat ylipääsemät-
tömiä lukkoja. Maininnan arvoinen on Danin kolmiovinen savitiiliportti, 
joka ainoana Lähi-idän tällaisena porttina on säilynyt meidän päiviimme 
asti. Syy lienee se, että se melko varhaisessa vaiheessa on jostain syystä 
peitetty, joten sen enempää vihollinen kuin ajan vaikutuskaan ei ole 
kyennyt sitä murentamaan. Akkadin kieli oli keskipronssikauden aikana 
maailmankieli. Ammattikirjurit kaikissa Lähi-idän suurkaupungeissa osa-
sivat sitä. Marin valtava arkisto on osoitus melko yleisesti käytössä ollees-
ta kirjoitustaidosta. Palestiinan alueelta on tämän ajan tekstejä löydetty 
vain muutama pieni katkelma. Hasorista on paljastunut muutamia savi-
tauluja ja kaupungin kaivausten ollessa edelleen menossa projektin johtaja, 
Amnon Ben-Tor on ilmoittanut etsivänsä myös sieltä suurta kirjastoa. 
Geseristä löytynyt savitaulu luettelee joitain nimiä ja Hebronista on tullut 
esiin lista, jossa on luettelo uhreista. 
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Missä ovat patriarkat? 
 
Tähän mennessä Palestiinan alueen historian vaiheita kuvattaessa ei ole 
tehty minkäänlaista viittausta Raamatun historiaan. Patriarkkakertomuksia 
edeltäviä vaiheita (1. Moos. 1–11) onkin mahdoton sijoittaa mihinkään 
tunnettuun historian aikakauteen. Luomiskertomus viittaa maantieteel-
lisesti Kaksoisvirranmaahan (1. Moos. 2:14) ja maininta maanviljelyksestä 
ja karjanhoidosta (1. Moos. 4:2) aikaisintaan neoliittiselle kaudelle. Patri-
arkkakertomuksista lähtien (1. Moos. 12) voidaan ryhtyä keskustelemaan 
Raamatun historian ja Palestiinan tunnetun historian yhteensovittamisesta. 

Perinteisesti patriarkkakertomukset on sijoitettu keskipronssikauteen. 
Tehdyistä löydöistä ei kuitenkaan ole tullut esiin ainuttakaan sellaista, joka 
suoranaisesti viittaisi Raamatun henkilöihin tai tapahtumiin. Niinpä jo 
kauan sitten on esitetty käsitys, että patriarkkakertomukset olisivat pelkkää 
fiktiota. Ne olisi luotu jälkeenpäin selittämään kansan menneisyyttä. 

Kuitenkin monet tutkijat (mm. R. deVaux, J. Bright, S. Yeivin, K. 
Kitchen, D. J. Weissman, A. Millard, A. Mazar) ovat sitä mieltä, että Raa-
matun kuvaus patriarkoista sopii varsin hyvin juuri keskipronssikausi 
II:een (2000–1700  eKr.). Kertomuksissa mainitut kaupungit (esim. Sikem, 
Betel, Jerusalem ja Hebron) ovat olleet asuttuja tuohon aikaan. Kaupun-
kien välialueilla on ollut paimentolaisuutta, kuten patriarkkakertomukset 
edellyttävät. Kaldean Urista Harranin kautta Kanaanin maahan tullut 
Abraham on voinut kulkea tuolloin liikkuneiden kansainvaellusten aikana 
juuri sitä hedelmällisen puolikuun reittiä, jota oli tapana käyttää. Ehkä 
hänen matkansa oli osa tuolloin tapahtunutta amorilaisten kansainvael-
lusaaltoa. 

Monet Marin ja Nuzin arkistoissa kuvatut sosiaaliset elämänmuodot ja 
tavat ovat samoja kuin Raamatun kertomuksissa. Molemmissa lähteissä 
myös esiintyy samoja henkilönimiä. Nimi Jaakob on kymmenissä Marin 
tauluissa erilaisissa muodoissa. Muita ovat Ismael, Laban, Abram/ 
Abraham ja Benjamin. Nämä nimet ovat yleisiä Marin aikakaudella, mutta 
eivät juurikaan esiinny Abramia lukuun ottamatta  myöhempinä aikoina. 
Myös mesopotamialaiset kaupungit Harran ja Nahor mainitaan Marin 
teksteissä. 

Kuolleenmeren eteläpään viiden kaupungin tuhossa voi nähdä heijas-
tusta tästä ajasta. Raamattu luettelee kaupungit Sodoma, Gomorra, Adma, 
Seboim ja Soar ja sijoittaa ne samalle seudulle, josta löytyvät Bab ed-
Dhran, Numeiran, Feifan, Khanazirin ja Soarin rauniot. Näiden tuhoutu-
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minen ajoitetaan jo varhaispronssikauden loppuun, joten aivan täsmälleen 
ne eivät sovi samaan aikaan. 

Joosef-kertomuksista on osoitettu, että ne sopivat juuri hyksojen ajan 
Egyptiin. Se on ainoa ajanjakso faraoiden maan historiassa, jolloin ulko-
maalaiset ovat siellä johtavissa asemissa. Jopa faraon valtaistuimella istuu 
kanaanilaisia hallitsijoita. Haifasta on löydetty yksi hyksojen ajan skarabi, 
jossa on egyptiläisellä hieroglyfikirjoituksella nimi Jaakob. Sekin viittaa 
seemiläisten läsnäoloon keskipronssikauden lopun Egyptissä. 

Lisäksi voidaan todeta, että Raamatun patriarkkakertomuksissa on 
useita sellaisia piirteitä, jotka heijastelevat varhaista syntyaikaa. Teksteistä 
puuttuu Baalin vastustaminen, mikä israelilaisten asetuttua luvattuun 
maahan oli jatkuvasti esillä. Patriarkkojen aikana yhteys Jumalaan oli 
suora, mutta Moos.eksen jälkeen tähän tarvittiin uhrit. Jumalasta käytetään 
nimeä El, ei Jahve. Samoin kaikki Jahve-liitännäiset henkilönimet esiin-
tyvät vasta Moos.eksen jälkeisenä aikana. Yhtään sellaista ei esiinny patri-
arkkakertomuksissa.  

On perusteltua olettaa, että Raamatun patriarkat ovat eläneet keski-
pronssikautisessa Lähi-idässä. He ovat olleet puolipaimentolaisia ja 
asuneet teltoissa. Lammas- ja vuohilaumojen ruoan saanti on muuttanut 
heidän olinpaikkaansa varsin usein. Nälänhätä on ajanut heidät Egyptiin, 
kuten läpi historian usein on tapahtunut. Niilin suisto on ollut viljavaras-
tona silloin, kun ruoka muualta on loppunut. Beni Hasanin piirroksen 
kulkijoiden tavoin he ovat aaseineen ja tavaroineen matkustaneet vieraalle 
maalle.  

Mesopotamiaankin heillä on ollut yhteyksiä, kuten tuona aikana oli 
tavallista. Kun sieltä tultiin Kanaanin maahan, pääkulkureitti maan sydän-
alueille, Sikemin ja Betelin seudulle, tuli ns. kuninkaiden valtatietä myöten 
Transjordanian ylängöllä. Sieltä laskeuduttiin alas Jabbokvirran rantaa 
seuraten Jordanille (1. Moos. 32:23).  

Arkeologian keinoin patriarkkoja ei tämän paremmin kyetä paikan-
tamaan, niin kuin ei muitakaan paimentolaiselämää viettäneitä. Beduiinit 
ovat arkeologisesti ”näkymättömiä” ja ”muuttuvat näkyväksi” vasta 
asetuttuaan pysyväisasumuksiin. Näin meillä Raamatun patriarkoista on 
niukka mutta riittävä aineisto, jotta heidät Israelin kansan esi-isinä voidaan 
asettaa oikeisiin historiallisiin yhteyksiin.  
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Keskipronssikauden loppu 
 
Keskipronssikauden katsotaan loppuvan kahteen suureen tapahtumaan. 
Heettiläiset valtaavat suuria alueita Pohjois-Syyriassa ja Jamhadin suuri 
kuningaskunta Aleppossa tuhoutuu. Kanaanilaisten yhteydet pohjoiseen 
katkeavat, ja heettiläisten vaikutus näkyy myös Palestiinan alueella. 
Suurempi merkitys on kuitenkin sillä, että hyksot karkotetaan Egyptistä ja 
ne pakenevat Palestiinan alueelle 1500-luvun puolivälissä eKr. Tämän 
seurauksena suuri määrä keskipronssikauden kaupunkeja tuhotaan. Näitä 
ovat mm. Beerseba, Besor, Tell el-Ajjul (Sharuhen?), Tell el-Farah, Tel 
Malhata, Tel Masos, Tell Beit Mirsim, Geser, Tel Batas, Afek ja Kabri. 
Tuhon välttivät ainakin Jeriko, Hebron, Bet-Sur, Jerusalem ja Silo. 

Tämä murroskausi erosi kuitenkin varhaispronssikauden lopusta siinä, 
että se ei aiheuttanut täydellistä katkosta kanaanilaiseen kulttuuriin. Monet 
kaupungit ja temppelit rakennettiin uudelleen ja materiaalinen kulttuuri 
jatkuu seuraavaan ajanjaksoon, joka kutsutaan myöhäispronssikaudeksi. 
 
 

4. Kanaanilaiset Egyptin puristuksessa 
Myöhäispronssikausi (1550–1200 eKr.) 

 
Hyksojen karkottamisen jälkeen Egyptin farao Ahmoses (1550–1525 
eKr.), kahdeksannentoista dynastian perustaja, yhdisti jälleen Niilin 
suurvallan. Vähitellen Egyptin mahti ulottui myös kanaanilaisten alueelle. 
Thutmoses III  (1479–1425 eKr.)  kävi strategisen Megiddon taistelun, ja 
sen jälkeen egyptiläiset joukot hallitsivat monia kanaanilaisia kaupunki-
valtioita. Kanaanilainen kulttuuri jatkui näissä, mutta vähittäinen rappeu-
tuminen oli seurausta Egyptin vallan noususta alueella. Thutmoseksen 
valta ulottui jopa Syyriaan Orontes-joen Kadekseen asti.  

Egyptiläiset jatkoivat taisteluja aina Pohjois-Syyriaan asti, jossa 
vastaan tuli pohjoisen Mesopotamian alueita hallinnut Mitannin valta-
kunta. Thutmoses III:n seuraaja Amenhotep II teki kaksi sotaretkeä 
Palestiinan ja Syyrian alueelle. Meren tietä kulkien joukot valtasivat 
kaupunkeja rannikko tasangolta, Jisreelin laaksosta ja Pohjois-Galileasta. 
Taanakista löydetty kiilakirjoitusteksti kertoo, kuinka egyptiläiset hyök-
kääjät vaatijat kaupungilta pakkoveroja. Samalta ajalta on Gennesa-
retinjärven rannalta löydetty egyptiläinen stela, jossa mainitaan sota 
Mitannin valtakuntaa vastaan. 
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Kanaanilaisten elämästä saamme tuolta ajalta hyvän kuvauksen 
Amarna-kirjeistä, jotka löytyivät Amenhotep IV eli Eknatonin (1352–1336 
eKr.) palatsista Tell el-Amarnasta Keski-Egyptistä. Akkadinkielinen 
arkisto käsittää 360 dokumenttia diplomaattista kirjeenvaihtoa. Lähettäjinä 
on kanaanilaisia hallitsijoita, mutta myös Egyptin valtapiirin ulkopuolelta 
Babylonista, heettiläisten valtakunnasta ja Alashyasta, joka luultavasti 
tarkoittaa Kyprosta.  

Egyptin sisäiset ristiriidat johtivat yhdeksännentoista dynastian perus-
tamiseen. Dynastian toinen farao, Seti I (1294–1279 eKr.), teki valloitus-
retken Aasian suuntaan. Bet-Seanista löydetty stela kertoo hänen voitois-
taan Jordaninlaaksossa. Hänkin ulotti retkensä Kadesiin Orontes-joelle ja 
taisteli siellä Amurrun kuningaskuntaa vastaan. 

Heettiläiset olivat perustaneet 1300-luvulla eKr. oman valtakuntansa, 
joka ulottui koko Anatolian ja Pohjois-Syyrian alueille. Heidän pääkau-
punkinsa oli Hattusa (nyk. Boghazkoy) Keski-Anatoliassa ja toinen tärkeä 
keskus oli Karkemis Ylä-Eufratilla. Heettiläisten ja egyptiläisten välillä 
käytiin suuri taistelu Kadeksessa Ramses II:n (1279–1213 eKr.) neljäntenä 
hallitusvuotena.  

Tästä sodasta Ramses teetti viisi valtavaa seinäreliefiä Karnakin temp-
peliin ja julisti näin voittoaan heettiläisistä. Heettiläisten oma versio antaa 
sodan kulusta toisenlaisen kuvan. Muutaman vuoden kuluttua Ramses II ja 
heettiläisten Hattusilis III tekivät rauhansopimuksen. Egyptiläisten ja 
heettiläisten raja määriteltiin Libanonin alueelle Bekaan laaksoon. Tämä 
rauha kesti heettien valtakunnan luhistumiseen asti, 1200-luvun lopulle 
eKr. 

Ramses II:n seuraaja, Mernefta (1213–1203 eKr.) jatkoi sotaretkiä 
kanaanilaisten alueelle. Häneltä on löydetty voittostela, jossa ensimmäisen 
ja ainoan kerran egyptiläisissä lähteissä esiintyy nimi ”Israel”. Mernefta 
kertoo lyöneensä Askelonin, Geserin ja Jenoamin kaupungit sekä tuhon-
neen lopullisesti ”Israelin siemenen”. Hieroglyfimerkeissä muut ovat kau-
punkien merkkejä, mutta Israel heimon merkki. 

Egyptin seuraavat sisäiset ristiriidat johtivat kahdennenkymmenennen 
dynastian perustamiseen. Koko Lähi-itä oli näihin aikoihin suurten levot-
tomuuksien kourissa. Mykeneläinen kulttuuri Aigeian meren alueella, 
heettiläisten imperiumi Anatoliassa, monet suuret valtakeskukset, kuten 
Ugarit, Hattusa, Qatna ja Orontes-joen Kades romahtivat 1200-luvun 
taitteen aikoihin. Pitkäaikainen kuivuus ja niin sanottujen merikansojen 
liikehdintä olivat keskeisiä tekijöitä näihin mullistuksiin. Kanaanin 
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alueella ratkaiseva tapahtuma oli Ramses III:n ja merikansojen välinen 
taistelu Ramseksen kahdeksantena hallitusvuonna 19:nnen ja 20:nnen 
dynastioiden hallitsijat jättivät Kanaanin maahan suuren määrän monu-
mentteja, rakennuksia ja esineitä, jotka kertovat tästä Egyptin ylivallan 
ajasta. 

Kanaanin maan tärkeimmät egyptiläiset hallintokeskukset olivat Gaza, 
Jaffa ja Bet-Sean. Maasta vietiin Egyptiin puuta, öljyä, viiniä, vehnää, 
karjaa, kuparia, orjia ja jalkavaimoja. Kanaanilaiset kaupunkivaltiot olivat 
Egyptin vasalleja. Ne maksoivat isäntämaalle suuria veroja. Niiden tulevat 
hallitsijat saivat usein koulutuksensa Egyptissä. Egyptillä näytti olleen 
”hajota ja hallitse” -periaate, koska kanaanilaiset kaupunkivaltiot kapinoi-
vat usein keskenään. 

Amarna-kirjeissä mainitaan usein yhtenä vaaratekijänä hapirut. Tällä 
tarkoitetaan vailla pysyvää kansalaisuutta ollutta ihmisryhmää, joka silloin 
tällöin saattoi hyökätä jonkun kaupunkivaltion kimppuun, vaikka toisinaan 
saattoi myös palvella niitä palkka-armeijana tai työväkenä. Sikem näyttää 
olleen paikka, jossa monet hapirut asuivat. Labaya tämän alueen hallitsi-
jana yritti saada valtaansa suurempiakin alueita, mutta useiden kanaani-
laiskaupunkien yhdistetyt joukot pysäyttivät hänet. 

Maassa oli tänä aikana myös paljon paimentolaista ja puolipaimen-
tolaista väkeä, joka asusteli vuoristossa ja autiomaan reuna-alueilla. Egyp-
tiläiset käyttivät näistä nimitystä ”Shasu”. Sateettomina kausina paimento-
laiset saattoivat tulla ryöstämään seutujen pysyviä asukkaita. 

Egyptin yli kolmesataavuotinen taloudellinen riisto, kaupunkivaltioiden 
keskinäiset sodat ja hapirujen sekä puolipaimentolaisten ryöstelyt rappeut-
tivat vähitellen kanaanilaisen kulttuurin. Palestiinan asema Egyptin ja 
Pohjois-Syyrian välisenä linkkinä tulee esille monissa löydetyissä teks-
teissä. Esim. Afekista on löydetty savitaulu, jossa Ugaritin korkea virka-
mies karhuaa egyptiläiseltä kuvernööriltä viljalaskua. 

Ugaritista (Ras Shamra) löydetyt tekstit valottavat hyvin paljon 
myöhäispronssikauden Lähi-idän elämää. Kaupunki oli Egyptin valtapiirin 
ulkopuolella, eikä sen asukkaita voi pitää kanaanilaisinakaan, mutta silti 
tekstit ovat Amarna-kirjeiden ohella tämän aikakauden tärkein kirjallinen 
dokumentti. Ugaritin palatsin ja temppelin kirjaston tekstit ovat akkadin-
kielisiä. 
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Kanaanilaisen kulttuurin piirteitä 
 
Monista myöhäispronssikautisista kaupungeista voidaan löytää kolme tai 
useampiakin asutuskerrostumia tuolta ajalta. Tämä selittyy ajan levotto-
milla oloilla, sekä sisäisillä valtataisteluilla että hapirujen ja paimentolais-
ten ryöstöretkillä. Kolme asutusvaihetta on esim. Hasorissa, Megiddossa, 
Bet-Seanissa, Geserissä, Lakisissa, Sikemissä, Tel Mevorakissa, Jaffassa, 
Tel Serassa ja Tel Halifissa.  

Useimmat myöhäispronssikauden kanaanilaiskaupungit olivat kovin 
vaatimattomasti linnoitettuja. Joissakin keskipronssikauden muureja on 
käytetty uudelleen. Syy vahvan puolustuksellisen rakentamisen puuttu-
miseen lienee siinä, että egyptiläiset ovat kieltäneet liian voimakkaan 
linnoittautumisen. 

Useita suuria ja hyvin suunniteltuja yksityistaloja on kaivettu esiin. 
Nämä lienevät kuuluneet kanaanilaiselle ylimystölle. Esim. Megiddossa 
suuret huoneet ympäröivät keskellä olevaa pihaa. Afekista, Taanakista ja 
Tel Batasista on myös löytynyt vastaavia rakennuksia. Yksi Afekista 
löydetyistä sisälsi egyptiläisiä piirtokirjoituksia, joten se lienee kuulunut 
paikalliselle egyptiläiselle virkamiehelle. 

Myöhäispronssikaudelta on löydetty useita huomattavia kanaanilaisia 
temppeleitä. Tällaisia on ollut ainakin Hasorissa, Megiddossa, Bet-
Seanissa, Tel Mevorakissa, Lakisissa sekä vastaavanlaisia Pohjois-
Syyriassa Ugaritissa ja Alalakissa. Jotkut näistä on rakennettu jo keski-
pronssikauden aikana, kuten Hasorin temppeli. Temppelin portilta on 
löydetty suurikokoinen leijonaa esittävä patsas. Basalttinen härkää 
kuvaava patsas viittaa siihen, että temppeli on pyhitetty kanaanilaiselle 
ukkosen jumalalle, Baalille. Useimmiten tuon ajan temppeli oli neliön tai 
suorakaiteen muotoinen rakennus. Sisäänkäynti johti suureen halliin, jonka 
perällä oli pienempi huone, ”kaikkein pyhin”. Hasorin toisessa tämän ajan 
temppelissä oli yksitoista pystyynnostettua kiveä, stelaa, pienikokoinen 
leijonapatsas sekä istuva naisfiguuri. Pystyssä olevat kivet ovat masseboja, 
jollaisista mainitaan myös Raamatun kertomuksissa (esim. Joos. 4:5–9). 
Temppeleiden lisäksi myöhäispronssikaudella on käytetty avoimia 
kulttipaikkoja, joilla on saattanut sijaita uhrialttari. 

Kauden keramiikkavalikoima on hyvin runsas. Paikallisesti valmistetun 
lisäksi on huomattavan paljon tuontitavaraa, joka on merkki vilkkaasta 
kaupankäynnistä. Ulkoa tuodut ovat kyproslaista, mykeneläistä, syyria-
laista tai egyptiläistä alkuperää. Maalaamattomien ruukkujen ohella 



Historian aamuhämärissä 
 

      

 
43 

esiintyy entistä enemmän kauniisti koristeltuja astioita. Kyproksen 
keramiikassa oli mm. hyvin vaaleaksi maalattuja ja ohutreunaisia astioita, 
joista erästä kutsutaan maitokupiksi. Mykeneläistavara oli erityisen 
kaunista, hienorakeisesta savesta ja hyvin nopealla pyörällä valmistettua. 
Ruukku oli usein kiiltävän vaalea, ja siinä oli taidokkaita, ruskealla värillä 
tehtyjä maalauksia. Kaunista kyproslaista ja mykeneläistä esineistöä 
pyrittiin myös jäljittelemään kanaanilaisissa savipajoissa. 

Tyypillistä myöhäispronssikauden taiteessa on norsunluuesineistön 
runsas esiintyminen. Taidokkaasti kaiverrettuja kuvia oli erilaisissa huone-
kalujen koristeissa, laatikoissa, kuvalaatoissa ja pieninä figuureina. Myös 
metallista ja savesta tehtiin koriste-esineistöä. Tärkeimpiä aiheita olivat 
pienet ”tinasotilaan” tyyppiset hahmot, jotka esittivät erilaisia jumalia. 
Kanaanilaisen pääjumalan, Baalin, patsaat saattoivat olla juuri ase kädessä 
olevia sotilaita. Naispuolisia Astarten patsaita on löydetty kaikkein eniten. 
Tämä hedelmällisyyden jumalatar on yleensä kuvattu alastomana 
naisfiguurina. 

Akkadin kieli säilyy edelleen tärkeinpänä kansainvälisenä kielenä. 
Jokaisella hallitsijalla täytyi olla akkadia osaava kirjuri. On myös löydetty 
kaksi- tai kolmikielisiä sanakirjoja. Egyptiläinen hieroglyfi oli toinen pai-
kallinen vieras kieli. Kanaanilaiset olivat kuitenkin ensimmäisenä maail-
massa luomassa kirjoitusta, joka perustui kirjainkirjoitukseen. Foini-
kialaisen ja kreikkalaisen kirjaimiston juuret ovat kanaanilaisessa aak-
kostossa. Varhaiskanaanilaisen kirjoitustaidon yksi haara oli Ugaritissa 
kehitetty 27 kirjaiminen nuolenpääaakkosto, jolla pääasiassa kirjoitettiin 
akkadin kieltä. Varsinaisessa kanaanilaisessa tekstissä erotetaan kaksi 
variaatiota: proto-siinailainen ja proto-kanaanilainen. Molempia on löyty-
nyt hyvin lyhyistä tekstikatkelmista, joita esiintyy kalliopiirroksissa, ruu-
kuissa ja kivi- ja metalliesineissä. Ensimmäisten löydettyjen kirjoitusten 
ajoitus on kiistanalaista. Varhaisimmat ehdotukset ovat 1500-luku eKr. ja 
myöhäisimmät 1200-luku eKr. Proto-kanaanilaisesta kirjoituksesta kehittyi 
rautakauden alussa muinaisheprean ja aramean kirjoitetut kielet. 
 Myöhäispronssikaudella kanaanilaisten kehittämä kirjainkirjoitus on 
eräs ihmiskunnan historian suuria keksintöjä. Se oli ratkaiseva askel 
kirjoitustaidon vähittäiseksi yleistymiseksi myös tavallisen kansan pariin.  
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Israelilaiset Egyptissä? 
 
Raamatun kuvaamasta israelilaisten Egyptissä olosta ei ole yhtään 
yksiselitteistä arkeologista dokumenttia. Monet pitävät kertomuksia 
myytteinä, joilla ei ole minkäänlaista historiallista pohjaa. Muutamat 
juutalaiset tutkijat (mm. N. Sarna) ovat tehneet hyvän kysymyksen: Miksi 
israelilaiset olisivat keksineet itselleen näin nolon alkuperän, monisataa-
vuotisen orjanaolon Egyptissä, jos sille ei olisi lainkaan todellisuuspohjaa? 

Useat tutkijat (esim. S. Herrman, B. Halpern, K. Kitchen ja A. 
Malamat) ovatkin kiinnittäneet huomiota siihen, että vaikka suoranainen 
aineisto puuttuu, Egyptin historiasta löytyy useita pieniä linkkejä, jotka 
voisivat viitata Egyptissä olleisiin heprealaisiin.  

Myöhäispronssikaudella Niilin delta-alueella oli paljon seemiläistä 
siirtotyöväkeä. Ramses II:n valtavat rakennustyömaat vaativat paljon 
työvoimaa. Raamattu kertoo israelilaisten rakentaneen juuri Pitomin ja 
Ramseksen kaupunkeja (2. Moos. 1:11, myös 12:37). Faraoiden haudoissa 
olevat maalaukset tiilityömaasta antavat aivan samanlaisen vaikutelman 
kuin vastaava Raamatun kertomus. Mainitseepa eräs egyptiläinen teksti 
olkien lisäämisen saveen (vrt. 2. Moos. 5:7). Kanaanin maassa oljet eivät 
olleet saveen lisättävä sidosaine.  

Vaikka termi ”hapirut” ei Amarna-kirjeissä esiintyessään varmaankaan 
tarkoita heprealaisia, niin useiden tutkijoiden mielestä kyseisen nimen 
esiintyminen Egyptissä uuden valtakunnan aikana voisi tarkoittaa. Leiden 
Papyruksessa no 348 kerrotaan juuri Ramses II:n rakennustöistä ja sano-
taan: ”Jaa viljaa sotilaille ja hapiruille, jotka kuljettavat kiviä Ramseksen 
suureen Pyloniin.” Toisessa papyruksessa kerrotaan hapirujen anovan 
vapaata työstä, voidakseen mennä uhraamaan jumalalleen (vrt. 2. Moos. 
5:3). Hapirut-termi katoaa Egyptistä tultaessa ensimmäiselle vuosituhan-
nelle eKr. 

Egyptiläisiin teksteihin erikoistunut S. Herrman toteaa, että jo Amen-
hotep III:n (ehkä 1402–1364 eKr.) luettelossa mainitaan Palestiinan 
eteläpuolelta Shasu-heimojen maa ja sen yhteydessä sana yhw´. Tämä 
Vanhan testamentin Jumalan nimen (JHWH) esiintyminen neutraalissa, ei-
israelilaisessa lähteessä viittaa siihen, että nimi oli tunnettu Siinain alueella 
jo ennen eksoduksen aikaa. Amarna-kirjeissä mainitaan Shasu-maan 
yhteydessä sana Seir, joka viittaa samoille seuduille. Nämä tiedot sopivat 
siihen Raamatun mainintaan, jossa sanotaan Herran lähtevän Seiristä ja 
Edomista (Tuom. 5:4). On siis Herrmannin mukaan ilmeistä, että ainakin 



Historian aamuhämärissä 
 

      

 
45 

Amenhotep III:n ajasta Seti II:een asti Kuolleenmeren eteläpuolella on 
ollut Shasu-heimoja. Tämä on myös sitä aluetta, jolla israelilaiset toimivat 
noina aikoina. Niinpä me tulemme hyvin lähelle Vanhan testamentin 
traditioita. Voimme olettaa, että jossain täällä on ollut Jumalan vuori, jolla 
Jahve on ilmestynyt. 

A. Malamat on nostanut esiin kaksi vanhoissa teksteissä esiintyvää 
tapausta, joilla on sisällöllinen vastaavuus Raamatun kertomuksen kanssa.  
Papyrus Anastasi sisältää kuvauksia Egyptin rajan yli kulkeneista ulko-
maalaisista. Papyrus Anastasi V 13. vuosisadan lopulta kertoo kahdesta 
paenneesta orjasta. He pakenivat öiseen aikaan Siinaille ja heitä etsittiin 
sieltä Migdolin seudulta (vrt. 2. Moos. 11:4 ja 14:2). Niilillä sijaitsevasta 
Elefantinen saaresta on löydetty eräässä stelassa maininta 1100-luvun 
kapinoitsijoista, jotka jotkut egyptiläiset varustivat hopealla, kullalla ja 
kuparilla (vrt. 2. Moos. 12:35). 

Edelleen voidaan todeta, että Raamatun maininta pakoreitistä (2. Moos. 
13:17,18) autiomaan kautta on ainoa järkevä, koska rannikon tie, ”filis-
tealaisten maan kautta”, oli täynnä egyptiläisten linnoituksia. Sinne ei siis 
ollut mitään syytä mennä. Muutoin kulkureittiä Siinailla ei kyetä paikan-
tamaan, koska autiomaassa nimistö ei ole säilynyt samalla tavoin kuin asu-
tulla seudulla. Myös Siinain vuoren sijainti on epävarma, joskin vanhan 
tradition mukainen Mooseksen vuori lähellä Siinain eteläkärkeä on saat-
tanut säilyttää muiston aidosta paikasta. Nykyään on tehty uusia ehdo-
tuksia Saudi-Arabian puolelta, mutta ne ovat vailla mitään asiallista 
pohjaa. 

Vaelluksen loppupään kulkureitti on sen sijaan paikannettavissa. 
Edomilaiset, moabilaiset ja ammonilaiset kansat olivat asettuneet Kuol-
leenmeren ympäristöön noihin aikoihin. Raamatussa on pitkiä kaupunki-
luetteloita, joiden kautta kansan oli määrä mennä. Arkeologisesti joidenkin 
näistä asuttaminen on epävarmaa tuolta ajalta, joten kertomuksen histo-
riallisuus tulisi kyseenalaiseksi. Nyt kuitenkin K. Kitchen on egyptiläisistä 
lähteistä osoittanut, että faraot käyttivät samoja kulkureittejä vähän aikai-
semmin ja luettelevat samoja nimiä.  
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Seuraava nimivertailu valottaa asiaa: 
 
4. Moos. 33:45-49 Thutmoses III  Ramses II 
Iije-Abarim   Iije 
        Heres (nyk. Kerak) 
Dibon-Gad   Dibon   Qarho (Dibon) 
Almon-Diblataim 
Nebo 
Moabin tasanko 
        Iktanu 
Abel-Sittim   Abel    Abel 
Jordan   Jordan 
 
Israelilaisten Egyptissä-olon suhteen jää edelleen monia kysymyksiä avoi-
meksi. Osittain ongelma kytkeytyy seuraavan luvun pohdintaan: minkä-
laista näyttöä luvatun maan valloittamisesta olisi? 
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MAAN ASUTTAMINEN JA TUOMARIEN AIKA 
Rautakausi I (1200–1000 eKr.) 

 
 

1. Suurista imperiumeista pieniksi kansallisvaltioiksi 
 

Kuten nykyisenä aikana tapahtuu aaltoliikettä kansojen liittymisessä toi-
siinsa erilaisin yhdyssitein ja toisaalta niiden jakautumisessa pieniksi 
kansallisiksi yksiköiksi, niin mennyt historia osoittaa samankaltaisia piir-
teitä. Myöhäispronssikausi oli suurten imperiumien aikaa. Välimeren 
itäisen seudun suurvallat olivat faraoiden Egypti Niilin ympärillä ja kanaa-
nilaisten kaupunkivaltioiden maassa sekä heettiläisten valtakunta Ana-
toliassa ja Pohjois-Syyriassa. Näiden suurvaltojen romahtaminen tultaessa 
1200-luvulle eKr. on edelleen jonkinlainen mysteeri. Samaan aikaan 
tapahtuu myös mykeneläisen kulttuurin tuhoutuminen ja Kreikan histo-
riassa puhutaan ”pimeästä aikakaudesta”. Pääsyinä on arveltu, kuten edellä 
jo mainittiin, muutokset ilmasto-olosuhteissa, suuri kuivuus sekä meri-
kansojen vaellukset. Suuret maailmankaupungit tuhoutuivat ja niiden 
raunioille alkoi kehittyä uusi kulttuuri.  

Lähi-idän alueen materiaalisessa kulttuurissa tämä murros ilmenee 
mykeneläisen ja kyproslaisen tuontikeramiikan loppumisena. Jordanin 
laaksosta, Tell Deir Allasta on löydetty fajanssimaljakko, jossa on yhdek-
sännentoista dynastian viimeisen hallitsijan, kuningatar Tausertin nimi. 
Maljakko on selvästi myöhäispronssikautisessa kerrostumassa, joka sisäl-
tää mykeneläistä ja kyproslaista materiaalia. Tämä löytö on sikäli tärkeä, 
että se antaa viimeisen ajoituksen tälle ajan tunnusmerkkinä olevalle 
tavaralle. Olemme noin vuodessa 1200 eKr.  Egyptissä kriisi aiheuttaa 
yhdeksännentoista dynastian lopun, jonka jälkeen tulee joksikin aikaa uusi 
nousu. Kahdeskymmenes dynastia (Ramses III–Ramses VI) ulottaa vielä 
vaikutustaan Kanaanin alueelle, mutta sen voima ei ole enää entisenlainen. 

Nämä kansojen liikkeet loivat Välimeren itäiselle rannikolle poliittisen 
tyhjiön, joka täyttyi uusilla etnisillä ryhmillä. Foinikialaisten keskukseksi 
nousee Tyros, filistealaisten viiden kaupungin liitto hallitsee Palestiinan 
rannikkoa, israelilaiset asettuvat asumaan vuoristoseuduille ja moabilaiset 
ja edomilaiset  ja ammonilaiset Jordanin takaisille alueille.  



Iustitia 11 
 

 
48 

Samoihin aikoihin tehty keksintö raudan valmistamisesta muutti sodan-
käynnin piirteitä ja oli suuri edistysaskel maatalouden kehittymisessä. 
Kirjainkirjoituksen yleistyminen loi myös pohjaa uusien kansojen itse-
näisyydelle.  

Rautakauden alku Palestiinassa on vielä egyptiläisten läsnäolon aikaa. 
Muutamat suuret kanaanilaiskaupungit tuhoutuvat, mutta kanaanilais-
asutus ei tyystin häviä. Egyptin ja kanaanilaisten vaikutus jatkuu selvästi 
esim. Bet-Seanissa, Megiddossa, Lakisissa, Tel Morissa, Tel Serassa ja 
Tell el-Farassa. Sekä Bet-Seanissa että Megiddossa on jälkiä kaupungin 
tuhosta 1200-luvulla eKr., mutta molemmat rakennetaan pian uudestaan ja 
kanaanilainen kulttuuri jatkuu niissä.  

 
 

2. Filistealaisten tulo  
 
Rautakauden alun kansainvaelluksista kaikkein merkittävin oli ns. meri-
kansojen hyökkääminen Egyptin, Palestiinan ja Syyrian rannikkoseuduille. 
Tunnetuin merikansoista on filistealaiskansa, jonka jälkiä Pyhän maan 
kaivauksissa on löydetty poikkeuksellisen paljon ja jonka toimista on 
myös paljon kirjoitettu Raamatun lehdille. 

Muutamissa egyptiläisissä lähteissä mainitaan jo 1300-luvulla eKr. 
mereltä tulleita kansoja egyptiläisten palkkasoturien joukossa. Huoma-
ttavin dokumentti on kuitenkin Ramses III:n kuolintemppelissä Medinet 
Habussa sijaitsevat suuret reliefit ja piirtokirjoitukset. Merikansojen tais-
telu käytiin Ramseksen kahdeksantena hallitusvuotena, eli noin vuonna 
1150 eKr. Teksteissä mainitaan nimeltä seitsemän merikansaa, joista 
filistealaiset on yksi. Kuvissa filistealaisilla on ”punkkaritukalta” näyttävä 
päähine, jota on kutsuttu sulkapäähineeksi. Aseina heillä on pitkiä, suoria 
miekkoja, keihäitä ja pyöreitä kilpiä. Maataistelussa heillä on sotavaunuja, 
joissa on kuusipuolaiset pyörät. Ramses III kehuskelee erään papyrus-
tekstin (papyrus Harris I) mukaan voittaneensa merikansat perusteellisesti, 
mutta todellisuus on ollut hänen kannaltaan paljon karumpi. Eräässä 
luettelossa 1100-luvun lopulta mainitaan merikansoista Sherden, Tjekel ja 
filistealaiset. Viimeksi mainittujen tärkeimmistä kaupungeista mainitaan 
Askelon, Asdod ja Gaza.  

Raamattu kertoo filistealaisten muodostaneen Palestiinan rannikolle 
viiden kaupungin liiton, pentapoliksen. Kaupungit olivat Gaza, Askelon, 
Asdod, Gat (Tell es-Safi) ja Ekron (Tel Miqne). Filistealaiset valtasivat 
lisäksi mm. Afekin, Bet-Semeksen, Geserin ja Megiddon. He rakensivat 
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kokonaan uuden kaupungin, Tel Qasilen, Jarkon-joen rannalle. Filistea-
laisten asuma-alue oli siis rannikkoseutu ja Sefelan alue Egyptin rajalta 
Jarkon-joelle (nykyisen Tel Avivin seudulle) saakka. Satunnaisesti he 
ulottivat alueitaan pohjoisemmaksi, aina Jisreelin-laaksoon asti ja kävivät 
sotia myös Juudan vuoristossa. 

Filistealaiskeramiikka on kehittynyt mykeneläisistä hienoista ruukuista. 
Siihen on lisäksi tullut vaikutteita kanaanilaisesta ja egyptiläisestä 
keramiikasta. Siinä on musta-punainen kuviointi, aiheina lintuja tai geo-
metrisiä kuvioita. 

Filistealaisten pentapoliksesta on kaivauksin tutkittu Ekronia, Asdodia 
ja jonkin verran Askelonia. Näistä Ekron eli Tel Miqne on yksi maan 
suurimmista rautakautisista asutuksista. Sen kaivausprojekti alkoi vuonna 
1984 ja se jatkuu edelleen ”Mrs. Ekronin”, Trude Dotanin, johdolla. Kai-
vaukset ovat osoittaneet, että paikalla sijainnut kanaanilaiskaupunki on 
tuhoutunut täydellisesti 1100-luvun alussa. Raunioille filistealaiset 
rakensivat kaupunkinsa. Tunnusmerkkinä uusista asukkaista on paikallisen 
mykeneläistyylisen (Mycenaen IIIC:1b) keramiikan suunnattoman suurien 
määrien esiintyminen. Seuraavan sadan vuoden kuluessa kaupunki 
vaurastui huomattavasti ja keramiikkatyyli muuttui sellaiseksi, jollaisena 
filistealaisruukut sitten yleensä tunnetaan, lintu- ja spiraaliaiheisiksi 
(Philistine bichrome pottery). Myöhemmin vaikutteita tuli myös foini-
kialaisesta kulttuurista. Ekronin teollisuusalueella oli hyvin pitkälle kehit-
tynyttä keramiikka-, pronssi- ja rautateollisuutta. Raudan sulattamisessa ja 
rautaesineiden valmistamisessa filistealaiset olivat edelläkävijöitä tässä 
maassa. Näyttää siltä, että aluksi rautaa käytettiin lähinnä pienien kultti-
esineiden valmistamiseen. Raamatussa Saulin aikaan liittyvässä kerto-
muksessa on maininta siitä, että israelilaisten piti teroituttaa rautatyö-
kalunsa filistealaisilla, koska heiltä itseltään vielä puuttui tämä taito (1. 
Sam. 13:19–21). Eläinarkeologian tutkijat ovat havainneet, että filistea-
laiset toivat sian- ja naudanlihan syöntitavan maahan, jossa aikaisemmin 
oli syöty pääasiassa lampaan- ja vuohenlihaa. Tosin sianluita on löydetty 
jo pronssikaudeltakin. 

Suurin Ekronista esiin kaivettu rakennus on ollut mahtava temppeli. Se 
muistuttaa vastaavia Aigeian seudun ja mykeneläisten palatseja. Keskeisin 
osa temppelistä oli suurikokoinen uuni, josta löytyi suuret määrät tuhkaa ja 
luita. Muualta kaupungista löydettiin pienempiä uuneja. Toinen filis-
tealaistemppeli on löydetty Tel Qasilesta. Trude Dothanin mukaan nämä 
löydetyt temppelit ovat samanlaisia, jollaisesta Raamatussa kerrotaan 
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jakeissa Tuom. 16:29–30. Siinä Simson on Gazassa sijaitsevassa 
filistealaisten jumalan, Dagonin temppelissä ja kaatamalla tukipilarit saa 
rakennuksen sortumaan. 

Kaiken kaikkiaan Ekronin löydöt osoittavat, että kaupunki on ollut 
erittäin hyvin organisoitu yhteiskunta ja se on ollut taloudellisesti hyvin 
menestyvä. Samaa osoittaa filistealaisten pitkälle kehittynyt sodankäynti-
tekniikkakin, jolla he muuttivat koko Lähi-idän historian. Vähitellen kui-
tenkin filistealaiskulttuuri sekoittuu kanaanilais- ja israelilaiskulttuuriin.  
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3. Israelin varhainen asutushistoria arkeologian valossa 

  
Kysymys etnisyydestä 
 
Samoihin aikoihin kun filistealaiset asuttivat Palestiinan rannikkoseutuja, 
sisämaassa tapahtui myös kansojen liikehdintää. Myöhäispronssikauden 
kanaanilaisasutus oli ollut lähes yksinomaan tasangoilla ja laaksoissa, 
vuoristoseudut olivat jokseenkin autioita. Rautakauden alussa vuoristo-
alueet asutetaan, erityisesti maan keskiosat, ns. Efraimin ja Manassen 
alueella, ja koko maan historia saa aivan uuden käänteen. Keitä vuoriston 
asukkaat olivat, on ollut viime vuosien Israelin historian ja arkeologian 
kuumia kysymyksiä.  

Kysymys jonkun ihmisryhmän etnisyyden määrittelemisestä on noussut 
hyvin keskeiseksi, ja arkeologit ovat etsineet apua sosiologeilta ja antropo-
logeilta. Ns. ”pots and people” -ongelma on ollut jo kauan tunnettu, toisin 
sanoen kysymys siitä, voidaanko ruukkujen perusteella määritellä jonkin 
kansan identiteetti. Jossain määrin näin koko ajan tehdään. Hyvänä 
esimerkkinä ovat juuri edellä esitellyt filistealaiset. Heidän keramiikkansa 
on niin selvästi muista erottuvaa, että ei ole suuria vaikeuksia määritellä, 
missä he asuivat. Luonnollisesti tässäkin tapauksessa rajat ovat häilyviä, 
sillä saattaahan pienen filistealaiskeramiikkamäärän esiintyminen jossakin 
olla vain osoitus kaupankäynnistä tai muusta yhteydenpidosta.  

Nykyään materiaalista kulttuuria (lähinnä keramiikkaa ja arkkiteh-
tuuria) pidetään yhä vähemmän varmana merkkinä jonkin kansan olemi-
sesta jossakin, vaikka edelleen se on monissa tapauksissa lähes ainoa tapa 
tehdä edes jonkinlaisia päätelmiä. Jotkut ovat jopa luopuneet yrityksestä 
määrittää etnisiä ihmisryhmiä erikseen, koska useimmissa tapauksissa 
kansat ovat sekoituksia eri elementeistä, ja jossain raja-alueilla tehtävä 
todella tulee mahdottomaksi. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka 
määrittely ei ole helppoa eikä yksiselitteistä, eri kansoja on aina ollut ja on 
edelleenkin olemassa.  

Eräänä uutena menetelmänä etnisten rajojen löytymiseksi on käytetty 
ruokailutottumusten tutkimista löydettyjen luuesiintymien perusteella. 
Ruokatavoissa olevien tabujen ajatellaan antavan paljon paremmin arvion 
etnisyydestä kuin muut tähänastiset menetelmät. Niinpä uusiksi apu-
välineiksi tulevat ravinto- ja eläintieteet.  Jotkut jo haaveilevat DNA-näyt-
teiden ottamisesta tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. 
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Rautakauden alun murros 
 
Takavuosina arkeologinen tutkimus keskittyi lähinnä suurten raunio-
kumpujen kaivamiseen. Kertaalleen kaikki suurimmat tellit Israelin 
alueelta on tutkittukin. Niiden perusteella pyrittiin luomaan kuva Israelin 
varhaisesta asutushistoriasta. Se tuntui antavan aineksia niin perinteisen 
käsityksen puolustamiselle (Albright) kuin näkemykselle asutuksesta 
pitkänä prosessina (Alt ja Noth), ja myöhemmin jopa koko maahantulon 
torjumiselle (Gottwald ja Mendenhall). Ehkä juuri tämä ristiriitainen kuva 
antoi joillekin aihetta luopua kokonaan arkeologian käytöstä tämän aika-
kauden ongelmien ratkaisijana. 

Nyttemmin arkeologia on painottunut enemmän suurten alueiden 
tutkimiseen. Yksittäisiä tellejä toki edelleen tutkitaan ja myös monissa 
aiemmin tutkituissa suurissa rauniokummuissa (esim. Megiddo ja Hasor) 
on alkanut uusi kaivausjakso nykyaikaisemmin menetelmin. Alueelliset 
tutkimukset voivat olla joko seudun usean pienemmän kohteen yhtä-
aikaista kaivamista (esim. Gesurinmaan projekti Golanilla) tai laajan 
alueen kartoitustutkimusta (Archaeological Survey of Israel). Kartoitus-
tutkimuksista julkaistaan kirjasarjaa, jossa pääteksti on hepreankielellä, 
mutta joka sisältää kartat ja yhteenvedon myös englanniksi. Siitä on tehty 
myös Finkelsteinin ja  Na´amanin toimittama artikkelikirja. 

Myöhäispronssikauden ja rautakauden välinen taite tunnetaan siis 
Israelin arkeologiassa melko hyvin. Kyseessä on nimenomaan melkoinen 
kulttuurin murros siitä huolimatta, että samanaikaisesti monet asiat näyttä-
vät jatkuvan entisen kaltaisina. Useat kanaanilaiskaupungit tuhoutuvat, ja 
tilalle nousee aivan erilainen asutus. Toisissa kanaanilainen kulttuuri 
jatkuu katkeamattomana rautakausi II:een asti (1000-luvulle eKr.). Seuraa-
vassa kyseistä asutusvaihetta käydään läpi alueittain. 
 
Maan pohjoisosat  
 
Tärkeimmät rauniokummut ovat Dan ja Hasor. Danin kaivausprojekti on 
Israelin pitkäaikaisimpia, sillä se alkoi vuonna 1966 ja on jatkunut 1990-
luvun jälkimmäiselle puoliskolle asti. Myöhäispronssikauden kerrostumia 
kukkulalla on kaksi, ja näiden välillä ei ole havaittavissa hävityksen jälkiä. 
Kaupunki näyttää olleen vauras ja kansainvälinen. Tähän viittaa esim. 
eräästä haudasta löydetty suuri määrä mykeneläistä tuontitavaraa. Seuraa-
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van kerrostuman, rautakausi I:n, luonne on aivan erilainen. Siirtymä tähän 
kauteen ei ole aivan selvä. Pieniä määriä tuhkaa on löydetty, mikä viittaisi 
edellisen tuhoutumiseen tulipalossa. Joka tapauksessa suurkaupunki lak-
kaa olemasta ja tilalle tulee vaatimaton, puolipaimentolaisten asutus. 
Maasta löytyy tälle kaudelle tyypillisiä kivillä reunustettuja kuoppia, 
eräänlaisia pieniä kellareita, joka viittaa alkavaan maanviljelykseen. 
Tuontikeramiikkaa ei ole enää lainkaan. Hyvin yleisiä ovat isot, suippo-
pohjaiset varastoruukut, ns. ”kaulusruukut” (collar rim jar). 

Hasor on Israelin suurin rauniokumpu (Dan toiseksi suurin). Varhai-
semman kaivausjakson Hasorissa teki Y. Yadin vuosina 1955–58 ja 1968. 
Uudempi projekti siellä on alkanut A. Ben-Torin johdolla vuonna 1990, ja 
se jatkuu edelleen. Väliraporttien mukaan on ilmeistä, että valtavan suuri 
kanaanilainen Hasor tuhoutui joskus 1200-luvulla eKr. Seuraavat asukkaat 
rakensivat paikalle pienen kylän. Ei ole selvää, onko tuhon ja jälleen-
rakentamisen välillä ajallinen katkos, ei myöskään se, oliko tuhon aiheut-
taja sama, joka rakensi uuden kylän. Tuhoaja on rikkonut raunioista 
löydetyt suuret kanaanilaiset patsaat, jotka lienevät jonkinlaisia jumalan-
kuvia. Paikalta ei ole löydetty egyptiläistä eikä filistealaista keramiikkaa, 
joten näitä ei ole ainakaan pidettävä uusina asukkaina. 

Kolmas suuri kaupunki, rannikolla sijainnut Akko, tuhoutuu myös 
samoihin aikoihin kuin edelliset. Maan pohjoisosista on lisäksi löydetty 
noin 40 pientä rautakausi I:n asutusta. Myöhäispronssikauden ja rauta-
kauden taitteesta Pohjois-Galilean tutkija R. Frankel toteaa (Nomadism 
34), että tämä siirtymäkausi kertoo sekä muutoksesta että jatkuvuudesta. 
Muutosta osoittavat suurten kaupunkien tuhoutumiset alemmilla seuduilla 
ja lukuisten uusien pienten asutusten syntyminen vuoristoalueilla. Jatku-
vuus näkyy samantyylisen keramiikan esiintymisenä. 

 
Etelä-Galilea 
 
Etelä-Galilean tärkeimmät rauniokummut ovat Tel Gat-Hefer, Tel Hannat-
hon ja Tel Rekhesh. Näistä kaikista on löydetty myöhäispronssikauden 
asutus ja viimeksimainitusta myös rautakauden alun kaupunki. Lisäksi 
seudulta on kartoitettu 20 pienempää rautakauden alun kylää. Alueen tut-
kijan, Z. Galin mukaan (Nomadism 46) suurten kanaanilaiskaupunkien 
tuhoutuminen ja monien pienempien asutusten nouseminen osoittaa selvän 
taitekohdan, ja uusien kylien erilainen tyyli sulkee pois mahdollisuuden, 
että niiden alkuperä olisi kanaanilainen. 
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Jisreelinlaakso 
 
Seudun suurimmat tellit ovat Bet-Sean, Megiddo, Taanak ja Rehov, jossa 
kaivaukset aloitettiin vasta vuonna 1997. Bet-Seanissa ja Megiddossa 
kanaanilainen kulttuuri jatkuu selvästi myöhäispronssikauden jälkeen 
rautakausi I:lle. Parikymmentä pienempää kohdetta on myös kirjattu. 
Vasta rautakausi II:n aikaan alueelle syntyy israelilaisasutus. 
 
Samaria (Manassen ja Efraimin alue) 
 
Suurimmat kaivauskohteet ovat Ai (Khirbet et-Tell), Ebalinvuoren 
kulttipaikka, Izbet Sartah, Betel, Silo ja Khirbet Raddana. Aista löytyy 
rautakauden alun asutus, mutta myöhäispronssikaudella siellä ei ole ollut 
ketään. Edellinen asutusvaihe oli tuhat vuotta aikaisemmin. Ebalinvuoren 
löytöä kaivaja (A. Zertal) sekä monet muut pitävät kulttipaikkana, mutta 
toiset (W. Dever ym.) ovat sitä mieltä, että kyse ei ole mistään alttarista. 
Izbet Sartah saattaa olla Raamatun Eben-eser. Sieltä on rautakauden alusta 
löydetty vaatimaton asutus, jonka nelihuonetalot ja maahan kaivetut 
pikkukellarit viittaavat alkavaan maanviljelyskulttuuriin. Asutus laajenee 
vähän myöhemmin, mutta autioituu tultaessa rautakausi II:lle. Tuolloin 
israelilaiset valtaavat kolmen kilometrin päässä, rannikkotasangolla sijait-
sevan Afekin, joka siihen asti oli ollut filistealaisten hallussa. Betelissä 
pronssikauden asutus tuhoutuu ja tilalle tulee toisenlainen rautakauden 
kylä. 

Silossa ei ole havaittavissa mitään hävityskerrostumaa pronssikauden ja 
rautakauden välillä, vaikka kukkula on saattanut olla jonkin aikaa autiona. 
Paikalle rakennetaan nelihuonetaloja, ja sieltä löydetään suuret määrät 
suuria kaulusruukkuja. Rautakauden Silo on huolellisesti rakennettu, ja 
sieltä löytyy viitteitä kulttipaikasta. Tulipalo hävitti kaupungin vuoden 
1050 paikkeilla, eikä se koskaan enää palannut aikaisempaan loistoonsa.  

Khirbet Raddana sijaitsee Ramallan kaupungin läntisellä reunalla ja se 
on ollut asuttu vain 1200-luvulta 1000-luvulle eKr. ja sitten tuhoutunut 
tulipalossa. Se tärkeä löytöpaikka sen tähden, että siellä on ollut asutusta 
hyvin lyhyen ajan (“single-period site”) ja koska sen aineellinen kulttuuri 
on verraten hyvin säilynyt. Paikalta on löydetty useita metalliesineitä, 
useimmat pronssisia, mutta kolme rautaesinettä. Kaksi keramiikkalöytöä 
on erityisen tärkeitä: ruukunkahva jossa on kolme kirjainta protokanaa-
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nilaista kirjoitusta sekä monikahvainen astia joka on koristeltu kahdella 
häränpäällä.  

Samarian seudun asutushistoria on sikäli muista alueista poikkeava, että 
siellä on myöhäispronssikauden ja rautakauden välinen taite kaikkein 
selvimpänä nähtävissä asutusten määrissä. Pronssikautisia kyliä on 
yhteensä 45, mutta niiden määrä lisääntyy rautakauden alussa yli 250:een. 

 
Jerusalemin ympäristö 
 
Jerusalemin pohjoispuolella on raamatullinen Benjaminin heimon alue ja 
ympärillä Juudean vuoret. Tärkeimpiä kaivauskohteita ovat Tell en-
Nasbeh (Mispa), Tell el-Ful (Gibea), Gibeon, Khirbet ed-Dawwara, Gilo, 
Hebron ja Khirbet Rabud (Debir). Kiintoisaa on, että Benjaminin alueen 
kartoituksessa Jerusalemin pohjoispuolisilta seuduilta löydettiin 544 
muinaista asutusta, joista yksikään ei ollut myöhäispronssikaudelta mutta 
53 rautakauden alusta. 

Tell en-Nasbeh ei ole ollut asuttu aivan rautakauden alussa lainkaan. 
Vasta 1000-luvulta eteenpäin voidaan seurata sen historiaa, josta ei löydy 
lainkaan hävityskerrostumia. Tell el-Fulista on löydetty rautakauden 
alkupuolen keramiikkaa ja suuren rakennuksen jälkiä. Näitä on yleensä 
pidetty Saulin hallintorakennuksen jälkinä. Melko vähäiset löydöt 
rautakauden alusta asettavat toisaalta kysymyksen, saattoiko Saulin 
hallintokaupunki olla noinkin vaatimaton. Gibeon on nykyinen el-Jib, ja se 
on ollut asuttu keskipronssikaudesta rautakauteen, mutta kaivaustulokset 
ovat sen verran vanhoja ja huonoja, että kovin tarkkoja johtopäätöksiä on 
vaikea tehdä. Paikalla on edelleen suuri, kallioon kaivettu vesiallas-
järjestelmä, joka mainitaan jo Raamatun kertomuksessa 2. Sam. 2:13. 

Khirbet ed-Dawwara on ollut asuttu rautakauden alussa, 1000-luvulta 
900-luvulle eKr.  Asutusta ympäröi 2–3 metriä leveä muuri, joka tehty 
suurista hakkaamattomista kivistä. Muurien sisältä on löydetty kolme ns. 
nelihuonetaloa, joka on tyypillinen varhaisen rautakauden vuoristoseudun 
asunto. Finkelsteinin mukaan kyseessä saattaa olla seudun ensimmäisiä, 
ellei ensimmäinen, muurein ympäröity kaupunki. Paikan raamatullinen 
nimi on epävarma, mutta eräs ehdotus on, että se olisi Gilgal. Jordanin-
laaksossa olisi toinen samanniminen kaupunki. 

Gilo sijaitsee Jerusalemin eteläpuolella, ja sitä on pidetty eräänä tyypil-
lisimmistä varhaisen vuoristoasutuksen paikoista. Pieni vaatimaton kylä, 
jossa on ainoa tältä ajalta löydetty torni, sopii tyyliltään myöhempiin 
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israelilaiskaupunkeihin. Gilon raamatulliseksi nimeksi on ehdotettu Baal-
Perasimia (esim. 2. Sam. 5:20).  

Hebronissa ja Bet-Surissa on ollut myöhäispronssikaudella vaatimaton 
asutus, jos sitäkään. Sen sijaan Khirbet Rabud on ollut alueen tärkeä 
kaupunki. Rautakauden alussa osat vaihtuvat, sillä Hebronista tulee mer-
kittävämpi keskus ja Kh. Rabud kuihtuu. 

 
Rannikkoalue ja Sefela 
 
Huomattavimmat kaivauskohteet ovat Asdod, Tel Dor, Geser, Tel Miqne 
(Ekron) ja Lakis. Asdod ja Tel Miqne ovat hyvin tyypillisiä filistea-
laiskaupunkeja, joiden asutus jatkuu aina rautakauden loppuun asti. Tel 
Dorissa ja Geserissä puolestaan on kanaanilaisasutus pitkälle rautakaudelle 
saakka. Lakisissa on selvä hävityskerrostuma pronssikauden ja rauta-
kauden taitteessa. 
 
Negev 
 
Tel Arad, Tel Masos ja Tel Beerseba ovat tärkeimmät kaivetut kummut 
Negevin alueella. Yhteensä sieltä on löydetty 160 pientä rautakauden 
asutusta. Myöhäispronssikaudella alue ei ole ollut lainkaan asuttu, ja näin 
ollen uusi kehitys on rauhanomainen. Varhaisin rautakautinen asutus on 
Tel Masosissa, missä se alkaa 1200-luvun lopulta. Beerseban historia 
alkaa seuraavan vuosisadan puolivälistä ja Aradin vielä myöhemmin. 

Alueen tutkijan, Z. Herzogin mukaan seudun ihmisten etnistä alkuperää 
on vaikea ratkaista ilman kirjallisia dokumentteja. Raamattu mainitsee 
alueella olleen myös muita kansoja, kuten jerahmelilaisia ja keniläisiä. 
 
Jordaninlaakso ja Transjordania 
 
Laaksossa tärkeimmät Tell Deir Alla (Sukkot?) ja Jeriko. Itäpuolelta 
kaivaustoiminta hiukan epämääräisempää, mutta sieltäkin on löydetty 
kymmeniä myöhäispronssikauden asutuksia ja lähes sata rautakauden alun 
kylää. Uusimmissa tutkimuksissa muutamasta kylästä on tullut esiin 
nelihuonetaloja ja kaulusruukkuja. 
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Yhteenveto 
 
Olemme luoneet katsauksen pronssikauden ja rautakauden taitteeseen ja 
tarkastelleet tuota aikakautta lähes yksinomaan arkeologisen aineiston 
valossa. Olemme toistaiseksi jättäneet vastaamatta kysymykseen, keitä 
olivat rautakauden alun vuoristoon muuttaneet asukkaat. Periaatteessa olisi 
kolme mahdollisuutta. He voisivat olla laaksojen kaupunkien asukkaita, 
siis kanaanilaisia, jotka jostain syystä lähtivät vaihtamaan asuinympä-
ristöä. Toisena vaihtoehtona on esitetty, että he olisivat jo aiemmin samo-
jen vuoristoseutujen reunamilla asuneita paimentolaisia, jotka muutettuaan 
pysyviksi asukkaiksi tulivat arkeologisesti ”näkyviksi”. Kolmas mahdol-
lisuus olisi, että he ovat tulleet jostain maan rajojen ulkopuolelta. 

Ulkopuolelta tulemista on pidetty epätodennäköisenä siksi, että 
vuoriston asukkaiden materiaalissa ei ole mitään selvästi ”ulkomaille”, 
esim. Egyptiin viittaavaa. Toisaalta jos he ovat olleet taustaltaan paimen-
tolaisia, on täsmälleen yhtä mahdollista, että he ovat tulleet Jordanin takaa 
kuin että he olisivat nousseet vain vuorilla vähän ylemmäs. Rannikko-
kaupungeista tuleminen on yleensä torjuttu sillä, että vuoriston ihmisten 
asutustavat eroavat sen verran oleellisesti aiemmasta kaupunkikulttuurista, 
ettei tällainen siirtymä ole todennäköinen.  

Ilman kirjallista materiaalia käsillä olevaa ongelmaa on vaikea 
ratkaista. Tosin ennen sen tarkastelemista on todettava yksi seikka. 
Tutkimus on varsin yksimielinen siitä, että rautakausi II:n (1000–586 eKr.) 
asukkaat tässä maassa ovat israelilaisia. Raamatun lisäksi tästä todistavat 
monet piirtokirjoitukset, joten asiaan ei jää paljonkaan epäselvää. Yhtä 
ilmeistä on, että rautakausi I:n ja rautakausi II:n välissä ei ole juuri 
minkäänlaista kulttuurin murrosta ja että yleensä edellisen kauden asutus 
jatkuu samanlaisena tai laajentuneena seuraavalla kaudella. Näin me 
saamme ensimmäisen vihjeen siitä, että rautakausi I:n vuoristoseutujen 
asukkaat voivat olla varhaisia israelilaisia. Mistä he olisivat tulleet, sitä 
tämä yhteys myöhempään israelilaisasutukseen ei ratkaise. 

 
 
Raamatun ja arkeologisen aineiston vertailua  
 
Seuraavaksi katsomme, miten tämä asutushistoria on Raamatussa kuvattu. 
Moos.eksen ja Joosuan kirjojen mukaan Israelin heimot tulivat maahan 
Egyptistä ja vaelluksen loppupää kiersi Kuolleenmeren takaa. Maa valloi-
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tettiin Joosuan johdolla sarjana peräkkäisiä sotia. Ensin taisteltiin Juudassa 
(Joos. 6–8), sitten rakennettiin alttari Ebalinvuorelle (8:30–35), seuraa-
vaksi tehtiin sopimus gibeonilaisten kanssa ja taisteltiin Sefelan alueella 
(luvut 9–10) ja lopulta tuhottiin kanaanilaisten muinainen pääkaupunki 
Hasor (luku 11). Näiden sotien jälkeen maa jaettiin sukukuntien kesken 
(luvut 12–19).  

Tuomarien kirjan antama kuva on erilainen. Se kertoo, kuinka monet 
alueet jäivät aluksi valtaamatta (Tuom. 1:21–36). Tällaisia olivat esim. 
Jerusalem (joka tosin kerrotaan samassa luvussa myös vallatun, 1:8), Bet-
Sean, Taanak, Dor, Jibleam, Megiddo, Geser, Akko, Bet-Semes, Aijalon ja 
Saalbim. Katsottaessa Joosuan kirjaa tarkemmin voidaan havaita, että 
lähes sama ”valloittamatta jääneiden alueiden luettelo” löytyy sieltäkin 
(luku 13 mm. filistealaisalueet ja 17:11–18 Bet-Sean, En-Dor, Taanak, 
Megiddo). Joosuan kirjan 17. luku nimenomaan kertoo, että israelilaiset 
eivät voittaneet kanaanilaisia tasangoilla, koska näillä oli raudoitettuja 
sotavaunuja. Edelleen siinä todetaan Efraimin ja Manassen heimon olevan 
suuri kansa, mikä pitää täysin yhtä sen kanssa, että juuri noilta alueilta on 
löydetty ylivoimaisesti eniten varhaisia israelilaisia kyliä. 

Raamatun luettelemat valloittamatta jääneet alueet ovat täsmälleen 
samat, jotka arkeologisen aineiston perusteella osoittautuvat jääneen 
edelleen filistealaisten ja kaananilaisten haltuun. Siis Joosuan ja Tuoma-
rien kirjaan talletettu teksti näiden alueiden osalta vastaa historiallista 
todellisuutta. Samaan päätelmään on helppo tulla tarkasteltaessa filistea-
laisten historiaa. Tämä mereltä tullut ja rannikkoseuduille asettunut kansa 
elää juuri niillä alueilla, minne Raamatun kertomukset sen sijoittavatkin. 
Filistealaissodat käydään pääasiassa Sefelan alueella, mutta ulottuvat 
hetkittäin Jerusalemin lähistölle ja pohjoisessa Jisreelin laaksoon. Samaa 
todistaa löydetty filistealaiskeramiikka. 

Yksittäisten kaupunkien osalta kuva muuttuu hiukan sekavammaksi. 
Heti ensimmäiset israelilaisten valtaamiksi kerrotut kaupungit, Jeriko ja 
Ai, osoittautuvat ongelmallisiksi. Näihin onkin usein viitattu, kun on 
haluttu osoittaa maanvalloituskertomukset epähistoriallisiksi. Jerikosta 
myöhäispronssikauden kerrostuma on kulunut pois, mutta jälkiä sen ajan 
ruukuista on kukkulan ympärillä, joten jonkinlainen asutus siellä on 
pitänyt olla. Tuhansien vuosien aikainen eroosio on vienyt sen aineiston, 
josta me nyt olisimme kovin kiinnostuneita.  

Aissa ei ole ollut myöhäispronssikaudella minkäänlaista kaupunkia, 
joten sen valloittamisessakaan ei olisi pitänyt olla suurta vaivaa. Arkeo-
logisesti on löydettävissä vasta sinne perustettu rautakauden alun asutus. 
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Kuvaus Ain valloituksesta jää historian kannalta epäselväksi, vaikka siihen 
on luonnollisesti etsitty monia erilaisia vaihtoehtoja. Joidenkin mielestä 
tellin paikannus on väärä, ja toisen teorian mukaan kukkulalla on sijainnut 
vaatimaton Betelin etäislinnoitus, josta ei ole jäänyt jälkiä.   

Muita maanvalloituskertomuksissa olevia asutuspaikkoja, joista 
puuttuvat joko pronssikauden tai rautakauden alun merkit, ovat mm. 
Kades-Barnea, Arad ja Hesbon. Kades-Barnea on se Pohjois-Negevillä 
oleva keidasalue, jossa israelilaisten sanotaan viipyneen vuosikymmeniä 
ennen lopullista maanvalloitusta. Jälkien puuttuminen voi selittyä sillä, 
että tässä vaiheessa vielä paimentolaiselämää viettänyt kansa ei rakentanut 
pysyviä asutuksia eikä valmistanut keramiikkaa. Aradiin ja Hesboniin 
saattaisi sopia sama selitys. 

Juudan ja Sefelan alueen kaupungeista Bet-Semeksestä, Timnasta, Tell 
Beit Mirsimistä, Lakisista ja Tel Halifista löytyy tuhokerrostuma myöhäis-
pronssikauden lopulta, ja se sopii vastaavaan Raamatun kertomukseen. 
Hebron sen sijaan näyttää olleen asumaton koko myöhäispronssikauden 
ajan, joten sen valloittamiskuvaus (Joos. 10:36, 37) jää ongelmaksi. Giloa 
on pidetty eräänä kaikkein tyypillisimmistä alkavan israelilaisajan 
asutuksista. Samoin on todettu Khirbet ed Dawwarasta, jonka on sanottu 
olevan mahdollisesti koko Israelin asutushistorian ensimmäinen muurein 
ympäröity kaupunki (Finkelstein). Vähän pohjoisempaa, Afekin ja Eben-
eserin kaivaukset kertovat juuri saman, minkä Raamattukin (1. Sam. 4). 
Samoin Ebalinvuoren kulttipaikka on hämmästyttävän yksityiskohtainen 
osoitus Raamattuun sopivasta löydöstä (Joos. 8:30). Alttarin kivet ovat 
hakkaamattomia ja rakennelman päälle ei nousta rappuja pitkin (2 Moos. 
20:25, 26). Paikalta tehdyt luulöydöt viittaavat Moos.eksen laissa säädet-
tyihin uhrieläimiin. Koko Samarian alueen asutushistoria puhuu selvää 
kieltä alueelle tulleesta uudesta väestä ja tähän liittyy jo aiemmin mainittu 
raamatunkohta Joos. 17:17. 

Pohjoisen suurten rauniokumpujen, Danin ja Hasorin, tähänastinen 
tutkimus osoittaa, että Raamatun maahantulokertomukset sopivat täsmäl-
leen niiden kaivaushistoriaan. Molemmissa suuren kanaanilaiskaupungin 
raunioille syntyy uusi asutus, johon israelilaiskylän tuntomerkit hyvin 
täsmäävät. 

Millaisia alkavat israelilaisasutukset sitten olivat? I. Finkelstein on 
1980-luvun tuotannossaan (Settlement 336–356) luonnehtinut niitä näin: 
– asutus on yleensä melko pieni ja sen ympärillä ei ole muureja, 
– paikalta puuttuvat suuret, julkiset rakennukset, 
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– asuintaloissa on pylväsrivien erottamia huoneita ja rakennuset ovat usein 
ns. nelihuonetaloja, 
– paikalla on yleensä useita maahan kaivettuja ja kivillä reunustettuja 
viljasiiloja, ”kellareita” 
– keramiikka on yksinkertaista ja lajivalikoima niukka,  
– tavallisimmat astiat ovat suuret, kaulusreunaiset varastoruukut (collared 
rim jars) ja patamaiset keittoastiat, joiden yläreunassa ohut koristekaulus. 

 
Samat piirteet sopivat edelleen, tietyin varauksin, vuoristoon tulleiden 

asukkaiden kyliin. Finkelstein itse on kuitenkin lakannut puhumasta tuli-
joista israelilaisina. On aivan oikein huomautettu, että esim. nelihuonetalot 
ja suuret kaulusruukut eivät esiinny yksinomaan ns. israelilaisalueilla. 
Joitakin on löydetty myös kanaanilaisasutuksista. Onpa aivan viime 
aikoina tehty havainto, että sekä nelihuonetaloja että kaulusruukkuja on 
löydetty Jordanian puolelta. Sen on sanottu osoittavan, ettei kyseessä ole 
vain israelilaisille tyypillinen malli. Mutta entäpä jos he ovat tulleet 
Jordanin takaa ja asuttaneet aluksi myös sen puolen? Näinhän Raamatun 
kertomukset juuri edellyttävät. On helppo hyväksyä ajatus, että tässä 
esitetyt materiaalisen kulttuurin piirteet eivät ilman muuta ratkaise asuk-
kaiden etnisyyttä. Jos ne sopivat yhteen muun materiaalin kanssa, tässä 
tapauksessa sekä asutushistorian että Raamatun kuvauksen, niin silloin 
niitä kuitenkin voi pitää tukena sille teorialle, että rautakauden alun 
vuoriston asukkaat olivat nimenomaan israelilaisia. 

Kaiken kaikkiaan yksi pääkysymyksiä on, kuinka paljon myöhäisprons-
sikauden ja rautakauden väellä on ajateltava olevan yhteistä ja paljonko 
eroavaisuuksia. On siis pohdittava tuon taitekauden yli jatkuvuuden ja ei-
jatkuvuuden ongelmaa. W. G. Dever (Cultural 22*–33*)on esittänyt siihen 
liittyvän kaavion, josta voi löytää melko helposti joitain heikkoja kohtia, 
mutta joka silti kuvaa kyseistä prosessia melko hyvin. Kaaviossa käytetään 
asteikkoa 1–5 siten, että suuri numero jommalla kummalla puolella 
osoittaa suurempaa todennäköisyyttä. 
    
 Jatkuvuus  Ei-jatkuvuus 
 1. Asutus tyyppi 1 4 
  malli 0 5 
 2. Toimeentulo ekologia 1 4 
 3. Teknologia arkkitehtuuri 1 4 
  keramiikka 4 1 
  metallurgia 1 4 
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  terassit/sisternit 1 4 
 4. Väestötiede  1 4 
 5. Sosiaaliset struktuurit 2 3 
 6. Poliittinen organisaatio 1 4 
 7. Taide  1 4 
 8. Ideologia: kieli 5 0 
  hautaustavat ? ? 
  uskonto 4 1 
 9. Kansainväliset suhteet 0 5 
 
Yhteensä Deverin mukaan jatkuvuuden puolelle kertyy 23 pistettä ja ei-
jatkuvuuden puolelle 47. Jotkut kohdat hänen kaaviostaan ovat melko 
mielivaltaisia ja pisteet voisivat helposti heilahtaa vielä paljon enemmän 
ei-jatkuvuuden puolelle. 

Keramiikan merkitystä kansan etnisyyden määrittelijänä ei enää pidetä 
– kuten aiemmin on todettu – kovin hyvänä kriteerinä, sillä uudet tulok-
kaat saattavat hyvin nopeasti omaksua paikallisten asukkaiden materiaa-
lisen kulttuurin. Näin kävi esim. modernin Israelin valtion syntyvaiheissa. 
Maahan muuttaneet juutalaiset omaksuivat täysin paikalliselta arabi-
väestöltä maanviljelystyökalujen käytön. 

Kieltä ja uskontoa lukuun ottamatta taulukko kertoo selvästä epä-
jatkuvuudesta. Myös uskonnon arvio on outo, sillä kyllä Israelin jahvismi 
erosi huomattavasti kanaanilaisesta Baalin palvelemisesta. Totta on se, että 
Baalin palveleminen esiintyy jatkuvasti Jahven palvelemisen rinnalla. 
Mettinger on osoittanut, että israelilaisten ja kanaanilaisten uskonnot 
erosivat ainakin seuraavissa kohdissa: a) Nimi JHWH puuttuu niiden 
lukuisten kanaanilaisten jumalien nimistä, joita me tunnemme, b) 
kanaanilaisista uskonnoista puuttuvat Israelin uskolle tyypilliset veriuhrit, 
c) israelilaisten kuvakielto on ainutlaatuinen ilmiö Lähi-idän uskonnoissa 
ja d) kanaanilaisissa uskonnoissa on vahva seksuaalinen sukupuolten 
vastakkainasettelu, joka puuttuu täysin Israelin uskosta. 

Aivan äskettäin on kiinnitetty huomiota erääseen uuteen seikkaan, joka 
puuttuu kokonaan yllä olevasta taulukosta, nimittäin ihmisten ruokailu-
tottumusten tutkimiseen. Sen on todettu kertovan ihmisen etnisestä 
taustasta paljon materiaalista kulttuuria paremmin. Viime vuosina kaiva-
uksissa on tehty perusteellisia analyysejä luulöydöistä.  I. Finkelstein on 
selvittänyt sian luiden esiintymistiheyksiä eri paikkakunnilla rautakauden 
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alussa (Ethnicity, 198-213). Hän saanut seuraavia prosenttilukuja, jotka 
kertovat sian luiden määrän kaikista luulöydöistä: Miqne (Ekron) 18,0 %, 
Askelon 10,4 %, Batas 8,0 %, Hesbon 4,8 %, Silo 0,1 %, Ebal 0 % ja 
Raddana 0 %. Kolme viimeksi mainittua paikkaa sijaitsee sillä vuoristo-
seudulla, missä oletetut varhaiset israelilaiset asuivat. Muut ovat filistea-
laisten tai kanaanilaisten kaupunkeja. Sian luiden täydellinen puuttuminen 
jälkimmäisistä paikoista osoittaa Finkelsteinin mukaan ruokatottumuksissa 
olleita tabuja, mikä kertoo keramiikkalöytöjä selvemmin myös asukkaiden 
etnisistä eroista. 

Joosuan ja Tuomarien kirjan vertaaminen arkeologiseen aineistoon 
osoittaa, että Raamatun teksti ja arkeologinen tutkimus täydentävät erin-
omaisesti toisiaan ja antavat varsin yhtäpitävän kuvan rautakauden alun 
vaiheista. Joihinkin yksityiskohtiin jää ratkaisemattomia kysymyksiä, 
mutta yleiskuva on varsin samankaltainen. Lisäksi Raamatun teksteissä on 
yleistäviä katsauksia, jotka heijastelevat myöhemmän ajan tilannetta. 
Tällainen on Joosuan voittamien kaupunkien luettelo (Joos. 12:7–24).  

Se yleinen väittämä, että Joosuan ja Tuomarien kirjan kuvaukset ovat 
ristiriidassa keskenään, ei pidä paikkaansa, koska kuvaus valloittamatta 
jääneistä alueista löytyy molemmista. Tuomarien kirjan teksti painottuu 
enemmän filistealaisalueille ja yksityisten henkilöiden kuvaukseen, ja 
Joosua katselee asioita maata koskevien lupausten näkökulmasta. Joosuan 
kirja sisältää myös selvemmin eri-ikäistä ainesta. Molempien kirjojen 
synty menee epäilemättä kuningasajalle, mutta ne sisältävät vanhempia ja 
varsin luotettavia traditioita varhaisemmista ajoista.  

 
 

4. Tuomarien aika 
 
Maan asuttamisvaihetta ja Raamatun kuvaamaa tuomarien aikaa ei 
arkeologisesti voi erottaa toisistaan. Kyseessä on rautakausi I:ksi kutsuttu 
kansan varhaisvaihe. Jotkut käyttävät jaksosta nimitystä proto-Israel. M. 
Nothin mukaan Israelin heimot muodostivat amfiktyoniksi kutsutun 
heimoliiton. Nothin malli oli otettu myöhemmistä kreikkalaisista vastaa-
vista yhteenliittymistä. Nyttemmin amfiktyoni-ajatusta ei enää pidetä 
pätevänä selityksenä. Silti on oikein puhua hajanaisesta heimojen muodos-
tamasta kansasta, jota yhdisti usko yhteen Jumalaan, Jahveen. Kansalta 
puuttui yhtenäinen hallinto (Tuom. 21:25). Hajallaan asuvilla heimoilla oli 
omat johtajansa. Nämä olivat yleensä karismaattisia persoonallisuuksia ja 
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sotapäälliköitä, jotka saavuttivat tämän aseman ominaisuuksiensa tai saa-
vutustensa vuoksi, ei siksi, että kansa olisi heidät siihen valinnut.  

Rautakausi I merkitsi paimentolaisuudessa eläneiden heimojen asettu-
mista paikoilleen ja maanviljelyksen alkua. Vilja koottiin aluksi asumusten 
ympärille kaivettuihin maakellareihin. Myöhemmin rakennettiin suuria 
viljasäiliöitä. Puimatantereet, viinikuurnat ja rinteiden pengerrykset ovat 
osoituksena uuteen elinkeinoon siirtymisestä. Aluksi kaupungit olivat 
kylien kaltaisia asutusryppäitä, vailla suuria ympäröiviä muureja. 

Tuomarien kirjan kuvaus keskittyy toisaalta Sefelan alueelle, missä 
Danin heimo kävi alituisia rajakahakoita filistealaisten kanssa ja toisaalta 
Jisreelin ja Galilean alueelle, missä pohjoiset heimot sotivat ympäröivien 
kanaanilaiskaupunkien kanssa. Jonkin verran heimot pitivät yhteyttä 
keskenään (esim. Gideonin aikana, Tuom. 8), mutta myös sisäiset heimo-
riidat rasittivat maahan tullutta kansaa (esim. veljessodan kuvaus Tuom. 
20). Naapurimaihin syntyneet kuningaskunnat synnyttivät myös Israelin 
heimoissa paineita monarkian suuntaan. 
 
 

5. Israelin uskon juuret 
 
Israelin uskonnolla oli sekä liittymäkohtia että selviä eroja suhteessa 
kanaanilaisten uskontoon. Israelin Jahve-uskon alkuperä on askarruttanut 
tutkijoita. Raamattu sijoittaa tämän uskon juuret Siinaille. Teksteistä 
löytyy viittauksia myös midianilaisten maahan (2. Moos. 2:15) sekä Sei-
riin, Paranin vuorelle ja Meribat-Kadesiin (5. Moos. 33:2). Habakukin 
mukaan Jumala tulee Temanista (Hab. 3:3). Kiintoisaa on, että Kuntillet 
Ajrudin teksteissä viitataan myös Temanin Jahveen. Egyptiläisissä läh-
teissä Amenhotep III:n ja Ramses II:n ajalta on viittauksia ”Jahveen 
Shasu-beduiinien maassa”. Eräässä luettelossa mainitaan ”Seir Shasu-
beduiinien maassa”.  

Kaikki nämä maininnat johtavat Siinain autiomaan suuntaan. Vaikka 
emme kykene tarkkaan paikantamaan jokaista mainittua seutua, niin ne 
yleensä sijoitetaan juuri Siinain pohjoislaidalle, Negevin autiomaahan tai 
Aravan laaksoon.  

Joskus on haluttu osoittaa, että Raamatun kuvaama monoteistinen us-
konto ei olisi ollut mahdollista niin varhain kuin Mooseksen aikana. Nyt-
temmin tiedämme, että Egyptissä oli Eknatonin kaudella 1300-luvulla eKr. 
voimakas monoteistinen vaihe, joka seuraavien hallitsijoiden aikana 
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jälleen sulautui polyteismiin. Egyptiläisellä ja israelilaisella monoteismilla 
tuskin on mitään muuta yhteistä kuin usko yhteen jumalaan tai juma-
luuteen, mutta ilmiöiden samankaltaisuus tukee sitä, että myös israeli-
lainen Jahve-usko voi olla hyvin varhainen. 

Israelin uskon varhaista alkuperää on pyritty kiistämään myös sillä 
perusteella, että Mooseksen kirjoissa kuvatut lait ja uhrikäytäntö sopivat 
vasta myöhemmän ajan järjestäytyneempään yhteiskuntaan. Perustelu ei 
kuitenkaan ole hyvä, koska myöhäispronssikaudelta on voitu osoittaa 
samanlaisia uskonnollisia tapoja kuin israelilaisten varhaisissa teksteissä. 
A. Millardin mukaan israelilaisten kolmelle suurelle juhlalle löytyy 
vastaavuuksia kanaanilaisten juhlista ja Aaronin ja tämän poikien vihki-
minen pappisvirkaan muistuttaa muinaisessa Emarissa olleita vihkimys-
seremonioita. 

Varhaisten israelilaisten elämässä ja uskossa oli siis paljon samoja 
piirteitä kuin muilla sen ajan kansoilla. Israelilaisten usko oli kuitenkin 
erilainen. Ympäröivien kansojen jumalaperheessä oli suuri määrä erilaisia 
jumalia ja jumaluuksia. Tosin Lähi-idässä oli havaittavissa myös pyrki-
myksiä monoteismin tai monolatrian suuntaan. Kuitenkin selvästi mono-
teistisena, yhtä Jumalaa palvelevana ja korkeita eettisiä ihanteita edus-
tavana israelilaisten usko erottui muista. Myöhemmin se loi ainutlaatuisen 
kirjakokoelman, jossa tämän uskon historia ja sisältö määriteltiin. Israeli-
laisten usko oli myös jatkuvasti kosketuksissa ympäröivien kanaanilaisten 
uskontojen kanssa, jonka seurauksena siihen tarttui elementtejä muista 
uskonnoista. 
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KUNINGASKUNNAN ALKU 
Rautakausi IIA (1000–930 eKr.) 

 
 

1. Tuomarien ajasta kuningasten aikaan 
 
Maan asuttamisen ja tuomarien ajan lasketaan päättyneen vuosituhannen 
vaihteen tienoilla. Arkeologisesti siirrytään rautakausi I:stä rautakausi 
II:een. Löydetyn materiaalin määrä kasvaa, mutta edelleen Raamatun 
ulkopuoliset kirjalliset tiedot ovat lähes olemattomia. Raamatussa maini-
tuista henkilöistä ei ennen vuonna 1993 tehtyä löytöä ollut ainuttakaan 
piirtokirjoitusmainintaa. Tuolloin löydettiin teksti, jossa oli ensimmäistä 
kertaa Daavidin nimi. Tämän aikakauden historian kuvaaminen perustuu 
yleensä lähes yksinomaan Raamatun kertomukselle. Se on sen verran seik-
kaperäinen ja tähänastisten kriteereiden mukaan luotettava kertomus-
kokoelma, että aiemmin ei ole nähty mitään syytä epäillä tekstien kertovan 
todellisista historiallisista vaiheista. Uusi radikaali koulukunta puhuu 
edelleen vuoristoseutujen asukkaista, eikä liitä sitä osaksi Israelin 
historiaa. Myös Daavid-stelan arvo on pyritty kiistämään, ja koko 
Daavidin ja Salomon valtakunta on haluttu nähdä fiktiivisenä kuvauksena 
kansan tarunhohtoisesta menneisyydestä. Vuosina 1997 ja -98 uudelleen 
alkaneet Jerusalemin Ofel-kukkulan kaivaukset ovat myös herättäneet 
keskustelua siitä, saattoiko tuo pienellä mäellä sijainnut kaupunki olla 
suuren kuningaskunnan hallinnollinen keskus. Vähäinen rautakausi II:n 
alun keramiikka viittaisi pikemmin vaatimattomaan kylään. 

Keskustelu Danista löydetystä Daavid-stelasta on kuitenkin osoittanut, 
että arameankielisessä sotaraportissa on ilman muuta kyse Juudan ja 
Israelin valtakunnista, joista edellistä kutsutaan samalla nimellä kuin usein 
Raamatussakin, Daavidin huoneeksi. Siis ainakin 800-luvulla eKr. tun-
nettiin kansa, joka tiesi kuuluvansa Daavidin dynastiaan. Danista tehdyn 
löydön jälkeen A. Lemaire on osoittanut, että myös yli sata vuotta tunne-
tussa Mesan kivessäkin saattaa olla maininta Daavidin huoneesta. Yksi 
kiven monista turmeltuneista kohdista on mahdollista ja luontevaakin 
tulkita juuri Daavidin kuningassukua tarkoittavaksi. 
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Uusimmat Jerusalemin kaivaukset aloitettiin siksi, että paikalle on 
tulossa juutalaisasutuksia ja matkailijoille tarkoitettuja katselupaikkoja. 
Toistaiseksi hyvin keskeneräiset tutkimukset ovat paljastaneet mm. suuren 
keskipronssikautisen tornin ja muuttaneet kuvaa tuon ajan kaupungin 
koosta. Daavidin ajasta on toistaiseksi enemmän kysymyksiä kuin vas-
tauksia. Aiemmin Jerusalemin arkeologisista kaivauksista vastanneen D. 
Bahatin mukaan käsitystä kaupungista Daavidin hallintokeskuksena ei ole 
ainakaan toistaiseksi mitään syytä muuttaa. 

Koko Israelin alueelle syntyvä kuningaskunta ei arkeologisesti eroa 
kovin paljon edellisestä aikakaudesta. Vähittäinen kaupungistuminen ker-
too asutuksen vakiintumisesta ja väestön lisääntymisestä. Daavidin aikana 
Jisreelinlaakson kanaanilaiskaupungit, kuten Megiddo, tuhotaan ja syntyy 
uusi israelilaisasutus. Näin käy myös rannikkotasangolla Afekissa ja Tel 
Qasilessa. Suuria linnoituksia ei tämän ajan kaupungeista löydy ja koko-
naiskuva on, kuten A. Mazar toteaa (Archaeology 332–333), yhtäpitävä 
Raamatun antaman kuvan kanssa. 

Raamatussa kuvatulle Daavidin valtaannousukertomukselle löytyy 
rinnakkaisteksti heettiläisen kuninkaan Hattusilis III:n vastaavista tapah-
tumista 1200-luvulta eKr. A. Laato on osoittanut seitsemän selvää 
vastaavuutta näistä kertomuksista (A Star 73–74). Koska tutkijat yleensä 
pitävät heettiläistä tekstiä historiallisesti luotettavana, samalla tavoin on 
perusteita ajatella Daavidin vastaavista tapahtumista. Yhteisiä piirteitä 
ovat mm. seuraavat: Daavidin valtaannousulla on Jahven tuki, samoin 
Hattusilis sai jumalattareltaan Istarilta tuen. Molempien tien oli Jumala 
ennalta ilmoittanut, ja kumpikin kulki sitä kohti vaihe vaiheelta edeten. 
Kumpikin menestyi sodissa, ja kummallakin oli toinen läheinen ihminen 
tuettavana, Daavidilla Jonatan ja Hattusilisillä Urhi-Tesup. 

Siirryttäessä Tuomarien kirjasta Samuelin kirjoihin Vanhan testamentin 
kerronta muuttuu varsin yksityiskohtaiseksi ja näyttää ilman muuta 
edellyttävän tarkkojen muistiinpanojen olemassaoloa ja erilaisten lähteiden 
käyttöä. Tutkimus onkin erotellut erilaisia kertomuskokonaisuuksia, esim. 
kertomukset liitonarkusta, Saulin vaiheista, Daavidin valtaistuimelle nou-
susta jne. Näiden kaikkien ajatellaan kuuluneen ns. deuteronomistiseen 
historiateokseen, josta on pyritty erittelemään eri-ikäisiä kerrostumia. 
Seuraavassa päälähde on 1. Samuelinkirjan kuvaus, ja siihen liitetään 
tietoja arkeologisista kaivauksista. 

Samuelia voidaan pitää viimeisenä tuomarina ja samalla ensimmäisenä 
virkaprofeettana. Hänellä on keskeinen rooli kuningaskunnan syntyessä. 
Hajanainen heimoista koostunut kansa on joutunut yhä enemmän ulkoa-
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päin uhkaavien vihollisten puristukseen. Erityisen vaikeaksi tuli filistea-
laisten jatkuva uhittelu ja pyrkimys laajentaa alueitaan sisämaan suuntaan. 
Ympäröivillä kansoilla oli kullakin oma kuningas (mm. Ammonilla, 
Moabilla ja Edomilla), tai ne muodostivat kaupunkiliittoja, kuten filistea-
laiset. Israelin heimojen keskuudessa syntyi toive lujasta, keskitetystä hal-
linnosta. Kuninkuus takaisi tällaisen, mutta samalla toisi kansalle melkoi-
sia uusia rasitteita, sillä monarkian hallintokoneisto tarvitsi paljon väkeä ja 
suuria veroja. Niinpä kuninkuustoiveita sekä kannatettiin että vastustettiin 
(1. Sam. 8). Tähän liittyi myös kysymys Jahvesta kansan todellisena 
johtajana. Voisiko se toteutua kuninkaan hallitessa?  

Samuelin aikaan liittyy kertomus Eben-Eserin taistelusta ja liiton arkun 
ryöstöstä. Tämä on kirjoitettu 1. Samuelin kirjan 4–7 lukuun ja on jatkoa 
Simsonin aikana käydyille filistelaissodille, joissa taisteltiin Sefelan alueen 
ja Jarkonjoen seudun hallinnasta. 

Israelilaiset olivat leiriytyneet Eben-Eseriin. Paikka on todennäköisesti 
vuosina 1976–78 esiin kaivettu Izbet Sartah, joka sijaitsee kolmisen kilo-
metriä Afekista itään, vuoristoalueen läntisellä reunalla. Sieltä katsottuna 
filistealaisten miehittämä rannikkotasanko avautuu kuin tarjottimella. Izbet 
Sartahin kaivaukset osoittavat, että sinne on syntynyt vaatimaton israeli-
laisasutus jo varhain 1100-luvulla, jolloin asukkaat ovat olleet lähinnä 
paimentolaisväkeä. Nelihuonetalojen ja maahan kaivettujen siilojen katso-
taan osoittavan alkavaa maanviljelyskulttuuria. Täältä on löydetty yksi 
vanhimpia israelilaisajan piirtokirjoituksia. Ruukun palaselle (ostrakon) on 
ilmeisesti tehty kirjoitusharjoittelua, josta yksi rivi muodostaa 22-
kirjaimisen protokanaanilaisen aakkoston. Kallioisella kukkulalla oleva 
Izbet Sartah autioitui Daavidin aikana, jolloin israelilaiset siirtyivät 
Afekiin. 

Afekissa (Tell Rosh ha-Ain) oli filistealaisleiri. Afek sijaitsee 
rannikkotasangolla Jarkonjoen alkulähteillä vähän nykyisestä Tel Avivista 
koilliseen. Viimeinen kaivausprojekti Afekissa oli vuosina 1972–1985, 
jolloin tuon kaupungin historia tutkittiin varsin perusteellisesti. Kanaani-
laisaikana kaupunki oli tärkeä keskuspaikka, jossa sijaitsi mm. egypti-
läisen virkamiehen palatsi. Tuolta ajalta Afekista on tehty myös har-
vinaisia tekstilöytöjä. 1100-luvulle tultaessa kanaanilaisten tilalle tulee 
uusi, erilainen kulttuuri. Kaupunki näyttää jaetun kahteen osaan. Toisesta 
löytyi verkon painoja ja ongenkoukkuja, se oli siis “kalastajakortteli”. 
Toiselta alueelta löytyi jonkinlaista kirjoitusta sisältänyt mutta tunnista-
mattomaksi jäänyt ruukunsirpale. Kirjoitus muistuttaa muinaista Kyprok-
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sen tai Kreetan kirjoitustyyliä, mutta ei kuitenkaan ole täysin samaa. Kun 
tästä kerrostumasta lisäksi löydettiin kauniisti valkoiselle pohjalle mustin 
ja punaisin kuvioin värjättyä keramiikkaa, kävi ilmeiseksi, että kyseessä 
oli filistealaisasutus. Eräästä filistealaistalosta löytyi Ramses IV:n skarabi, 
joka ajoittaa kaupungin 1100-luvulle. 

Filistealaiset voittivat Afekin ja Eben-Eserin välillä käydyn taistelun ja 
ryöstivät liitonarkun, jonka israelilaiset hädissään olivat noutaneet pyhä-
köstään Silosta. Samuelin kirjan kuvaus ei kerro, että filistealaiset olisivat 
itse menneet Siloon asti, mutta sekä arkeologian että toisten raamatun-
paikkojen valossa tämä näyttää ilmeiseltä. Ps. 78:60, Jer. 7:12, 14 ja 26:6, 
9 kertovat Silon tuhoutumisesta. Kaupungista löydetty hävityskerrostuma 
viittaa siihen, että kyseessä oli juuri tämä filistealaisten hyökkäys. Siloa on 
tutkittu viime vuosina varsin perusteellisesti Israel Finkelsteinin johdolla. 
Se näyttää olleen jo kanaanilaisaikana jonkinlainen kulttipaikka ja 
siirtyneen israelilaisten haltuun ilman sodankäyntiä. Kukkulan rooli 
kulttikeskuksena jatkui, vaikka uskonto vaihtui. 

Filistealaisten ryöstämä liitonarkku vietiin Afekista ensin Asdodiin, 
sitten Gatiin ja lopulta Ekroniin. Sieltä se palautui taas israelilaisten käsiin 
Bet-Semekseen ja Kirjat-Jearimiin, josta se Daavidin aikana vietiin Jeru-
salemiin. 

Yhdennentoista vuosisadan lopulla (ehkä 1020-luvulla) Israelin 
heimoihin jakaantunut hajanainen kansakunta valitsi ensimmäisen kunin-
kaan. Saulin hallinta-ajan pituus on epävarma, ehkä 10–20 vuotta.  Hep-
realainen alkuteksti (1. Sam. 13:1) on epäselvä ja siksi käännökset tukeu-
tuvat usein Septuagintan lukutapaan, jonka mukaan se olisi ollut kaksi 
vuotta. Josefus ja Uusi testamentti (Ap. t. 13:21) ehdottavat 40 vuotta, joka 
perustunee ajatukseen noin yhden sukupolven kestäneestä hallitusajasta. 

Saul kuului Benjaminin heimoon.  Kuninkaaksi voiteleminen lienee 
tapahtunut ensin Ramassa (1. Sam. 10:1; 7:17) ja sitten vahvistettu Mis-
passa (1. Sam. 10:17, 24) ja Gilgalissa (1. Sam. 11:15).  Viimeksi mainittu 
on saattanut olla keskuspyhäkön sijaintipaikka Silon tuhouduttua.  Saulin 
kuninkaaksi tuloon liittyy jännitteitä, joiden perusteella on ajateltu, että 
osa kansasta oli voimakkaasti monarkiaa vastaan ja osa halusi ympäris-
tökansojen tapaan saada kuninkaan.  

Saulin kotipaikka ja Israelin kuningaskunnan ensimmäinen pää-
kaupunki on Gibea, joka tunnetaan Saulin Gibeana (1. Sam. 11:4). Paikka 
on hyvin todennäköisesti Tell el-Ful, joka sijaitsee viiden kilometrin 
päässä Jerusalemista, pohjoiseen johtavaan tien varrella. Sieltä on esiin 
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kaivettu suuren rakennuksen kulma, ja se saattaa olla Saulin hallinto-
rakennuksia. 

Rannikkotasangolla asuvat filistealaiset muodostivat jatkuvan uhan 
Israelille.  Sisämaassa heidän hallussaan olivat ajoittain mm. Mikmas (1. 
Sam. 13:5) ja Geba (1. Sam. 10:5) sekä Jisreelin seudulta Bet-Sean (1. 
Sam. 31:10). Uusin kaivausprojekti Bet-Seanissa päättyi vuonna 1996. 
Sieltä ei löytynyt jälkiä filistealaiskeramiikasta.  Saul kävi ensimmäisen 
sotansa ammonilaisia vastaan Gileadin Jaabeksessa (1 Sam 11), mutta sen 
jälkeen kaikki hänen taistelunsa olivat filistealaisia vastaan.  On ilmeistä, 
että kuninkuuden synty ja filistealaissodat liittyvät läheisesti toisiinsa.   
Vihollisten puristuksessa Saul sai kootuksi hajanaisen Israelin yhteen. Silti 
hänen hallintoajastaan puuttuvat vielä vakiintuneen kuninkuuden muodot.  

Tunnetuimpia Saulin historian sotanäyttämöitä on Elan laakso (vanha 
kirkkoraamattu: Tammilaakso), jonne sijoittuu Daavidin ja Goljatin väli-
nen kaksintaistelu.  Tämä paikka on Sefelan alueella Sokon ja Asekan 
välillä (1. Sam. 17) ja sijaitsee juuri siinä, missä israelilaisten ja filis-
tealaisten rajalinja kulki. Koko Saulin hallitsema alue on kuvattu kerto-
muksessa, jossa Iisboset saa sen hallintaansa (2. Sam. 2: 8,9).  Alueeseen 
kuuluvat Gilead, Asserin heimon alue Galileassa, osa Jisreelinlaaksoa, 
Efraiminvuoristo, Benjaminin alue ja Juuda.  Näin ollen vuoristoseudut ja 
Jordaninlaakso olivat edelleen israelilaisten hallussa, rannikko ja osa 
Jisreeliä filistealaisilla. 

Saulin viimeiset vaiheet liittyvät Gilboan vuorille, jonne hän oli 
paennut yhä enemmän sisämaahan tunkeutuvia vihollisia. Äärimmilleen 
ahdistettuna Saul tekee itsemurhan ja filistealaiset ripustavat hänen 
ruumiinsa Bet-Seanin muurille. 

 
 

2. Daavidin valtakunta 
 
Tärkeimpinä syinä Saulin valtakunnan luhistumiseen on pidetty toisaalta 
Daavidin valtaannousua ja toisaalta Saulin kyvyttömyyttä hallita heimo-
yhteiskuntaa. Niinpä hän joutui konfliktiin myös uskonnollisen johdon 
kanssa, jota hänen aikanaan edusti Samuel. 

Saulin viimeisinä vuosina Daavid asui Siklagissa, joka oli Gatin 
kuninkaan hallitusalueella.  Sieltä käsin hän teki sotaretkiä etelään päin (1. 
Sam. 27:6–8) ja sai Juudan heimon suosion puolelleen (1. Sam. 30:26–31).  
Niinpä Saulin kuoltua Daavid valittiin Hebronissa Juudan heimon kunin-
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kaaksi ja Saulin poika Iisboset sai Mahanaimissa muut Israelin alueet (2. 
Sam. 2:1–11). Saulin ja Daavidin sukujen välillä vihollisuudet jatkuivat 
kauan. Abner oli Saulin heimon päällikkö, mutta siirtyi myöhemmin Daa-
vidin puolelle. 

Abnerin ja Iisbosetin kuoltua koko Israel halusi Daavidin kuninkaak-
sensa, ja tämä valtasi jebusilaisilta Jerusalemin uudeksi pääkaupungikseen 
(2. Sam. 5:1–10).  Jerusalemin sijainti Juudan ja Efraimin välimaastossa 
oli sopivan neutraali paikka, jotta sekä maan pohjoisosat että eteläosat 
voisivat hyväksyä sen. Jerusalemissa Ofel-kukkulan kaivauksissa on 
löydetty massiivinen kivistä tehty tukirakennelma, jonka ajatellaan olleen 
osa Daavidin linnan perustuksia. Tuolloinen jebusilaisten Jerusalem sijaitsi 
niin kapealla kukkulalla, että sinne tehtävä suuri rakennuskompleksi vaati 
vahvan tukirakennelman alleen. Ofel-kukkulan juurella Kidronin laaksossa 
sijaitsee muinaisen Jerusalemin ainoa vesilähde, Gihonin lähde. Jo jebusi-
laisaikana sieltä oli johdettu vesi kaupunkiin myös sisäkautta, kallioon 
hakattua käytävää ja tunnelia pitkin. Joidenkin arveluiden mukaan Daavid 
miehineen valloitti Jerusalemin tätä vesitunnelia hyväksi käyttäen. Myö-
hemmin Hiskian aikana vesijohtoa jatkettiin kukkulan toiselle puolelle, 
Siloan altaalle saakka. 

Filistealaisia vastaan Daavid taisteli vielä Refaiminlaaksossa Jerusa-
lemin lounaispuolella (2. Sam. 5:18–24).  Tämän jälkeen hän lienee val-
loittanut useimmat filistealaiskaupungit (2. Sam. 8:1) ja saanut tärkeän 
Meren tien hallintaansa.  Tosin vielä Salomon aikana näyttää Gatin kunin-
gas hallitsevan kaupunkiaan (1. Kun. 2:39). 

Daavidin seuraavista aluelaajennuksista me saamme aika satunnaisesti 
tietoa. Raamattu kuvaa näitä muutamin sanoin ja perinteisesti on ajateltu 
Israelin olleen tuona aikana todellinen Lähi-idän suurvalta. Nykyään 
tämän suuren alueen kuulumista Daavidille on epäilty, mutta sitä ei myös-
kään ole voitu osoittaa mahdottomaksi.  

Medebassa Daavid voitti ammonilaiset ja sai näin haltuunsa keskeisen 
tukikohdan Kuninkaiden valtatien varrelta (1. Aik. 19: 6–7).  Sitten hän 
valtasi Rabbat-Ammonin (1. Aik. 20:1–3) moabilaisten alueen (2. Sam. 
8:2) ja edomilaisten alueen etelästä (2. Sam. 8:13–14). Valloitettuaan vielä 
aramilaisten alueen (2. Sam. 8:5–8) ja Hamatin alueen (2. Sam. 8:9–10) 
hän hallitsi koko valtavaa aluetta Egyptin purosta Eufratille asti. Tyyron ja 
Sidonin foinikilaisalueet jäivät valtaamatta, mutta nämä pitivät hyvät 
suhteet Israeliin. Monet Daavidin laajan valtakunnan osat olivat 
jonkinlaisia vasallivaltioita, ja varsinaista Israelin maata luonnehditaan 
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edelleen sanoilla "Danista Beersebaan" (2. Sam. 24:2). Daavidin hallitus-
aika kesti noin vuodesta 1000 vuoteen 960 eKr.  

Daavidin hallituskauden lopussa syntyi erilaisia valtataisteluja siitä, 
kuka saisi kruunun seuraavaksi. Kansalta puuttuivat monarkian perinteet, 
eikä näin ollen ollut itsestään selvää, miten hallinto järjestettäisiin. Ensin 
kruunua tavoitteli Daavidin poika Absalom, jonka äiti oli gesurilainen 
prinsessa. Absalomin kapina päättyi onnettomasti (2. Sam. 15–18). Uudek-
si vallantavoittelijaksi nousi Seba, Bikrin poika. Hänen taktiikkanaan oli 
saada maan pohjoiset osat irtautumaan eteläisistä ja näin anastaa itselleen 
kuninkuus. Hän saikin yllättävästi väkeä puolelleen, mikä osoittaa, ettei 
kansan yhtenäisyys ollut kovin syvällistä. Daavid sai tukahdutettua tämän-
kin kapinan (2. Sam. 20). Daavid oli luvannut kuninkuuden pojalleen 
Salomolle, mutta ennen vallanvaihtoa vielä toinen poika, Adonia, havitteli 
sitä itselleen. Natanin ja Salomon äidin, Batseban toimiessa Salomon puo-
lesta, tämä lopulta voidellaan Israelin seuraavaksi kuninkaaksi (2. Kun. 1). 

Kuten edellä on todettu, ei vain Daavidin suurvalta vaan myös hänen 
olemassaolonsa ja tuon ajan Israel ylipäätään on viime vuosina asetettu 
kyseenalaiseksi. Niukat Raamatun ulkopuoliset tiedot vaikeuttavat asiasta 
käytävää keskustelua. Monien mielestä juuri löytöjen vähyys on osoi-
tuksena kyseisen historian puuttumisesta. Näin ajattelevia pitää muistuttaa 
vanhasta säännöstä, että aineiston puuttumisesta ei saa tehdä liian varmoja 
johtopäätöksiä eli kuten K. Kitchen on todennut: ”Absence of evidence is 
not evidence for absence”, (Todisteiden poissaolo ei merkitse poissaolon 
todistusta) Epäilemättä juuri tämän aikakauden historian pohdinta tulee 
jatkumaan uusien arkeologisten kaivausten myötä. 

Daavidiin liittyvien Raamatun tekstien tutkimus on tuonut runsaasti 
hyvin eri suuntiin meneviä johtopäätöksiä. A. Laaton mukaan kertomukset 
Daavidista ja Salomosta ja näihin liitetty ajatus ikuisesta kuninkuudesta 
ovat peräisin jo Daavidin ajalta, koska vertailu muihin Lähi-idän vanhoi-
hin teksteihin osoittaa, että vastaavia kuninkuusmotiiveja löytyy sekä 
Israelin monarkiaa edeltävinä että sitä seuraavina aikakausina (A Star 13–
92). Tämä teema on myös deuteronomistisen historiateoksen keskeinen 
aihe ja koko Vanhan testamentin pääteema. Maininta Daavidin huoneen 
ikuisesta kuninkuudesta on ensimmäisen kerran esillä profeetta Natanin 
puheessa Daavidille (2. Sam. 7:1–17). Sen jälkeen se toistuu lähes kaikissa 
Vanhan testamentin teksteissä aina pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan 
asti. 
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3. Salomon hallituskausi 
 
Daavidin ja Salomon aika oli Raamatun mukaan Israelin historian loista-
vinta kukoistusaikaa. Israel hallitsi molempia Lähi-idän tärkeimpiä kulku-
reittejä, Via Marista ja Kuninkaiden valtatietä. Hallintoaikansa aluksi 
Salomo raivasi tieltä muutamia aiempia vallantavoittelijoita lujittaakseen 
omaa asemaansa (1. Kun. 2). Kertomuksella hänen käynnistään Gibeoissa 
uhraamassa ja rukoilemassa halutaan osoittaa, että hänen hallintonsa alkoi 
Jumalan mielen mukaisesti. Ilmeisesti keskuspyhäkkö oli tuolloin Gibeo-
issa, ennen temppelin valmistumista. Salomon valta-asema lujittui avio-
liitoilla eri maiden prinsessojen kanssa. Tuona aikana oli melko tavallista, 
että hallitsijat antoivat suuresta haaremistaan prinsessoja toisten valta-
kuntien hoveihin. Salomo näyttää luoneen myös entistä laajemman 
hallintokoneiston ja koonneen itselleen huomattavan omaisuuden. 

Siirryttäessä Daavidista Salomoon arkeologista aineistoa alkaa olla 
entistä enemmän. Israelilaiskaupunkeja on kaivettu esiin mm. Danista, Tel 
Kinrotista, Taanakista, Jokneamista, Tell el-Farahista (Tirsasta), Bet-
Semeksestä, Timnasta, Tell Beit Mirsimistä, Lakisista, Aradista ja Beer-
sebasta. Tähän aikaan syntyy myös Negevin alueelle laaja uusien asutusten 
verkosto. 

Erilaisia tuontitavaroita tulee monista maista ja suuria linnoituksia 
rakennetaan eri puolille valtakuntaa. Kaupunkien muurit ovat usein 
kaksinkertaisia ns. kasemattimuureja. Esjon-Geberistä (nyk. Eilatin tuntu-
massa Tell el-Kheleifeh) on löydetty suuri satama-alue, nelihuonetalo ja 
monia hallintorakennuksia. Näiden ajoituksesta on kiistelty, mutta A. 
Mazarin mukaan ei ole mitään vahvoja perusteluita sille, etteivätkö ne 
voisi olla juuri Salomon ajalta. Näin Salomo olisi luonut Israelille ensim-
mäisen ja lähes ainoan kerran sen historiassa huomattavan laivaston merit-
se tapahtuvaa kaupankäyntiä varten. 

Erityisesti rakentajana Salomo saavutti suurta menestystä. Hänen 
tärkeimmät linnoitetut kaupunkinsa olivat Hasor, Megiddo ja Geser (1. 
Kun. 9:15). Näihin tehtiin mm. hienot vesijohtojärjestelmät. Kaupungit 
sijaitsevat tärkeiden kulkureittien varrella ja muodostavat strategisesti 
merkittävän linnoitusverkoston. Salomon ajan Megiddosta on löydetty 
kaksi palatsia ja useita muita julkisia rakennuksia. Hasorin, Geserin ja 
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Megiddon kaupunkien kaivauksista on löydetty samanlaiset porttiraken-
nelmat, jotka osoittavat niiden kuuluneen samaan aikakauteen.  
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Vastaavia kuusikammioisia portteja on lisäksi tullut esiin Lakisista ja 
Asdoista. Salomon porteista on käyty melko kiivasta keskustelua, ja jotkut 
olisivat halukkaita sijoittamaan ne Ahabin aikaan. Monet, mm. P. Särkiö, 
ovat kuitenkin edelleen sillä kannalla, että Salomoon liittyvä ajoitus on 
riittävän hyvin perusteltu. Uusimmassa, vuonna 1998 julkaistussa Hasorin 
kaivausten väliraportissa projektin johtaja, A. Ben-Tor, osoittaa keramiik-
alöytöjen ja kaupungin rakennusten tukevan perinteistä käsitystä Hasorista 
Salomon linnoittamana kaupunkina. 

Salomon huomattavin rakennustyö oli Jerusalemiin valmistunut 
temppeli. Siitä puolestaan ei ole jäljellä mitään muuta kuin hiukan epä-
elvän historian kautta tutkijoiden käsiin sattunut norsunluinen granaatti-
omena, joka tekstin mukaan on kuulunut Salomon temppelin koristuksiin. 
Temppelin malli kuitenkin viittaa vastaavanlaisiin foinikialaistemppeleihin 
ja osoittaa näin yhteyksiä pohjoisille rannikkoseuduille. Jo keskipronssi-
audella on samantyyppisiä temppeleitä ollut Eblassa. Megiddossa ja 
Sikemissä. Eniten samankaltaisuutta on Syyriasta löydetyn Tell Tainatin 
temppelin kanssa. Myös Lakisin ja Tell Qasilen kanaaniaistemppeleissä on 
samantapainen malli. Salomon temppeli on Raamatussa mainittujen mitto-
en mukaan ollut kuitenkin suurempi kuin yksikään muista tuon ajan temp-
peleistä. Vanhan testamentin mukaan rakennusaineena käytettiin Liba-
nonista tuotua setriä ja rakennusmestarina tyrolaista Hiramia. 

Kaupankäynti kaukaisten maiden kanssa nousi myös kukoistukseen 
Salomon hallintokaudella. Hänen kerrotaan tuoneen Ofirista suuret määrät 
kultaa. Emme varmasti tiedä, missä tuo maa sijaitsee, mutta useimmiten 
sen ajatellaan olleen jossain Arabian niemimaan eteläosissa. Tell Qasilen 
kaivauksista nykyisen Tel Avivin alueelta on löydetty ostrakon, jossa 
mainitaan sanat “Ofirin kulta”. Teksti lienee 900–800 -luvulta, ja se 
osoittaa, että kyseinen seutu oli tunnettu kullan tuottamisestaan. Koska 
Salomo hallitsi muinaisia kauppareittejä, myös salaperäiseltä kuulostava 
Saban kuningattaren vierailu sopii hyvin ajan kuvaan. Sabankin sijainti on 
epävarma. Se sijoitetaan yleensä joko Arabian niemimaalle tai itäiseen 
Afrikkaan.  

Raamatun kuvaamia Salomon suunnattomia rikkauksia on joskus 
pidetty vahvasti liioiteltuina, ja sellaisilta ne nykyaikaisen lukijan silmissä 
todella vaikuttavatkin. Sekä Lähi-idän kaivaukset että muutamat teksti-
lähteet osoittavat kuitenkin, että muinaisilla hallitsijoilla todella oli valta-
via rikkauksia. Suuria kultaesinemääriä on kaivauksissa löydetty esim. 
Urista, Ugaritista, Nimrodista ja Egyptistä Tutankhamonin haudasta. 
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Monissa Assyrian, Babylonian ja Egyptin hallitsijoiden piirtokirjoituksissa 
on puhuttu hallitsijoiden omistamista huikeista kultaomaisuuksista. 
Esimerkiksi Salomon Saban kuningattarelta saamaa 120 talenttia suurem-
pia määriä kerrotaan Tiglatpileser III:lta (150 talenttia) ja Sargon II:lta 
(154 talenttia). Vielä suuremmasta kultamäärästä on maininta Egyptin 
Thutmoses III:n lahjassa Amonin temppelille Karnakiin. Mitään näitä 
muinaisia aarremääriä emme voi enää historian keinoin todistaa varmasti 
oikeaksi, mutta emme liioin vääräksi. Sekä löydetyt kultaesineet että mui-
naiset tekstit kuitenkin osoittavat, että Raamatussa kuvattu Salomon 
rikkaus oli samaa luokkaa kuin muilla tuon ajan hallitsijoilla näyttää 
olleen. 

Salomon suuriin omaisuuksiin kuului Vanhan testamentin mukaan 
myös 1400 vaunun ja 12 000 hevosen varustus (1. Kun. 10:26, 2. Aik. 9:26 
kertoo vaunusotilaiden määräksi 12 000 ja hevosten tallipaikkojen mää-
räksi 4000). Megiddon kaivauksista on löydetty suuret tallirakennelmat, 
joiden ensin ajateltiin olleen juuri Salomon talleja. Nyttemmin on arveltu, 
että tallit olisivatkin kuuluneet kuningas Ahabille, joka myös oli hyvin 
vauras hallitsija. Kysymystä ei ole lopullisesti ratkaistu, mutta valtavat 
tallit osoittavat joka tapauksessa suurten hevosjoukkojen olemassaolon 
Israelin muinaisilla hallitsijoilla. 

Nykyisessä Israelissa on lukuisia Salomon nimiin pantuja kohteita, 
joilla ei ole mitään todellista yhteyttä kyseiseen hallitsijaan. Tällaisia ovat 
esim. Aravanlaakson Salomon kaivokset, Betlehemin eteläpuolella olevat 
Salomon vesialtaat ja Jerusalemin temppelivuoren sisällä olevat Salomon 
tallit. Mikään näistä ei ole Salomon ajalta, mutta niiden paneminen 
Salomon nimiin osoittaa menneen suurvalta-ajan ihannointia.  

Salomon hallitsemistyyli poikkesi Daavidin johtamistavasta. Daavid oli 
suhtautunut kunnioittavasti olemassa oleviin heimotraditioihin, mutta 
Salomo pyrki luomaan kanaanilaistyyppisen hierarkkisen suurvallan. 
Adonian kapinoidessa Salomoa vastaan kyseinen jännitys pulpahtaa esiin. 
Adonia ja Joab olivat vanhan heimoidean kannattajia ja vastustivat 
Salomoa, jonka äiti oli ei-israelilaisen, heettiläisen Urian puoliso. Jopa 
Salomon temppelinrakentamisessa voitiin nähdä liian uudenaikaisia pyrki-
myksiä. Eniten Salomoa kuitenkin moitittiin hänen synkretistisistä pyrki-
myksistään, sillä hän avasi ovia vieraiden uskontojen harjoittamiselle.  

Salomon ajan lopulla suurvallan reuna-alueet ryhtyivät kapinoimaan 
Israelia vastaan.  Egyptin avustuksella Edom sai oman alueensa takaisin 
(1. Kun. 11:14–22).  Pohjoisessa Aram nousi uudelleen, ja Israel joutui 
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vetäytymään etelään päin.  Foinikialaisille jouduttiin antamaan heidän ran-
nikkoalueensa. Myös valtakunnan sisäiset jännitteet lisääntyivät, sillä val-
taisan rakentamisen ja hallinnon aiheuttama verotaakka tuli kansalle 
entistä raskaammaksi. 

Seikkaperäinen luettelo Salomon hallinnollisista alueista (1. Kun. 4:7–
19) antaa tietoa ajan maantieteestä.  Koko alue käsittää vain perinteisen 
Israelin ydinalueen, ja siitäkin on jostain syystä Juudan heimon osuus 
kokonaan pois.  Tämä saattaa heijastella sitä juopaa maan etelä- ja poh-
joisosien välillä, joka Salomon kuoltua aiheutti valtakunnan jakaantumisen 
kahteen osaan.  
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JAKAANTUNUT VALTAKUNTA 
Rautakausi IIB-C (930–586 eKr.) 

 
 

1. Israelin ja Juudan alkuvaiheet (900-l. eKr.) 
 
Päälähteet kuvattaessa Salomon jälkeistä aikaa ovat edelleen Kuningasten 
kirjojen (deuteronomistinen historiateos) ja Aikakirjojen (kronistinen 
historiateos) tekstit. Näissä itsessään on viittauksia varhaisempiin lähtei-
siin, joita kutsutaan Israelin ja Juudan kuninkaiden historiaksi (esim. 1. 
Kun. 14:19, 29). Lisäksi yhä enenevästi löytyy piirtokirjoitusaineistoa ja 
kaivausten tuomaa informaatiota. Raamatun ulkopuolista materiaalia on 
sen verran paljon, että keskustelu Raamatun historiallisesta luotetta-
vuudesta on paljon vähäisempää kuin edellisten aikakausien kohdalla. 
Palestiinan alueen löytöjen lisäksi vertailumateriaalia on egyptiläisissä, 
assyrialaisissa ja babylonialaisissa teksteissä. 

Salomon kuoleman jälkeen valtakunta jakaantui kahteen osaan, 
Juudaan (eli Daavidin huoneeseen) ja Israeliin, noin vuonna 930 eKr. 
Kumpikaan valtio ei kyennyt säilyttämään yhteyksiä aiempiin vasalli-
valtioihin, ja niin nämä jäivät samanaikaisesti Israelin ja Juudan kontrollin 
ulkopuolelle.  Taloudellisesti aikakausi merkitsi romahdusta, sillä tärkeät 
kauppareitit jäivät vieraille, ja kummankin uuden pikkuvaltion piti nyt 
tulla toimeen omillaan. 

Salomon poika, Rehabeam (930–914 eKr.), oli itsestään selvä 
kruununperillinen isänsä jälkeen. Hänen taitamaton politiikkansa johti 
kuitenkin siihen, että maan pohjoiset alueet torjuivat hänet ja hänestä tuli 
vain eteläosien eli Juudan ja Benjaminin alueiden hallitsija. Rehabeamin 
pääkaupunki oli luonnollisesti Jerusalem.   

Pohjoisosien eli Israelin hallitsijaksi tuli Jerobeam, Nebatin poika 
Efraimista.  Hän oli aiemmin ollut Salomon palvelijana, mutta kapinoinut 
tätä vastaan ja joutunut pakenemaan Egyptiin.  Siellä hän oli farao Sisakin 
(vanha käännös: Suusak, egyptiläiset lähteet: Sosenk, 22. dynastian perus-
taja) luona ja palasi Salomon kuoltua kotimaahansa (1. Kun. 11 ja 12).   

Jerobeam I (930–909 eKr.) valitsi pääkaupungikseen Sikemin, joka oli 
keskeinen sijainniltaan ja jolla oli pitkät perinteet kulttikeskuksena. Koska 
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temppeli jäi etelävaltakunnan puolelle, Jerobeam laittoi omat pyhäkkönsä 
Beteliin ja Daniin.  Myöhemmin hän siirsi joksikin aikaa pääkaupunkinsa 
Jordanin taakse Penueliin (1. Kun. 12: 25–33).  Syy tähän saattoi olla farao 
Sisakin hyökkäys. Seuraavaksi pääkaupunki siirtyi Tirsaan (Tell el-Farah).  

Vaikka valtakunta jakaantui kahteen osaan, näyttää siltä, että ensim-
mäisten hallitsijoiden aikana niiden välillä ei ollut varsinaista sotaa. 
Molemmilla oli ilmeisesti riittävästi tekemistä oman pikkuvaltionsa koossa 
pitämiseksi ja uuden järjestyksen luomiseksi. Raja valtakuntien välillä 
vaihteli sittemmin sukupolvien ajan ja Benjaminin alue oli usein kiista-
kapulana. 

 
 

Jerobeamin kulttiuudistus (Israel) 
 
Jerobeamin hallintoajan suuriin kysymyksiin kuului jumalanpalvelus-
elämän järjestäminen. Tähänastinen valtakunnan virallinen kulttipaikka jäi 
naapurimaan alueelle, ja koko järjestelmä piti kehittää uudestaan. Jero-
beam rakensi kaksi uutta pyhäkköä, toisen maan pohjoiskärkeen, Daniin, 
ja toisen etelärajan tuntumaan, Beteliin. Molemmilla oli perinteitä varhai-
sempien vaiheiden pyhäkköpaikkoina (Tuom. 18:30, 1. 28:16). Jero-
beamin pystyttämät sonnipatsaat tuskin olivat tarkoituksellinen siirtymä 
Baalin palvelukseen, mutta se johti väistämättä juuri siihen suuntaan. Ehkä 
patsas oli alkujaan yksi versio Jahven palvelusta, mutta etääntyminen 
Jerusalemin kultista ja esineiden samankaltaisuus Baalin härkien kanssa 
sekoittivat uskonnot. Kaivauksissa on löydetty muutamia härkäfiguureja, 
joista tunnetuin on eräältä Samarian alueen pohjoisosien kukkulalta esiin 
tullut avoin kulttipaikka (ks. 1. Kun. 14:23). Mäen korkeimmalla kohdalla 
oli kivikehä, jonka halkaisija oli parikymmentä metriä. Paikalta löydettiin 
18 cm mittainen pronssinen sonnipatsas, joka ilmeisesti on ollut palvonnan 
kohteena. 

Danin rautakautinen pyhäkkö sijaitsi korkealla mäellä. Sieltä on 
löydetty Jerobeam I:n aikaisia rakennelmia. Alueella on ollut suuri, 
neliönmuotoinen koroke, joka vieläkin on hyvin nähtävissä. Korokkeen 
leveys on 19 metriä ja sen päälle johtavat rappuset. Sen eteläpuolella on 
sijainnut kivistä tehty uhrialttari, joka on kooltaan 5 x 6 metriä. Tämän 
vierestä löytyi kaksi suurta, käärmeaiheista ruukkua, joita lienee käytetty 
jonkinlaisena uhriveden säilytyspaikkana. Vähän etelämpänä oli rituaali-
tarkoituksiin käytetty vesiallas. Tämä kulttipaikka on seuraavalla vuosi-
sadalla tuhottu, ehkä Syyrian Ben-Hadad I:n hyökätessä Israeliin. 
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Jerobeamin jälkeen Israelin hallitsijaksi tuli Nadab, Jerobeamin poika 
(909–908 eKr.). Tämä hallitsi parin vuoden ajan, jonka jälkeen Baesa 
(908–885 eKr.) kaappasi vallan ja tuhosi koko Jerobeamin suvun. Baesa 
oli jatkuvasti sodassa myös Juudaa vastaan. Baesa hallitsi Tirsassa 24 
vuotta ja häntä seurasi valtaistuimella hänen poikansa Ela (885–884 eKr.) , 
jonka hallintoaika oli vain kahden vuoden mittainen. Seuraavan hallitsijan, 
Simrin (884 eKr.), kruunu oli vielä lyhytikäisempi: seitsemän päivän 
mittainen. 

 
 

Sisakin sotaretki 
 
Egyptin farao Sisak hyökkäsi Juudan ja Israelin alueelle Rehabeamin 
viidentenä hallitusvuotena (n. 925 eKr.).  Raamattu kertoo lyhyesti, että 
hän hyökkäsi Jerusalemiin (1. Kun. 14:25–28) ja valloitti myös Juudan 
varustetut kaupungit (2. Aik. 12:1–2).  Sisakin oma raportti matkasta on 
Karnakissa sijaitsevassa Amonin temppeliin hakatussa piirtokirjoituksessa.  
Siinä on pitkä paikannimiluettelo (yli 110 nimeä), joka antaa lisävaloa 
tähän sotaretkeen.  Tämä lista osoittaa, että hyökkäys ei ulottunut vain 
Juudaan vaan myös Israeliin pohjoisessa ja Negeviin etelässä. Sisakin 
omasta luettelosta puuttuu Jerusalemin nimi, ja hän näyttää ohittaneen 
kaupungin sen pohjoispuolelta. On mahdollista, että hän on lähettänyt etu-
käteen sanan Rehabeamille ja uhannut Jerusalemia tuholla, ellei kuningas 
tuo hänelle temppelin kalleuksia. Rehabeam pelasti nahkansa ja 
pääkaupunkinsa antamalla faraolle Salomon temppelin kallisarvoiset 
kulta-aarteet. 

Sisakin joukot tulivat Meren tietä Gazan alueelle.  Sieltä Juudan 
suuntaan mentäessä ne kulkivat ainakin seuraavien paikkakuntien läpi: 
Geser, Aijalon, Kirja-Jearim, Bet-Horon, Gibeon ja Zemarain.  Tämän 
jälkeen kulku jatkui pohjoiseen päin Israelin puolelle Tirsaan ja Jordanin 
yli Adamiin, Sukkotiin, Penueliin, Mahanaimiin ja Zafoniin. Ylitettyään 
uudelleen Jordanin jälkeen Sisakin joukot etenivät Rehobiin, Bet-Seaniin, 
Sunemiin, Taanakiin, Megiddoon, josta tultiin Arunan (Aran) solan läpi 
Sokon kautta edelleen etelään.  Kaiken kaikkiaan piirtokirjoituksessa on 
tältä reitiltä 65 paikannimeä, joista osaa ei kyetä tulkitsemaan.  Kappale 
Sisakin piirtokirjoitusta on löydetty myös Megiddosta. Tämäkin todistaa 
sotaretken ulottuneen sinne asti ja osoittaa, että Salomon jälkeen kaupunki 
on ainakin jonkin aikaa ollut egyptiläisten hallussa. 
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Negeville suuntautuneen sotaretken raportti on sikäli ainutlaatuinen, että 
siinä olevat noin 70 paikannimeä ovat ainoa tällainen Negevin alueen 
nimilista, joka missään lähteessä on kerrottu. Vaikka vain muutama nimi 
kyetään paikantamaan, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö luettelo sisältäisi 
juuri Negevin alueen paikannimiä.  Sijaintipaikka kyetään jokseenkin 
varmasti antamaan vain seuraaville: Yurza, Saruhen, Arad, Ezem ja Esjon-
Geber. Lisäksi monet nimet ovat samankaltaisia Raamatussa mainittujen 
heimonimien kanssa. 

Kaiken kaikkiaan Raamatusta ja Sisakin omista dokumenteista saamme 
erittäin hyvän kuvan siitä, miten Egypti pian Salomon kuoleman jälkeen 
halusi vahvistaa asemiaan Negevillä, filistealaisten rannikkoalueella ja 
Meren tien varrella. Sisakin sotaretki ei kuitenkaan tuottanut Egyptille 
pysyviä tuloksia, sillä omien sisäisten ristiriitojensa vuoksi se ei kyennyt 
pitämään hallinnassaan näitä pohjoisia maakuntia. 

 
 

Rehabeam ja hänen seuraajansa (Juuda) 
 
Sisakin hyökkäyksen jälkeen Rehabeam rakennutti linnoitettujen kaupun-
kien ketjun suojaamaan maataan seuraavilta etelästä tulevilta vihollisilta. 
Rehabeamin projekti on kerrottuna 2. Aik. 11:5–12. Raamatussa se on 
ennen Sisakin sotaretkeä, mutta tuntuu todennäköisemmältä, että järjestys 
on päinvastainen. 

Luettelon 15 kaupunkia sijaitsevat strategisesti tärkeillä paikoilla Juu-
dan ja Sefelan alueella. Hebron, Bet-Sur ja Betlehem ovat vuoriston har-
janteella kulkevan tien varrella. Etam, Tekoa ja Sif vartioivat Juudean 
autiomaasta tulevia reittejä. Adoraim, Adullam ja Soko suojaavat Filistean 
suunnalta tulevia solateitä. Samaa rajaa on turvaamassa myös ketju Lakis, 
Maresa, Gat, Aseka, Sora ja Aijalon.  Kaikkien muiden sijainti on selvä 
paitsi Gatin. Filistealaisten Gat näyttäisi sijaitsevan liian kaukana, ja 
niinpä kyseessä täytyykin olla Moreset-Gat Maresan ja Asekan välissä. 

Toisin kuin Israelissa Juudassa pysyi yksi kuningassuku vallassa koko 
sen historian ajan. Daavidin dynastia oli katkeamaton aina Babylonin 
pakkosiirtolaisuuteen asti. Rehabeam oli Juudan kuninkaana 17 vuotta. 
Hänen jälkeensä valtaistuimelle nousi hänen poikansa Abiam (913–910 
eKr.), joka hallitsi vain kolmen vuoden ajan. Hän oli jatkuvasti sodassa 
Jerobeamin kanssa ja valloitti tältä tämän alueen eteläreunalta Betelin 
kaupungin ympäristöineen.     
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Seuraavana Juudaa hallitsi Asa (910–870 eKr.) yli neljänkymmenen 
vuoden ajan. Hän joutui Rehabeamin tavoin puolustamaan maataan 
etelästä vihollista vastaan. Nyt hyökkääjänä oli nubialainen Serah. Tämä 
tuli Maresaan asti, jossa Juudan joukot saivat voiton. Asan hallintoaikana 
tapahtui Juudassa ensimmäinen kultillinen uudistus, jossa hallitsija elvyt-
tää Jahven palvelemisen ja hävittää väärät uhrikukkulat. Israelin ja Juudan 
välisiä taisteluja käytiin mm. Raman, Geban ja Mispan omistuksesta. Asa 
teki jopa liiton Syyrian Ben-Hadadin kanssa saadakseen näin pohjoisesta 
tukea Israelia vastaan. Ben-Hadad I lähtikin liikkeelle ja vuonna 885 eKr. 
valloitti Ijjonin, Danin, Abel-Bet-Maakan ja Naftalin alueen Gennesaretin 
rannalle saakka (1. Kun. 15:20). 

Asan jälkeen Juudan hallitsijaksi nousi hänen poikansa Josafat (870–
846 eKr.) Hän hallitsi 25 vuotta, ja hänen aikanaan oli poikkeuksellisen 
pitkä rauhanaika Israelin ja Juudan välillä.  
 
 

2. Pikkuvaltioiden olot vakiintuvat (800-l. eKr.) 
  

Omrin dynastia (Israel) 
 
Jerobeam I:n jälkeen Israelin huomattavimpia hallitsijoita oli Simriltä 
vallan anastanut Omri (882–871 eKr.).  Hän hallitsi ensin kuusi vuotta Tir-
sassa, mutta rakennutti sitten uudeksi pääkaupungiksi Samarian kaupungin 
(1. Kun. 16: 23, 24).  Tämä Sikemistä kymmenkunta kilometriä luoteeseen 
päin sijaitseva kaupunki oli Jerusalemin lailla sijainniltaan edullinen 
vuorenharjanne ja poliittisesti neutraali paikka.  Vähitellen Samarian nimi 
tuli pääkaupungin lisäksi merkitsemään koko Efraimin vuoriston aluetta. 

Israelin rauhaa uhkasi pohjoispuolella sijaitseva Aram eli Syyria. Sen 
takana kalisteli aseitaan myös Assyrian nouseva suurvalta.  Sen tähden 
Omri pyrki hyviin väleihin eteläisen naapurinsa Juudan ja luoteessa 
sijaitsevan naapurinsa Tyroksen kanssa.  Israelin ja Juudan liitto vahvisti 
näitä molempia, ja uusia alueita vallattiin Jordanin itäpuolelta.  Myös 
Moab Mesan kiven tekstin mukaan joutui jälleen Juudan valtaan, samoin 
kävi Edomille (1. Kun. 22: 48). 

Vaikka Omrista kerrotaan Raamatussa vain muutaman rivin verran, hän 
on epäilemättä ollut hyvin vahva kuningas. Suhteet naapurimaihin, uuden 
pääkaupungin rakentaminen ja sotilaallinen varustautuminen tekivät 
hänestä yhden kansan suurista hallitsijoista. Tätä osoittaa sekin, että vielä 



Jakaantunut valtakunta 
 

      

 
83 

kauan hänen jälkeensä assyrialaiset tekstit kutsuivat Israelin valtakuntaa 
nimellä Omrin huone. 

Omrin dynastian toinen merkittävä hallitsija oli Omrin poika Ahab 
(871–851 eKr), jolle Omri järjesti puolisoksi foinikialaisprinsessan Ise-
belin.  Ahab oli huomattava rakentaja, ja hänen aikanaan Jisreeliin raken-
nettiin hallitsijalle talvipalatsi (1. Kun. 21:1).  Myös Megiddo ja Hasor va-
vistettiin entisestään.  Ahab teki yhteistyötä Juudan kuninkaan Josafatin 
kanssa ja lähti tämän kanssa yhteiselle sotaretkellä Syyriaa vastaan. Tais-
telu käytiin Gennesaretin itäpuolella sijaitsevassa Afekissa, ja Syyria 
hävisi tämän sodan (1. Kun. 20). Afek merkitään usein karttoihin Afikin 
kibbutsin kohdalle, kuuden kilometrin päähän järvestä. Oikea paikka on 
kuitenkin järven rannalla sijaitsevan En Gevin kibbutsin alueella. 

Ahabin aika on Israelille vaurauden ja hyvinvoinnin aikaa. Tästä kertoo 
se, että hallitsijalla oli erikseen talvipalatsi ja kesäpalatsi. Jälkimmäistä 
kutsutaan myös norsunluupalatsiksi (1. Kun. 22:39). Norsunluuta käytet-
tiin huonekalujen koristeena, ja sitä pidettiin jopa kultaa ja hopeaakin 
arvokkaampana. Samarian kaivauksista on löydetty Ahabin valtavan 
suuren palatsin raunioista Israelin huomattavin norsunluuesineistö. Eri-
laisia ornamenttikuvioita ja eläinaiheita sisältävät koristeet ovat olleet tälle 
hallitsijalle niin ominaisia, että koko palatsia on kutsuttu niiden mukaan. 

Ahabin puoliso Isebel on keskeinen niissä Raamatun kertomuksissa, 
joissa profeetta Elian aikana käydään taistelua maan uskonnollisesta 
herruudesta. Isebel on vahva kanaanilaisen Baal-kultin kannattaja ja Elian 
toiminnan tarkoitus on puhdistaa Israelin usko tästä epäjumalan palvel-
uksesta. Tämä uskonnollinen taistelu huipentuu Karmelinvuoren tapah-
tumiin (1 Kun. 18). 

Yllättävää kyllä, vuonna 853 käydyssä Karkarin taistelussa tapaamme 
Israelin Ahabin ja Syyrian Ben-Hadad II:n yhteisessä sotilasliitossa 
Assyriaa vastaan. Salmaneser III:n nousu valtaistuimelle vuonna 859 eKr. 
oli alku Assyrian etelään päin suuntautuville sotaretkille. Kaksitoista 
keskenään liittoutunutta pienempää valtiota soti Assyriaa vastaan Karka-
rissa Orontes-joen varrella vuonna 853 eKr. Salmaneser III kertoo omassa 
sotakronikassaan tästä taistelusta ja mainitsee vihollistensa joukossa myös 
Israelin Ahabin. Luetellessaan vihollistensa sotavaunujen määrää Salma-
neser sanoo Ahabilla olleen 2000 sotavaunua. Luku näyttää suuresti 
liioitellulta, mutta kertoo kuitenkin jotain Ahabin voimasta. Liittolaiset 
pysäyttivät hetkeksi Assyrian etenemisen, vaikka Salmaneser kehuukin 
voittaneensa sodan. Tähän aikaan sopii Raamatun maininta: ”Kolme 
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vuotta kesti rauhaa; sinä aikana Syyria ja Israel eivät olleet sodassa keske-
nään.” (1. Kun. 22:1). Yhteinen vihollinen siis yhdisti kaksi ennen 
keskenään sotinutta kansaa. Karkarin sodan jälkeen äskeiset kumppanuk-
set riitaantuvat jälleen keskenään! (1. Kun. 22:2–40). Sotiessaan Ramot-
Gileadissa Ahab sai surmansa. 

Ahabia seurasi valtaistuimella hänen poikansa Ahasja (852–851 eKr.). 
Tämän hallitusaika jäi lyhyeksi ja seuraavana kruunun sai hänen veljensä 
Joram (851–845 eKr.), joka hallitsi 12 vuotta. Joram teki Juudan Josafatin 
kanssa sotaretken Moabin maahan, mutta ei kyennyt valtaamaan sitä 
takaisin. Omrin dynastia päättyy Joramin kuolemaan ja Jehun (845–818 
eKr.) valtaannousuun. 

 
 
Moabin kapina 
 
Omri ja Ahab olivat pitäneet Kuolleenmeren itäpuolella sijaitsevaa Moabia 
hallinnassaan. Ahabin kuoleman jälkeen Moab oli noussut kapinaan ja 
irrottautunut Israelista. Näin Raamattu kertoo asian 2. Kun. 1:1. Moabista 
löydetyssä Mesan kivessä todetaan, että Omri oli sortanut kauan Moabia, 
mutta Omrin pojan (Ahabin) aikana Moab voittaa Israelin. Joka tapauk-
sessa nämä kaksi lähdettä puhuvat lähes samoin noin vuoden 830 eKr. 
tapahtumista.  

Mesan kivi on poikkeuksellisen laaja piirtokirjoitus, joka valaisee Lähi-
idän uskonnollisia ja maantieteellisiä oloja. Tuo yli metrin korkuinen stela 
löydettiin jo vuonna 1868 Dibonista Kuolleenmeren itäpuolelta. Vaikeitten 
vaiheiden jälkeen vähän rikkoutunut kivi saatiin tutkittavaksi, ja niinpä sen 
669 kirjainta sisältävä teksti pystyttiin lukemaan. 

Teksti alkaa sanoilla: ”Minä olen Mesa, Kemoksen, Moabin kuninkaan 
poika, dibonilainen. Isäni oli kolmenkymmenen vuoden ajan Moabin 
kuninkaana, ja minä tulin kuninkaaksi isäni jälkeen. Ja minä tein tämän 
pyhäkön Kemokselle Kerijotiin, koska hän oli pelastanut minut kaikista 
kuninkaista ja koska hän antoi minun saada voiton kaikista vihollisistani. 
Omri oli Israelin kuningas, ja hän sorti Moabia kauan aikaa, sillä Kemos 
oli vihastunut maahansa.  Omria seurasi hänen poikansa, ja myös hän 
sanoi:.”Minä aion sortaa Moabia”. Minun aikanani hän sanoi niin, mutta 
minä sain voiton hänestä ja hänen huoneestaan, ja niin Israel tuhoutui 
ikuisiksi ajoiksi.” 

Tämän jälkeen Mesa kertoo, kuinka Omri oli ottanut haltuunsa koko 
Medeban maan, jonka Mesa myöhemmin valtasi itselleen takaisin. Hän 
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kertoo suurista rakennusprojekteistaan ja siitä, kuinka hän ryösti Nebon 
israelilaisilta. Koko ajan hän antaa kunnian Kemosille, moabilaisten juma-
lalle. 

Moabinkielisestä kivestä voidaan lukea seuraavien paikkakuntien ni-
met: Beser, Nebo, Medeba, Kirjaten, Bet-Bamot, Bal-Maon, Bet-Diblaten, 
Atarot, Kerijot, Jahas, Dibon, Aroer, Arnon-joki ja Horonaim. Mesan 
kiven maininta Atarotissa asuvista Gadin miehistä on myös mielen-
kiintoinen, koska Raamattu luettelee Gadin heimon asuma-alueiksi juuri 
Atarotin ja muutaman muun kaupungin (4. Moos. 32:33–36). Uutena 
havaintona Mesan kivestä on tulkinta, että siinä esiintyisi myös sana 
”Daavidin huone”, joka tietenkin tarkoittaa Juudan valtakunnan nimeä. 

  
 
Josafatin jälkeinen sekava aika (Juuda) 
 
Josafat oli pitkäaikainen ja ilmeisesti pidetty Juudan hallitsija. Hän mm. 
loi maahan uuden oikeusjärjestelmän (2. Aik. 19). Hän piti myös hyviä 
suhteita Omrin sukuun, ja hänen poikansa Joram sai vaimokseen Ahabin 
tyttären Israelin puolelta. Joram (846–845 eKr.) tulikin seuraavaksi 
Juudan kuninkaaksi. Hänen aikanaan Edom kapinoi Juudaa vastaan ja 
irrottautui sen alaisuudesta, samoin teki Sefelan alueella sijainnut Libnan 
kaupunki (2 Kun. 8:22). Joramin jälkeen Juudan hallitsijaksi tuli Ahasja 
(845 eKr.), jonka äiti oli Omrin pojantytär. Näin Israelin ja Juudan 
hallitsijasuvut sekoittuivat keskenään. Myös samanlaiset nimet saattavat 
sotkea, sillä melkein samaan aikaan kun Israelin hallitsijoina olivat Ahasja 
ja Joram, Juudassa olivat samannimiset kuninkaat päinvastaisessa järjes-
tyksessä. 

Ahasjan ollessa Juudan kuninkaana tämä lähti Israelin kuninkaan, 
Joramin, Ahabin pojan, kanssa sotaretkelle Syyrian Hasaelia vastaan. 
Mahdollisesti tämä on se noin vuonna 845 eKr. käyty taistelu, johon 
Danista löydetty syyrialaisten voittostela viittaa. Tuossa aiemmin maini-
tussa kivessä on Daavidin nimen lisäksi myös useita muita nimiä. Niistä 
on tosin näkyvissä vain muutama kirjain, joten tekstin täydentäminen 
vaatii asiantuntemuksen lisäksi mielikuvitusta. Selvästi kivessä näkyvät 
sanat ”Israelin kuningas” sekä syyrialaisten jumalan, Hadadin, nimi.  

Ahasja kuoli Israelin vallantavoittelijan, Jehun surmaamana. Tästä 
seurasi Juudan valtakunnassa sekava aika ja maata hallitsi Ahasjan äiti, 
Atalja (845–840 eKr.). Kansa oli tyytymätön tämän hallintoon ja 
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pyrkimyksiin tuoda Baalin palvelusta Jerusalemiin. Kaiken lisäksi Atalja 
ei kuulunut Daavidin sukuun. Syntyi kapina pappi Jojadan johdolla, Atalja 
surmattiin kuninkaan palatsissa ja valtaistuimelle nousi Ahasjan seitsen-
vuotias poika, Joas (840–801 eKr.). Todellisena hallitsijana lienee ollut 
kauan pappi Jojada. Joasin aikana Jerusalemin temppeliä kunnostettiin, 
koska Atalja oli päästänyt sen rappeutumaan. Joasin loppuvaiheisiin liittyi 
vielä Syyrian Hasaelin uusi hyökkäysuhka, jonka Juudan kuningas sai 
rauhoitettua luvattuaan tälle aarteita Jerusalemin temppelistä ja omasta 
linnastaan. Lopulta Joas joutui salamurhaajien surmaamaksi ja valta-
istuimelle nousi hänen poikansa Amasja (801–786 eKr.). 

 
 

Jehun dynastia (Israel) 
 
Omrin dynastian tuhosi israelilaisen sotapäällikön, Jehun nostattama 
kapina. Jehun julma valtapolitiikka ulottui myös Juudan puolelle ja hän 
surmasi naapurimaankin hallitsijan, Ahasjan. Hän jopa hävitti molempien 
valtakuntien hallitsijasuvut sekä surmasi Isebelin, Ahabin vaimon. Jehun 
verityöt mainitaan vielä sata vuotta myöhemmin profeetta Hoosean julis-
tuksessa (Hoos. 1:4). Jehu kunnostautui myös Baalin palveluksen tuho-
ajana, mutta perustelu lienee ollut enemmän kansallinen ja poliittinen kuin 
uskonnollinen.  

Syyrian pohjoispuolelta Assyria ulotti sotaretken etelään Salmaneser 
III:n johdolla noin vuonna 841 eKr. Sotajoukot valtasivat Foinikian ran-
nikkoseutuja ja matkallaan luultavasti Jisreelinlaakson kautta kohtasivat 
myös Israelin kuninkaan. Tämä joutui maksamaan veroja Assyrialle, jottei 
joutuisi sotatoimien kohteeksi. Salmaneser III:n raportti kertoo tämän 
seikan, jota Raamattu ei lainkaan mainitse. Raportissa Assyrian kuningas 
sanoo kulkeneensa merelle ja Tyron suuntaan ja asettaneensa valta-
istuimensa sinne. Hän otti veroja tyrolaiselta Balimanezeriltä ja Jehulta, 
Omrin pojalta(!). 

Hallitusaikansa lopulla Jehu joutui, kuten useimmat Israelin valtiaat, 
vastakkain myös Syyrian valtapyrkimysten kanssa, ja hän menetti osia 
alueistaan pohjoiselle naapurille. Jehu oli vallassa 28 vuotta (845–818 
eKr.), ja hänestä alkoi neljän sukupolven ja lähes vuosisadan mittainen 
dynastia, joka oli pohjoisvaltakunnan pisin vallassa ollut suku. Samalla 
kuitenkin Israelin sisäiset ristiriidat voimistuivat ja ulkoisetkin paineet 
lisääntyivät. Eräänlainen pohjoisvaltakunnan historian loppumisen lähtö-
laskenta oli alkanut. 
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Jehun poika Joahas hallitsi Israelia 17 vuotta (818–802 eKr.). Hänen 
aikanaan Syyrian joukot vyöryivät uudelleen Israelin yli ja valtasivat maan 
pohjoiset osat. Koko valtakunnan tila oli perin heikko. Maan olot hel-
pottuivat Joahasin pojan, Joasin, hallitusaikana (802–787 eKr.), sillä 
Assyrian suurvallan nousu pohjoisessa käänsi Syyrian mielenkiinnon pois 
Israelista. Tilanteen rauhoittuminen sai Joasin suuntaamaan katseensa 
etelään, Juudaan päin. Juudan kuningas Amasja kieltäytyi antamasta tytär-
tään Israelin hoviin, ja niin Joas sai syyn hyökätä Israelin kimppuun. 
Ensimmäinen taistelu käytiin Bet-Semesissä, ja lopulta Joas jopa marssi 
Jerusalemin temppeliin ja ryösti sen aarteet.  

Joasin jälkeen Jehun suvusta hallitsijaksi nousee Jerobeam II (787–747 
eKr.). Jerobeamista tuli voimakas kuningas, joka sotatoimillaan laajensi 
pieneksi kutistuneen Israelin aluetta. Hänen sanotaan vallanneen Syyrialta 
alueita aina Damaskokseen ja Hamatiin saakka (2. Kun. 14:25–28). Ilmei-
sesti hänen aikanaan myös suhteet Juudaan ja sen hallitsijaan, Ussiaan, 
olivat ystävälliset. Jerobeamin aika on siis sekä rauhan aikaa että maan 
sisäisen vaurastumisen aikaa. Liiallisesta rikkauteen turvautumisesta ja sen 
myötä lisääntyneestä epäoikeudenmukaisuudesta löytyykin varoituksia 
Aamoksen profetioissa. Aamoksen kirjassa kuvataan tätä aikaa mm. näin: 
”Näin sanoo Herra: Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en 
päätöstäni peruuta. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. 
He polkevat heikot maan tomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. 
Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän 
nimeni. Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu jokaisen alttarin ympärillä, 
he juovat pyhäkössä viiniä, jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet.” 
(Aam. 2:6–8; myös Aam 3:15; 4:1; 6:1–14). 

 
 
Uskonnolliset olot Israelissa ja Juudassa 
 
Pohjoisvaltakunnan uskonnollisen suunnan loi sen ensimmäinen hallitsija, 
Jerobeam I. Hänestä lähtien israelilainen Jahven palveleminen sekoittui 
kanaanilaiseen Baal-kulttiin. Foinikian vaikutus Ahabista ja Isebelistä 
alkaen lisäsi vieraita vaikutteita. Tärkeimmät kulttipaikat olivat Danissa ja 
Betelissä, joista jälkimmäisestä lienee muodostunut myöhempien aikojen 
keskeisin pyhäkön paikka (Aam. 7:10–13). Myös Gilgal on ollut kultti-
paikkana (Aam. 4:4) sekä lisäksi suuri määrä erilaisia kukkulapyhäkköjä ja 
Asera-tarhoja. Profeettojen toiminta kertoo voimakkaasta reaktiosta Baalin 
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ja Astarten palvelua vastaan. 800-luvulla pohjoisvaltakunnan huomatta-
vimmat profeetat olivat Elia ja Elisa. Heidän ja heidän profeettakoulujensa 
vaikutus ulottui jopa maan rajojen ulkopuolelle, sillä esim. Syyrian 
kuningas Hasaelin kerrotaan etsineen apua Elisalta (2. Kun. 8:7–15).  

Seuraavalla vuosisadalla Israelin alueella toimivat Aamos ja Hoosea. 
Molempien julistuksessa voimakas parannuskehotus kohdistuu kaikkea 
epävanhurskautta ja vääryyttä vastaan. Aivan erityisesti suomitaan juma-
lanpalveluselämää, joka on muuttunut ulkokohtaiseksi ja johon on tullut 
pakanallisia vaikutteita. Hoosea valittaa kohtaloaan: ”Minä, profeetta, olen 
Jumalan asialla, minä olen Efraimin vartiomies. Mutta kaikille minun 
teilleni on viritetty ansa, Jumalan huoneessakin vihamielisyys kohtaa 
minut. Te olette vaipuneet syvälle turmioon niin kuin gibealaiset muinoin. 
Jumala muistaa Efraimin rikokset, rankaisee sen synnit.” (Hoos. 9:8,9). 

Israelilaisten henkilönimien tutkimus kertoo jotain myös kansan 
uskonnollisuudesta. Hepreankielessä on hyvin tavallista, että nimessä on 
viittaus jumalaan, jota palvellaan. Vuoteen 1979 mennessä julkaistuissa 
piirtokirjoituksissa esiintyneistä nimistä saatiin seuraavia tuloksia: 738 
nimestä 351:ssä oli viittaus Jahveen, 48:ssa El-jumalaan ja 27:ssä muihin 
jumaliin, joista kuusi viittausta Baaliin. El saattaa tarkoittaa joko samaa 
israelilaisten Jumalaa kuin Jahve tai se voi myös viitata kanaanilaisten 
jumaliin. Raamatun kuvauksen perusteella olisi jopa odottanut Baalille 
suurempaa osuutta, koska tuon kanaanilaisten jumalan palvelemisesta 
Israelin ja Juudan profeetat usein varoittivat. 

Rinnakkaismateriaalina edelliselle voi todeta, että laskettaessa 
israelilaiskodeista löydettyjä kulttiesineitä voidaan tulla samansuuntaisiin 
tuloksiin. Esim. Tell Beit Mirsimistä on löydetty noin 45 %:ssa taloista 
jäänteitä kulttiesineistä, jotka viittaavat kanaanilaisten jumalien palvontaan 
ja 55 %:ssa ei sellaisia ollut lainkaan. Esineistö sisälsi naisfiguureja, eläin-
patsaita, ihmisen- ja eläimenmuotoisia astioita, pienoislamppuja, pienois-
huonekaluja jne. Vaikka kyseisten nimien ja esineitten vertailu on tässä 
tapauksessa melko sattumanvaraista, niin tulos viittaa siihen, että noin 
puolessa asunnoista ei ollut Raamatussa kiellettyjä epäjumalankuvia ja 
yhtä suuri määrä asukkaista kantoi nimessään muistoa Israelin Jumalasta. 

Juudan uskonnollista elämää hallitsi Jerusalemin temppeliin keskittynyt 
Jahven palveleminen. Kuitenkin myös siellä oli sama jatkuva kamppailu 
kanaanilaisten jumalien kanssa kuin pohjoisvaltakunnassa. Profeettojen ja 
joidenkin hallitsijoiden suorittamat uskonpuhdistukset palauttivat hetkeksi 
uskon alkuperäiseen jumalanpalvelukseen, mutta melko pian tilanne 
palautui ennalleen ja molemmat uskonnot olivat sekaisin. Juudan 
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huomattavin profeetta oli Jesaja 700-luvulla eKr. Hänen kohdisti sano-
mansa Jumalasta luopuneelle Juudalle mm. näin: ”Kuule taivas, kuuntele, 
maa! Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, 
mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa 
ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua... 
Mihin teitä vielä on lyötävä, kun yhä vain uhmaatte? Koko pää on 
haavoilla, koko sydän on sairas.” (Jes. 1:2–5).  

Tärkeimmät kulttireformit tehtiin Hiskian aikana 700-luvulla eKr. (2. 
Kun. 18:4–5, 2. Aik. 29–31) ja Josian aikana 600-luvulla eKr. (2. Kun. 23, 
2 Aik 34). Näissä hävitettiin eri puolille maata syntyneet uhrikukkulat ja 
pienet alttarit. Näillä kansan rakentamilla kulttipaikoilla saatettiin pyrkiä 
myös Jahven palvelemiseen, mutta yleensä niihin liittyi myös Baalin ja 
Astarten palvontaa. Molemmissa hallitsijoiden toimeenpanemissa uudis-
tuksissa jumalanpalveluselämä keskitettiin Jerusalemiin.   

Kuntillet Ajrudin kaivauksissa Negevin autiomaassa löydettiin varasto-
ruukkujen palasia, jotka voidaan ajoittaa 750-luvun seutuville eKr.  
Yhdessä oli erikoinen piirros ja muutama rivi tekstiä. Teksti ja kuvat eivät 
välttämättä liity yhteen. Piirros näyttää kuvaavan kolmea ihmistä, joista 
kaksi seisoo ja yksi istuu soittamassa lyyraa. Tekstissä lukee mm.: 
“Siunaan sinua Samarian Jahven ja hänen aseransa kautta.”  Toisessa 
tekstissä mainitaan siunaus Temanin Jahven ja hänen aseransa kautta. 
Viittaus Samariaan ja henkilönimien yw-pääte osoittaisi tekstien alkuperän 
olevan Israelin pohjoisvaltakunnan alueelta. 

Joitakin vuosia aikaisemmin oli Hebronin läheltä Khirbet el-Qomista 
tehty löytö, jossa luolan seinässä oli vaikeasti tulkittava kirjoitus. 700-
luvulle eKr. ajoittuva teksti näyttäisi mainitsevan sanan ´Jahve´ ja kahteen 
tai kolmeen kertaan lisäksi sanat ´hänen aseransa´. Nämä molemmat 
löydöt näyttävät kertovan samasta asiasta kuin Raamattu (esim. Tuom. 3:7, 
1. Kun.  18:19 ja 2. Kun. 23:4). Jahven palvelemisen rinnalla levisi voima-
kas Baalin ja Astarten palvonta. 

Aradista, Juudan eteläosista on löydetty pieni Jerusalemin temppelin 
mukaan rakennettu pyhäkkö, jonka rooli Juudan uskonnollisessa elämässä 
on epävarma. Pyhäkössä on ollut suurehko piha-alue, jonka takana on 
leveä huone ja sen perällä kaikkein pyhin, jossa on sijainnut kaksi pystyyn 
nostettua pilaria. Suurempi niistä oli punaiseksi maalattu. Pilareiden 
vieressä oli kaksi alttarinomaista kiveä.  Pihassa erikseen oleva uhrialttari 
on kooltaan 2,5 x 2,5 metriä, ja se on tehty hakkaamattomista kivistä, 
kuten Mooseksen laissa säädetään ja toisin kuin Danin ja esim. Beerseban 
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alttarit. Pyhäkkö on myös itä-länsi-suuntainen kuten Salomon temppelikin. 
Temppelistä löydetyissä ruukunsirpaleissa on kaksi Raamatussa mainittua 
nimeä: Pashur (Jer. 20:1) ja Meremot (Esra 8:33). Molemmat henkilöt 
olivat Jerusalemin temppelin pappeja. Aradin temppeli on ollut toimin-
nassa ilmeisesti 600-luvulle Josian aikaan (ks. 2. Kun. 23) asti. Tosin 
Hiskian aikoihin paikalla näyttää tapahtuneen jonkinlainen hävitys, jolloin 
uhrialttari poistetaan käytöstä, mikä viittaa Hiskian toimeenpanemaan 
jumalanpalvelusuudistukseen (2. Kun. 18:4). Onko Aradin temppeli ollut 
osa virallista jerusalemilaista uskontoa vai onko se ollut kilpaileva 
”herätysliikkeen rukoushuone”, on toistaiseksi vaikea päätellä. Joka 
tapauksessa Pohjois-Negevillä, kaukana Jerusalemista on ollut tarve 
omaan temppeliin ja sellainen on rakennettu. 
 
 

2. Assyrian uhan alla 
 

Assyrian ensimmäinen laajeneminen 
 
Jerobeam II:n hallitessa Israelia Juudan kuninkaaksi tulee Amasjan poika 
Asarja, josta käytetään myös nimeä Ussia (786–735 eKr.). Hän sai kruu-
nun jo 16-vuotiaana ja oli valtaistuimella yhteensä 52 vuotta. Jerobeamin 
tavoin – ja ehkä myös yhteistyössä tämän kanssa – Ussia kävi 
menestyksekkäistä sotia ja laajensi Juudan alueita etelään ja itään (2. Aik. 
26). Hän myös vahvisti Jerusalemin muureja ja rakensi sinne torneja. Näin 
700-luvun puolivälin aikoihin Israel ja Juuda olivat jonkin aikaa lähes 
Daavidin ja Salomon aikaiseen loistoon verrattavissa laajuudessa. 
Vanhana Ussia sairastui spitaaliin ja hallitsijaksi tuli hänen poikansa 
Jotam (750–735 eKr.) ja sitten tämän poika Ahas (734–715 eKr.).  

Ussian ollessa Juudan pitkäaikaisena hallitsijan Israelissa valta vaihtuu 
monta kertaa. Jerobeam II:n seuraaja on hänen poikansa Sakaria (747 
eKr.), jolla kruunu on vain puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen valtaan 
nousee Sallum (746 eKr.), mutta hänen aikansa jää vielä lyhyemmäksi: 
yhdeksi kuukaudeksi. Seuraavana valtaistuimelle tuleva Menahem on 
vallassa kymmenen vuotta (746–737 eKr.). Seuraavat Israelin kuninkaat 
ovat Pekahja (737–736 eKr.) ja Pekah (736–732 eKr.). 

Israelin ja Juudan hetkellisen kukoistuksen aikoihin pohjoisessa alkoi 
vanha Assyrian valtakunta myös nousta ja pyrkiä laajentamaan alueitaan. 
Uuden suurvallan luoja oli Tiglatpileser III (745–727 eKr.). Hän loi 
vahvan armeijan, joka perustui yleiseen asevelvollisuuteen. Assyrian 
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sotapolitiikka 700-luvulla eKr. oli julmaa. Se siirsi suuret määrät valloi-
tettujen kaupunkien asukkaita maanpakoon toisiin maihin, ja näistä 
puolestaan siirrettiin ihmisiä toisten tilalle. Tiglatpileser mainitsee käy-
neensä Pohjois-Syyriassa taistelun sellaista liittoumaa vastaan, jonka 
johdossa oli Juudan kuningas Asarja (Ussia). Liittouma hävisi tuon, 
vuonna 738 eKr. käydyn taistelun ja Assyria vahvisti suurvalta-asemaansa.  

Ahasin hallituskauden alussa, vuonna 734 eKr. syttyy ns. syyrialais-
efraimilainen sota. Syyrian kuningas Resin oli tehnyt liiton Israelin 
hallitsijan, Pekahin kanssa, koska pelättiin Assyrian tuomaa uutta uhkaa. 
Syyria ja Israel yrittivät taivuttaa myös Juudan Ahasia liittokumppaniksi, 
mutta tämä kieltäytyi. Silloin pohjoiset liittolaiset aikoivat hyökätä 
Juudaan ja taivuttaa sen väkisin kumppanikseen. Ahasilla oli kuitenkin 
toisenlaiset suunnitelmat: hän lähetti avunpyynnön itse Assyrian kunin-
kaalle, Tiglatpileser III:lle. Pyyntö sopi hyvin suurvaltaansa laajentavalle 
kuninkaalle ja tämä hyökkäsi Syyriaan ja valloitti sen (2. Kun. 16:1–9).  

Profeetta Jesajalla oli hyvät yhteydet Juudan kuningashuoneeseen, ja 
hän kehotti sekä hallitsijaa että kansaa luottamaan Jumalaan. Näin kansa 
kestäisi, eikä vihollinen tuhoaisi maata. Profeetan rohkaisuun kuuluu myös 
lupaus Daavidin suvun ikuisesta kuninkuudesta ja sen tuomasta rauhan 
valtakunnasta. (Jes. 7:1–6; 8:23–9:6; 11:1–10). Lupaukset liittyvät ensin 
730-luvun syyrialais-israelilaisen sodanuhan paineisiin ja sitten sitä seu-
raavaan, Assyrian suurvallan laajenemishankkeeseen. Profeetan mukaan 
kerran tulee syntymään lapsi, joka poistaa kaikki vieraat ikeet kansan 
harteilta. 

Tämän jälkeen Tiglatpileser ulotti useita sotaretkiä Israelin alueelle. 
Raamattu kertoo asian näin: “Israelin kuninkaan Pekahin hallituskaudella 
Assyrian kuningas Tiglatpileser hyökkäsi maahan. Hän valtasi Ijjonin, 
Abel-Bet-Maakan, Janoahin, Kedesin, Hasorin, Gileadin ja Galilean, koko 
Naftalin heimon maan, ja siirsi alueen asukkaat Assyriaan” (2. Kun. 
15:29). Sotajoukko tuli siis Bekanlaakson kautta etelään ja valloitti matkan 
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varrella sijaitsevan kaupunkien ketjun, Ijjonin, Abel-Bet-Maakan ja Haso-
rin. Tätä kautta hyökkääjät pääsivät koko Galileaan ja myös Gileadin 
alueelle eli israelilaisten hallussa olevalle Jordanin takana sijaitsevalle 
seudulle. 

Tiglatpileserin omista teksteistä saamme lisätietoja. Eräässä hyvin 
katkelmallisessa tekstissä luetellaan hänen sotaretkensä kohteena olevia 
paikkoja. Siinä mainitaan Gal´aza (Gilead) ja Abil-ma-akka (Abel-Bet-
Maaka) Bet-Omrin (Israelin) ja Bet-Hasaelin (Syyrian) raja-alueina, jotka 
Assyrian kuningas otti haltuunsa. Sitten kerrotaan Gazan valtauksesta ja 
lisäksi todetaan, että Bet-Omrin miehet kapinoivat kuningastaan Pekahia 
vastaan, jonka tilalle Tiglatpileser asetti kuninkaaksi Hoosean. Tämän 
seurauksena israelilaiset joutuivat maksamaan raskaita veroja. 

Toisessa assyrialaisessa tekstissä Tiglatpileser kertoo voitoistaan ja 
luettelee seuraavien kaupunkien nimiä: Merom, Jiron, Hannaton, Kaana ja 
Jotba. Samarian ja sen kuninkaan Pekahin hän sanoo säästäneensä. 
Kolmannessa tekstissä luetellaan Assyrian valloittamille alueille muodos-
tettujen provinssien nimiä. Israelista mainitaan Megiddon (Magiddu), 
Dorin (Du´ru) ja Gileadin (Gal´aza) seudut. 

Yllä olevien tietojen valossa voidaan todeta, että hän on ilmeisesti 
tehnyt kolme hyökkäystä etelään siten, että pyrki aluksi eristämään 
Syyrian alueen ja lopulta valloittamaan sen. Ensimmäisen sotaretken hän 
teki vuonna 734 eKr. kulkien rannikkoa pitkin filistealaisten alueelle aina 
Gazaan ja Egyptin purolle (Wadi el-Arish) asti. Toinen hyökkäys vuonna 
733 kohdistui Israelia vastaan ja ulottui Galilean, Gileadin ja rannikko-
tasangon suuntaan.  Kolmas sotaretki vuonna 732 merkitsi Damaskoksen 
ja Syyrian tuhoamista ja näiden alueiden ihmisten viemistä pakkosiirto-
laisuuteen (2. Kun. 16:9). 

Assyrialaisten mainitsemat kolme Israelin alueella olevaa provinssia 
sopivat hyvin myös Jesajan kirjan kuvaukseen samasta ajasta: “Aikoinaan 
Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta kerran hän taas 
palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten 
Galilean” (Jes. 8:23). Meren tie on Dorin alue rannikolla, Jordanin takai-
nen seutu on Gilead ja muukalaisten Galilea tarkoittaa Megiddoa pää-
kaupunkina pitävää maan pohjoisosaa. Jesajan sanoma liittyy siis assy-
rialaisten valloitukseen 730-luvulla eKr. “Kuoleman varjon maassa” 
asuvalle kansalle luvataan kuitenkin kerran valon koittavan (Jes. 9:1).  
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Samarian tuho 
 
Tiglatpileser III:n kuoltua Israelin kuningas Hoosea (732–722 eKr.) yritti 
Egyptin avulla nousta kapinaan Assyriaa vastaan. Äskettäin on löydetty 
sinettileima, jossa on kuva israelilaisesta miehestä kädessään lotuskukkaa 
muistuttava sauva. Heprealaisin kirjaimin kirjoitettu teksti kuuluu: ”Kuu-
luu Abdille, Hoosean palvelijalle.” Epäilemättä tämä leima viittaa juuri 
Israelin viimeiseen kuninkaaseen. 

Hoosea lakkasi maksamasta vasallivaltiolle määrättyä veroa Assyrialle, 
mutta ei saanut heikentyneestä Egyptistä mitään tukea. Niinpä yritys koitui 
Israelille tuhoksi. Salmaneser V (726–722 eKr.) kukisti kapinan vuonna 
724 eKr., vangitutti Hosean ja hyökkäsi Samariaa vastaan.  

Assyrian joukot piirittivät Samariaa lähes kolmen vuoden ajan. 
Salmaneserin kuoltua Assyrian hallitsijaksi tuli Sargon II (722–705 eKr.), 
jonka johdolla Samaria kukistettiin vuonna 722 eKr. Israelista tehtiin 
Assyrian provinssi ja sen asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen (2. Kun. 
17:1–6). Näin Israelin kymmenen heimoa pyyhittiin pois maailmankar-
talta. Sargon sanoo siirtämiensä asukkaiden määräksi 27 290 ihmistä, joka 
voi olla liioiteltu luku.  Assyriasta tuotiin uusia asukkaita maanpakoon 
vietyjen tilalle (2. Kun. 17:24).  

Vuonna 720 eKr. Sargon II teki seuraavan sotaretken etelään ja tuhosi 
Gazan ja Rafian kaupungit vieden niiden asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. 
Vuosina 713 ja 712 assyrialaiset hyökkäsivät Asdodiin (Jes. 20:2) ja 
valloittivat lisäksi rannikolta Gatin, Gibbetonin ja Ekronin. 
 
 
Juuda Assyrian puristuksessa 
 
Jaetun valtakunnan pohjoisosan eli Israelin tuhouduttua vuonna 722 eKr. 
pieni etelävaltio Juuda taisteli sinnikkäästi olemassaolostaan suurvaltojen 
puristuksessa. Tiglatpileser III:n aikana Juudan kuningas Ahas maksoikin 
veroja Assyrialle ja otti jopa temppelipalvelukseen vaikutteita assyria-
laisesta jumalanpalveluselämästä (2. Kun. 16:10–20). Profeetat Jesaja ja 
Miika toimivat tänä aikana Juudassa ja kehottivat kansaa parannukseen 
sekä käytännön elämässä että jumalanpalveluksessa. 

Assyrian kuninkaan Sargon II:n kuoltua valtaistuimelle nousi Sanherib 
(705–681 eKr.). Vallanvaihto aiheutti maassa useita kapinoita. Myös Juu-
dan kuningas Hiskia (715–687 eKr.) nousi Sanheribia vastaan pyrkiäkseen 
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pois vasallivaltion osasta.  Hiskia toimeenpani laajan uskonnollisen refor-
min, jolla hän pyrki poistamaan Ahasin ajan pakanalliset vaikutteet juma-
lanpalveluselämästä (2. Aik. 29–31).  Kutsuessaan kansaa koolle myös 
entisen Israelin alueelta hänellä näyttää olleen unelma vanhan valtakunnan 
kokoamisesta. Tämä toive ei toteutunut, vaikka jonkin verran Hiskia 
alueitaan laajensi.  

Assyrian uhka vahvistui, eivätkä kapinoitsijat saaneet aikaan vahvaa 
liittoa. Silloin Hiskia ryhtyi parantamaan oman maansa puolustus-
järjestelmää suojellakseen kansaansa pohjoisen suurvallan odotettavissa 
olevalta hyökkäykseltä (2. Aik. 32:2–8, Jes. 22:8–11). Hän rakensi Jeru-
salemin suojaksi massiivisen muurin, jonka kulmaus on viime vuosien kai-
vauksissa tullut näkyviin. Hiskia järjesti myös Jerusalemin vaikean vesi-
huollon rakentamalla pitkän tunnelin Gihonin lähteeltä kaupungin muurien 
sisäpuolella olevaan altaaseen.  Tuo 534 metriä pitkä, kallion sisällä mut-
kitteleva tunneli löydettiin vuonna 1880. Silloin myös havaittiin käytävän 
puolivälissä oleva seinäkirjoitus, joka kertoo tunnelin rakentamisesta. Se 
oli aloitettu molemmista päistä yhtä aikaa, ja kohtauspaikkaan kirjoitettiin 
muisto historiallisesta hetkestä. Tunnelin rakentaminen on dokumentoitu 
Raamatun lehdille (2. Kun. 20:20, 2. Aik. 32:2–4, 30). Se on edelleen kah-
lattavissa läpi ja Gihonin lähteestä Siloan altaalle virtaava vesi on aivan 
kirkasta. 

Kuningas Hiskian varustelu ja kapinointi Assyrian Sanheribia vastaan 
sai tämän vuonna 701 eKr. lähtemään liikkeelle ja hyökkäämään etelään 
Juudan kimppuun. Sanherib valloittikin suuren määrän Juudan kaupunkeja 
ja piiritti lopulta Jerusalemia. Tämän valloitusretken merkittävin taistelu 
käytiin Juudan laitamilla Lakisin kaupungissa. Tuo vahvasti linnoitettu 
kaupunki oli vuosisatojen ajan Juudan puolustuksen lukko. Se oli ensin 
murrettava, jotta tie Jerusalemiin oli vapaa. 

Lakisin piiritys on sikäli huomionarvoinen, että siitä on jälkipolville 
jäänyt enemmän todistusaineistoa kuin mistään muusta Vanhan testa-
mentin ajan tapahtumasta. Raamattu kuvaa tapahtumia luvuissa 2. Kun. 18 
ja 19 sekä Jes. 36 ja 37. Toinen lähde on Assyrian kuningas Sanheribin 
oma raportti, josta on löydetty useita versioita, mm. ns. Taylorin prisma. 
Edelleen Ninivestä löydetty Lakisin reliefi antaa tilanteesta hyvin seikka-
peräisen kuvauksen. Lisäksi arkeologiset kaivaukset valottavat asiaa.  

Lakisin reliefi on 18,85 m leveä ja enimmillään 2,74 m korkea 
panoraamakuva kaupungin valloituksesta (alkuperäinen reliefi on saattanut 
olla jopa 26 metriä leveä, mutta osia siitä on tuhoutunut). Se sisältää  
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suuren määrän yksityiskohtia, joista voidaan nähdä tuon ajan taistelu-
tekniikkaa. Hyökkäävät assyrialaiset ovat rakentaneet kaupungin muuria 
vasten rampin, jota pitkin he työntävät puista, pyörillä kulkevaa muurin-
särkijävaunua. Jousiampujat, keihäänheittäjät ja lingonheittäjät ovat 
omissa rivistöissään. Lingossa on nahkainen heittovarsi ja pussi, jossa on 
kivi. Toinen kivi on valmiina heittäjän toisessa kädessä. Muurin päällä 
olevan Juudan heimon puolustajat ampuvat alas jousilla ja lisäksi heittävät 
hyökkääjiä kivillä ja palavilla tulisoihduilla. Hyökkäysvaunun syttyessä 
palamaan piirittäjät sammuttavat sen kaatamalla kauhalla vettä päälle.  

Reliefin kuvareportaasi etenee vasemmalta oikealle. Muurilla käydyn 
taistelun jälkeen Juudan kansa vaeltaa tappion kärsineenä maanpakoon. 
Jalkaisin pakenevat kantavat selässään ja käsissään vähää omaisuuttaan, ja 
jotkut ajavat härkien vetämissä vaunuissa.  Osa puolustajista on nostettu 
pitkien seipäiden päähän ikään kuin pelotukseksi jäljellä oleville. Taulun 
oikeassa reunassa itse kuningas Sanherib istuu valtaistuimellaan. Palvelijat 
heiluttavat viuhkoja hänen ympärillään ja sotavankeja tuodaan hänen 
eteensä. Vieressä kasvavat viinirypäleet osoittavat kaupungin valloituksen 
vuodenaikaa. Kuvateksti kertoo, että kyseessä on juuri Lakisin valloitus. 

Lakisin rauniokummulla Sanheribin hyökkäyksestä on muistona eri-
tyisesti assyrialaisten rakentama suuri hyökkäysramppi. Sen sisältä ja 
ympäriltä on löydetty 157 kappaletta pieniä, raudasta tehtyjä nuolenkärkiä, 
joista yksi oli päällystetty luulla. Lisäksi on löydetty suunnilleen tennis-
pallon kokoisia linkokiviä ja mm. kaareva rautaesine, joka on saattanut 
olla assyrialaisen kypärän osa. 

Sanheribin oma raportti vuoden 701 eKr. taistelusta on kirjoitettuna 
onttoon, kuusikulmaiseen prismaan, joka löydettiin Ninivestä vuonna 
1930. Siinä kuningas kerskuu valloittaneensa 46 Hiskian vahvasti varus-
tettua kaupunkia ja lisäksi lukemattoman määrän pieniä kyliä. Hän sanoo 
jalkaväkensä hyökänneen maaramppeja pitkin piiritysvaunujen tukemana 
muureille ja tunkeutuneen äkkirynnäköllä kaupunkeihin. Asukkaat vietiin 
pakkosiirtolaisuuteen ja sotasaaliiksi otettiin valtavasti ihmisiä, hevosia, 
muuleja, aaseja, kameleita, nautakarjaa ja lampaita. Hiskian itsensä San-
herib sanoo teljenneensä Jerusalemiin kuin linnun häkkiinsä.   

Raamatun kertomuksissa katsotaan asioita Hiskian ja Jerusalemin näkö-
kulmasta. Assyrialaisten piirittäessä kaupunkia kuningas lähettää hätä-
huudon profeetta Jesajalle, joka rohkaisee puolustajia Jumalan lupauksilla. 
Silloin ”Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä 
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kuoliaaksi 185000 miestä. Kun eloonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla 
lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. 
Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen.”   

Samaan tapahtumaan saattaa vielä liittyä katkelma Herodotoksen (400-
l. eKr.) tekstistä, jossa kerrotaan egyptiläisten pappien tarinoita. Niiden 
mukaan arabialaisten ja assyrialaisten kuningas Sanaharib hyökkäsi 
Pelusiumin (?) kaupungin kimppuun. “Sotajoukkojen ollessa vastakkain 
yöllä tuli suuri joukko peltohiiriä, jotka söivät kaikki hyökkääjien nuoli-
kotelot ja jousien jänteet sekä kilpien nahkahihnat. Seuraavana aamuna 
heidät komennettiin taisteluun, ja suuret joukot kaatuivat, koska heillä ei 
ollut, millä puolustaa itseään.” Hiirten leviäminen merkitsi tuona aikana 
myös ruttoa, joka helposti tuhosi suuret joukot ihmisiä. On mahdollista, 
että kertomus on tallettanut muistuman samasta Sanheribin hyökkäyksestä, 
johon Raamattu antaa toisenlaisen tulkinnan. 

Jerusalem jäi kuitenkin mahtavalta maailmanvallalta ikuisiksi ajoiksi 
valtaamatta. Jerusalemin kaivaukset osoittavat, että tuon ajan kaupunkia ei 
tuhottu.  

 
   

4. Juudan viimeiset vaiheet (600-l. eKr.) 
 
Manassen ja Josian aika 
 
Manassen (687–642 eKr.) tultua isänsä Hiskian jälkeen Juudan hallit-
sijaksi Assyria teki edelleen etelään suuntautuvia valloitusretkiä. Asar-
haddon (681–669 eKr.) ja Assurbanipal (668–633 eKr.) kävivät jopa 
Egyptissä saakka. Edellinen mainitsee hänelle veroja maksavien hallitsi-
joiden joukossa Manassen, Juudan kuninkaan sekä mm. Tyron, Edomin, 
Moabin, Gazan, Askelonin, Ekronin, Bybloksen, Arvadin, Samsimurunan, 
Bet-Ammonin ja Asdodin kuninkaat. Juuda on siis Manassen aikana ollut 
Assyrian vasallivaltio. Raamatussa Manasse kuvataan hallitsijaksi, joka ei 
vaeltanut isänsä Hiskian jalanjälkiä, vaan avasi jälleen portit epäjumalan-
palvelukselle (2. Kun. 21:1–18). Kronisti kuitenkin korjaa deuteronomistin 
antamaa kuvaa kertomalla, että hallitusaikansa lopulla Manasse nöyrtyi 
Jumalan edessä (2. Aik. 33:12–20). Manassen jälkeen valtaan nousi Amon 
(641–640 eKr.). Häna jatkoi isänsä poliittista linjaa ja hänet murhattiin 
kahden vuoden kuluttua. 

Vuonna 671 eKr. Asarhaddon hyökkäsi Egyptiin ja valloitti matkalla 
oman selostuksensa mukaan ainakin Tyroksen, Samariassa sijaitsevan 
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Afekin ja Rafian, joka on lähellä Egyptin puroa, el-Arishia.  Assyria sai 
Egyptin valtaansa ja jakoi sen pienempiin hallintoalueisiin. Esarhaddonin 
pojan Assurbanipalin aikana Assyrian mahti alkoi vähitellen heiketä. 
Egypti riistäytyi assyrialaisten otteesta. Uus-Babylonian kaldealainen 
valtakunta syntyi ja ryhtyi myös kapinoimaan Assyriaa vastaan. Tämä 
joutui vetäytymään rajamaakunnista, ja niin Egyptin ja Kaksoisvirranmaan 
väliin jäi valtapoliittinen tyhjiö. Babylonian valtakunnan perustaja 
Nabopolassar löi lopulta assyrialaiset Niniven taistelussa vuonna 612 eKr.  
Vielä vuonna 609 Assyria yritti valloittaa itselleen Harrania takaisin, mutta 
hävisi taistelun ja menetti lopullisesti valtansa Babylonialle. 

Assurbanipalin aikana Juudan valtaistuimelle nousi Josia (639–609 
eKr.), joka sai kuninkuuden jo kahdeksanvuotiaana. Täysi-ikäiseksi tul-
tuaan Josia laajensi Juudan valtakunnan alueen suuremmaksi, kuin se oli 
ollut kertaakaan maan jakamisen jälkeen. Tämän teki mahdolliseksi 
samaan aikaan tapahtunut Assyrian valtakunnan heikkeneminen. Josia 
käynnisti uskonnollisen reformin kahdeksantena hallitusvuotenaan 633. 
Neljä vuotta myöhemmin tehdyt seuraavat uskonpuhdistustoimenpiteet 
ulottuivat “Manassen, Efraimin ja Simeonin kaupunkeihin aina Naftaliin 
asti” (2. Aik. 34:6). Tämä merkitsee, että hän oli ulottanut hallitus-
aluettansa kauas entisen Israelin alueelle, jota Assyria oli sittemmin hallin-
nut. Josia on aivan ilmeisesti pyrkinyt uudistamaan esi-isänsä Daavidin 
alueen ja luomaan suuren yhtenäisen valtakunnan.  

Muutamat viitteet Kuninkaiden kirjoissa ja Aikakirjoissa siis osoittavat, 
että Josian alue on ulottunut entisen pohjoisvaltakunnan puolelle. Hän 
hävitti Beteliin rakennetun alttarin (2. Kun. 23:15), ja hän taisteli farao 
Nekoa vastaan Megiddossa (2. Kun. 23:29, 2. Aik. 35:22). Rannikko-
tasangolta Joppen eteläpuolelta Mesad Hashavyahusta löydetty ostrakon 
vahvistaa sen, että tämäkin seutu oli tuolloin Juudan hallinnassa. Samoin 
muuan katkelmallinen ostrakonin teksti Aradista saattaa viitata siihen, että 
koko Israel oli Joosian hallinnassa. Tekstistä on luettavissa kolme riviä, 
joiden loppu on tuhoutunut. Käännös kuuluisi näin: 

Minä olen tullut kuninkaaksi k... 
 Tee sotaan liittyviä valmisteluja ja ... 
 Egyptin kuningas ... 
Teksti saattaa olla kuningas Josian viesti Aradin kaupungin päällikölle 

ja sisältää pyynnön valmistautua Egyptin faraon Nekon hyökkäystä 
vastaan. Ensimmäisen rivin loppu voisi tällöin kuulua “kuninkaaksi koko 
Israelissa”, jolloin maininta olisi samanlainen kuin 2. Aik. 34:7.  
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Pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeinen maininta Betelistä Juudan osana 
(Esra 2:28 ja Neh. 7:32) viitannee myös siihen, että Josian aikana tämä 
alue tuli osaksi hänen valtakuntaansa. On todennäköistä, että maahan 
palanneet pakkosiirtolaiset saivat samat alueet kuin heillä lähdettäessä oli 
ollut. 

Juudan suuruuden aika kesti vain sen ajan, jolloin Assyria oli menet-
tänyt otteensa Lähi-idän suurvaltana. Vähän ennen Assyrian lopullista 
häviötä se solmi liiton Egyptin kanssa vastustaakseen Babylonian nousua. 
Vuonna 616 eKr. Egyptin armeija teki sotaretken Kaksoisvirranmaahan. 
Tämän jälkeen farao Neko II (609–593 eKr) lähti vuonna 609 kohti Karke-
mista auttaakseen Assuruballitia sodassa. Megiddossa Juudan kuningas 
Josia yritti pysäyttää Nekon, mutta sai surmansa taistelussa. On vaikeata 
arvioida, oliko Josia liittoutunut Babylonian kanssa, vai pyrkikö hän 
pysäyttämään Nekon vain siksi, että Egypti ei olisi saanut ylivaltaa Pales-
tiinan alueella. Josia ilmeisesti hidasti Egyptin etenemistä, mutta itse hän 
kaatui tuossa sodassa. 

Josian kuolema merkitsi Juudalle suurta kansallista ja uskonnollista 
kriisiä. Unelma suuresta vapaasta maasta romahti. Myös luottamus Jahven 
huolenpitoon kärsi vakavan haaksirikon hurskaan kuninkaan kuollessa. 
 
 
Juudan viimeiset kuninkaat 
 
Juudan kuninkaan Josian kuoltua Megiddon taistelussa vuonna 609 eKr. 
hallitsijaksi tuli hänen poikansa Joahas, toiselta nimeltään Sallum (Jer. 
22:11) (609 eKr.), jonka hallitusaika jäi vain kolmen kuukauden mittai-
seksi. Egyptin valta ulottui Juudan alueelle saakka. Babylonian armeija löi 
kuitenkin egyptiläiset Karkemiin taistelussa vuonna 605 eKr. Vähitellen 
babylonialaiset ulottivat valtansa yhä etelämmäs ja tulivat myös pienen 
Juudan valtiaiksi. Juudan seuraava kuningas Jojakim (608–598 eKr.) 
rikkoi vasallisopimuksen Babylonian kanssa ja haki tukea Egyptistä. 
Jerusalemissa profeetta Jeremia varoitti tällaisesta liitosta ja sai maan-
petturin maineen. Babylonian Nebukadnessar lähetti joukkojaan Juudaan 
ja Jerusalemissa käydyissä taisteluissa Jojakim sai surmansa. Kuninkaaksi 
tuli Jojakin (598 eKr.), mutta hallittuaan vain kolme kuukautta hänet ja 
osa kansaa vietiin maanpakoon Babyloniaan vuonna 597 eKr.  

Juudan viimeisiin vaiheisiin liittyy profeetta Jeremian toiminta Jeru-
salemissa. Hän varoittaa kansaa tekemästä vastarintaa Babylonian hallit-
sijalle ja saa tästä syystä maanpetturin maineen. Jeremian tehtävänä on 
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kutsua kansaa katumukseen ja parannukseen, jotta se selviytyisi lähes-
tyvästä tuhosta. Kansa luotti Jeremian mielestä liian kevytmielisesti siihen, 
että se valittuna kansana varjeltuu vihollisen hyökkäyksiltä. Jeremia sanoi: 
”Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua 
tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 
´Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!´ Kääntykää 
vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää... Jos tottelette minua, niin saatte 
asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi.” (Jer. 
7:3–7). Tuomion julistuksen ohella Jeremia puhui lohdutuksesta ja uudesta 
liitosta, jonka Jumala tekee kansansa kanssa (Jer. 31:31–34). Tämän liiton 
takuumiehenä on ”Daavidin suvusta nouseva Vanhurskas Verso. Hän on 
kuningas, joka hallitsee viisaasti.” (Jer. 23:5, myös 30:9). 

Toinen pakkosiirtolaisuuden alun ajan profeetta on Hesekiel. Hänet oli 
viety ensimmäisten joukossa, vuonna 597 eKr. Babyloniaan, ja hänen 
tehtävänsä oli toimia maanpaossa olevien keskuudessa sekä parannuksen 
että lohdutuksen julistajana. Hesekielin monet näyt kertoivat siitä, että 
kerran vielä Jumala kokoaa kansansa, niin kuin kuolleet luut kootaan 
yhteen ja niistä tulee vielä uusi ruumis (Hes. 37). Myös Hesekielin tule-
vaisuuden näkyjen keskeinen hahmo on Jumalan herättämä uusi Daavid. 
”Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän 
kaitsee heitä, hän on oleva heidän paimenensa. Minä, Herra, olen heidän 
Jumalansa ja palvelijani Daavid on heidän kaikkien ruhtinas.” (Hes. 34:23, 
24). 

Nebukadnessar oli siis vienyt Jojakinin pakkosiirtolaisuuteen, mutta 
nimitti häntä siellä Juudan kuninkaaksi. Myös monet Juudassa kaipasivat 
häntä ja pitivät häntä edelleen oikeana hallitsijanaan. Nebukadnessar asetti 
Jerusalemiin kuninkaaksi Sidkian (597–586 eKr.). Tämä kuitenkin liittou-
tui egyptiläisten kanssa, jolloin Babylonian kuningas lähetti uudet sota-
joukot Juudan kimppuun. Juudan kaupungit hävitettiin perusteellisesti. 
Meren tiellä matkalla kohti Jerusalemia Juudan vahvimmat linnoitukset 
olivat Aseka ja Lakis. Nämä olivat viimeiset säilyneet kaupungit, kuten 
Jer. 34:7 kertoo. Lakisin raunioista on löydetty ostrakon, jonka teksti 
näyttää viittaavan lähes täsmälleen samaan aikaan. Ruukunsirpaleen kirjoi-
tuksessa Lakisin tähystäjä kirjoittaa, että Asekan valoja ei enää näy. Pian 
sammuivat myös Lakisin valot. 

Jerusalemin piiritys kesti kuitenkin pari vuotta. Lopulta se tuhottiin 
kokonaan. Temppeli poltettiin ja kaikki sen aarteet ryöstettiin. Huomattava 
osa maan rikkainta ja korkea-arvoisinta väestöä siirrettiin Babyloniaan. 
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Jotkut pakenivat samanaikaisesti Egyptiin. Kuningas Sidkialta puhkaistiin 
silmät ja hänet vietiin muiden joukossa maanpakoon. Vielä vähäksi aikaa 
Nebukadnessar asetti Gedaljan Juudan käskynhaltijaksi. Tämä sai kuiten-
kin pian surmansa ja niin Juudan historia oli päättynyt. Tämä vuoden 586 
eKr. katastrofi näytti Juudan valtakunnan lopulliselta tuholta. 
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PAKKOSIIRTOLAISUUDEN AIKA JA PALUU 
 

 
Jerusalemin hävitys vuonna 586 eKr. ja sitä seurannut maanpakoon 

joutuminen merkitsivät Israelin valtion loppumista, kansallisen olemassa-
olon lakkaamista ja jumalanpalveluselämän täydellistä katastrofia.  Kaikki 
näytti sortuneen ja tuhoutuneen lopullisesti. Kuitenkin tämä vaihe oli 
samalla uuden alku. Israelin usko sopeutui muuttuneisiin olosuhteisiin ja 
jäi henkiin. Eksiilissä vanha Israel tuhoutui, mutta uusi juutalaisuus syntyi. 

Tämän aikakauden historian kirjoittaminen on vaikeaa lähteiden 
niukkuuden vuoksi. Pakkosiirtolaisuudesta itsestään meillä on tuskin 
mitään tietoja ja sitä seuranneesta paluun ajasta lähinnä vain kronistin 
kuvaus Esran ja Nehemian kirjoissa. Näiden kerronta jättää kuitenkin 
paljon historiallisia kysymyksiä avoimeksi. 

 
 

1. Juuda maanpaon aikana 
 
Arkeologiset kaivaukset osoittavat, että Nebukadnessarin joukkojen Juu-
dassa suorittama tuho oli suuri, mutta se ei silti merkinnyt alueen asutuk-
sen täydellistä tuhoamista. Suuri osa kansaa joko siirrettiin maanpakoon 
tai kuoli taisteluissa. Osa pakeni maasta ympärillä oleviin maihin tai 
Egyptiin. Aiemmin noin 250 000 suuruinen väestö on kutistunut ainakin 
puoleen. Babylonialaiset eivät siirtäneet uusia asukkaita poisvietyjen tilalle 
kuten assyrialaiset tekivät.  

Emme tiedä kovinkaan paljon Juudan vaiheista seuraavan viiden-
kymmenen vuoden ajalta. Ehkä Gedaljan asettaminen Juudan käskyn-
haltijaksi merkitsi jonkinlaista rauhallista aikaa ja aiheutti joidenkin palaa-
misen takaisin (Jer. 40:11–12). Karun kuvauksen Jerusalemiin jääneistä 
antaa Valitusvirsien kirjoittaja (esim. Val.v. 4:9,10; 5:1–8). Tuhotun 
temppelin paikka oli joillekin edelleen pyhä ja sinne haluttiin tuoda uhreja, 
vaikka pyhäkköä ei enää ollut (Jer. 41:5). Maahan jääneiden unelmat 
olivat niin sortuneet, että heillä ei ollut minkäänlaista toivoa jälleen-
rakentamisesta. Heidän jumalanpalvelukseensa oli myös tarttunut monen-
laisia vieraita aineksia (Hes. 33:24–29). 
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2. Maanpakolaiset Babyloniassa ja Egyptissä 

 
Babyloniaan joutuivat Juudan väestöstä kansalliset ja uskonnolliset 
johtomiehet ja muu varakkaampi väki. Kolmessa ryhmässä maanpakoon 
vietyjen lukumäärä lienee ollut 4 600 miestä (Jer. 52:28–30). Naisten ja 
lasten määrä nostaa joukon kolmin- tai nelinkertaiseksi. Tämä väestönosa 
säilytti juutalaisten uskonnon ja loi perustan kansalliselle jälleenraken-
tamiselle. Juutalaiset asutettiin lähelle Babylonin kaupunkia, Kebar-joen 
varrelle. Heidän sallittiin rakentaa taloja ja viljellä maata (Jer. 29:5) ja 
heillä oli myös oma uskonnollinen hierarkiansa sielläkin (Hes. 14:1). He 
siis saivat suhteellisen vapaasti elää ja toimia vieraassa maassa, vaikka he 
olivat vankeja siinä mielessä, että joutuivat luultavasti elämään vain omilla 
alueillaan. Vähitellen kuitenkin syntyi enemmän yhteyksiä paikalliseen 
väestöön, ja juutalaiset saattoivat jopa huomattavasti rikastua maanpaossa 
eläessään. 

Lähi-idän muut pikkukansat menettivät lopullisesti identiteettinsä, ja 
niiden historia päättyy tähän babylonialaisten valtaukseen. Juudan 
kansallekin katastrofi merkitsi kuoleman iskua – josta se ainoana kuitenkin 
kykeni nousemaan. Sen säilymisen salaisuutena oli sen usko. Usko yhteen 
Jumalaan ja hänen ikuiseen valintaansa joutui kyllä äärimmäiselle koe-
tukselle, kun Jerusalem ja sen temppeli tuhoutuivat ja Daavidin dynastia 
romahti. Israelin Jumalan piti olla ainoa tosi Jumala, mutta olisivatko 
babylonialaisten jumalat sittenkin vahvempia ja todellisempia? (Hes. 
20:32) Oma temppeli oli raunioina kaukana omassa maassa, ympärillä 
kukoistivat mahtavat pakanalliset temppelit. Tähän tilanteeseen kuuluu 
Jesajan kirjan voimakas saarna luvuissa 40–48. Myös Jeremian ja Hese-
kielin sanoma piti kansan toivoa yllä. 

Israelin usko muuntui temppeli- ja uhrikeskeisestä traditiota ja kirjoi-
tuksia korostavaksi. Vieraalla maalla tunnusmerkiksi nousivat sapatin 
vietto ja ympärileikkaus. Monissa eksiilin aikaisissa ja jälkeisissä teks-
teissä korostetaan aivan erityisesti sapatin pitämisen tärkeyttä (esim. Hes. 
20:12, Jes. 58:13). Rituaalinen puhtaus korostui elettäessä ”epäpuhtaassa 
maassa”. Pakkosiirtolaisuuden aikana alkoi myös juutalaisten pyhän 
kirjallisuuden kokoaminen. 

Toive kansan ja uskon ennalleenasettamisesta ei koskaan täydellisesti 
rauennut. Profeettojen sanoma muistutti Jumalan lupauksista. Kaipaus 
kotimaahan synnytti paljon rukousta ja lauluja (esim. Ps. 137). Daavidin 
suvun kuninkuuden odotettiin vielä palaavan (Hes. 34:23 ja 37:24). 
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Osa Juudan kansaa pakeni vapaaehtoisesti Egyptiin. Assuanissa ole-
valla Elefantinen saarella persialaisajalla elänyt yhdyskunta koostui maan-
pakoon lähteneistä juutalaisista. Jeremian kirjan luvuissa 42–44 kerrotaan 
juutalaisten aikeista lähteä Egyptiin. Profeetan varoituksesta huolimatta 
monet lähtivät.  Elefantinen saarelta on löydetty arvokas kokoelma papy-
ruksia, jotka sisältävät arameankielistä kirjeenvaihtoa Jerusalemin kanssa. 
Elefantinen juutalaisilla oli oma "Jahon temppeli", joka tuhoutui egyp-
tiläisten Persian vastaisessa kansannousussa Dareios II:n aikana. 

Seuraavassa on muutama katkelma Elefantinen temppelin korjaamista 
koskevasta kirjeestä Dareios II:n ajalta. Siinä mainitaan muutama Raama-
tussa esiintyvä henkilönimi. 

  
Herrallemme, Juudan kuvernööri Bagoasille, palvelijasi Jenoia tove-

reineen ja Elefantinen linnoituksessa olevat papit. Antakoon Taivaan 
Jumala herramme jatkuvasti menestyä mitä parhaiten ja sallikoon suosiosi 
kasvaa kuningas Dareioksen ja hänen ylhäistensä edessä tuhat kertaa 
suuremmaksi... 

Edeltäjämme rakensivat tämän temppelin Elefantinen linnoitukseen jo 
Egyptin kuningaskunnan aikaan, niin että Kambyses löysi sen tullessaan jo 
rakennettuna. He (persialaiset) sortivat maahan kaikki egyptiläisten temp-
pelit, mutta kukaan ei vahingoittanut tätä rakennusta. Tämän aikana me, 
vaimomme ja lapsemme olimme pukeutuneina säkkeihin ja paastosimme ja 
rukoilimme Jahoa, Taivaan Jumalaa, joka on sallinut meidän nähdä 
tämän tapahtuvan tuolle Vidaranagille (paikallinen kuvernööri, joka johti 
temppelin tuhoamisen).  

Kun tämä paha tehtiin meille, lähetimme myös aikaisemman kirjeen 
herrallemme sekä ylipappi Johanalle (Neh. 12:22–23) ja hänen tove-
reilleen Jerusalemin papeille sekä Ostaensille ja hänen veljelleen Ananille 
ja juutalaisten ylimyksille (1. Aik. 3:24)... Olemme myös selvittäneet koko 
tapahtuman kirjeessämme Delaialle ja Shelemialle, Sanballatin, Samarian 
kuvernöörin pojille (Neh. 2:19). 
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3 . Pakkosiirtolaisten paluu  
 
Akhmenidien heimon kuninkaiden valta persialaisten heimojen johtajana 
kasvoi jatkuvasti. Kyyros II Suuri (559–530 eKr.) yhdisti kaikki persia-
laisten voimat ja hyökkäsi Meediaa vastaan. Babylonian kuningas 
Nabonidus tuli Meedian Astyageen avuksi taistelemaan Kyyrosta vastaan. 
Kyyros kuitenkin voitti sekä meedialaiset että babylonialaiset ja otti 
“persialaisten ja meedialaisten kuninkaana” Ekbatanan omaksi pää-
kaupungikseen. 

Meedian kuningaskunnan valloituksen seurauksena Kyyroksen valta 
ulottui aina Lyydian rajalle asti, joka oli tuolloin Halys-joella Anatoliassa. 
Idässä Kyyros rakennutti Oxus- ja Jaxartes-jokien taakse kaupunkeja rinta-
maksi Keski-Aasiasta yhä uusina aaltoina tulevia paimentolaisia vastaan. 

Akhmenidien valta uhkasi nyt toden teolla Babylonin kuningasta, 
Nabonidusta. Kaupunkiin pakkosiirtolaisuuteen kuljetetut juutalaiset odot-
tavat persialaisten tuloa. Profeetat kutsuivat kuningas Kyyrosta "Herran 
voidelluksi" (Jes. 45:1). Lopullisesti Babylon antautui Kyyrokselle 
taisteluitta vuonna 539 eKr.  

Kyyros II Suuri oli antanut jo ensimmäisenä hallitusvuotenaan (559 
eKr.) Esran kirjassa kerrotun ediktin, joka myönsi juutalaisille pakko-
siirtolaisille luvan palata kotimaahansa (Esra 1:2–4). Paluuryhmän johta-
jana mainitaan joko Sesbassar (Esra 1:8) tai Serubbaabel (Esra 2:1). On 
epävarmaa, onko kyse samasta vai eri henkilöstä. A. Laaton mukaan on 
ilmeistä, että vaikka pääryhmä palasi Serubbaabelin johdolla vuonna 
520/519, niin mahdollisesti pienempi osa oli tullut aiemmin Sesbassarin 
johdolla (A Star 188–207). Serubbaabel käynnisti Juudan uudelleen raken-
tamisen ja uuden temppelin pystyttämisen Jerusalemiin babylonialaisten 
polttaman rakennuksen paikalle.  

Serubbaabelin henkilöön ja temppelin rakentamiseen liittyi voimak-
kaita messiaanisia odotuksia. Samalla hanke kohtasi melkoista vastustusta. 
Temppelin rakentaminen pysähtyi lähes kahdeksikymmeneksi vuodeksi, 
mutta lopulta pyhäkkö vihittiin käyttöön vuonna 515 eKr. Profeetat 
Haggai ja Sakarja toimivat Serubbaabelin temppelin rakentamisen aikoihin 
ja rohkaisivat kansaa rakennustyössä. Haggain sanomassa korostuu odotus 
uudesta Daavidin suvun kuninkaasta ja Serubbaabel kytketään tähän 
odotukseen (Hagg. 2:9, 23). Sakarja profetia lisää ennustuksiin piirteen 
tulevasta messiaanisesta ylipapista, jota edusti silloinen ylipappi Joosua 
(Sak. 3:8–10; 4:1–14 ja 6:9–15). 
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Lähes sata vuotta myöhemmin Persiassa Susan linnassa työskennellyt 
Nehemia sai Juudasta viestin Jerusalemin kaupungin kurjista oloista. Hän 
sai Artakserkses I:n (465–424 eKr.) 20. vuotena eli vuonna 445 eKr. luvan 
lähteä Juudaan ja käynnistää Jerusalemin kaupunkimuurien jälleen-
rakentaminen (Neh. 1–2). Työ kohtasi voimakasta vastustusta paikallisten 
asukkaiden, etenkin samarialaisten taholta, mutta se tuli kuitenkin loppuun 
tehdyksi (Neh. 3–13). Nehemian ajan väestön asukasluvun on arveltu 
olleen korkeintaan 50 000. Nehemian ohella Esra oli merkittävä 400-luvun 
jälleenrakennuksen edistäjä. Esra oli oppinut (Esra 7:12), jonka tehtävän 
oli Jumalan lain selittäminen ja tulkitseminen. Esran tarkasta toiminta-
ajasta ei ole täyttä varmuutta. Hänen nimissään oleva kirja kuvaa useiden 
eri aikojen tapahtumia, ja häneen liitetyt viittaukset voivat tarkoittaa joko 
Nehemiaa edeltävää tai seuraavaa aikaa. 

Serubbaabelin temppelistä ja Nehemian rakentamista Jerusalemin 
muureista ei toistaiseksi tunneta arkeologisia löytöjä. Herodeksen ajan 
valtavat temppelin rakennustyöt ovat peittäneet Serubbaabelin rakennuk-
sen jäänteet alleen ja kaupunkimuurit on rakennettu niin moneen kertaan 
uudelleen, että Nehemian muurin löytymisestä ei juuri ole toiveita. Silti 
sen kulku voidaan Raamatun kuvauksen perusteella melko tarkasti 
määritellä. Jälleenrakennetun kaupungin laajuus oli sama kuin Salomon 
aikana. Muurit ympäröivät Ofel-kukkulan sekä temppelialueen. 

Paluusta ja jälleenrakentamisesta alkaa uusi vaihe Israelin kansan 
historiassa. Syntyy uusimuotoinen juutalaisuus rukouksineen ja pyhien 
tekstien tutkimiseen. Temppelin rinnalle on noussut synagogalaitos. Maan-
paon aikana esiin tulleisiin suuriin kysymyksiin on etsitty ja löydetty 
vastauksia. Pyhät tekstit luovat perspektiiviä sekä taakse- että eteenpäin. 
Jumala on sittenkin ollut kansansa kanssa, huolimatta suurista, kansaa 
kohdanneista järkytyksistä. Jumalan lupaukset ovat toteutuneet, muut 
paitsi yksi: lupaus Daavidin suvun Messiaan tulosta. 
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Liite 1: Muinaisen Israelin arkeologiset ja historialliset 

kaudet 
 
 
Pronssikauden saumakohtien rajat on otettu Egyptin kronologiasta siten, 
että karkeasti ottaen varhaispronssikausi vastaa Egyptin vanhan valta-
kunnan aikaa, keskipronssikausi keskivaltakunnan ja myöhäispronssikausi 
uuden valtakunnan aikaa. 
 
 Neoliittinen kausi 8500–4300 eKr. 
 Kalkoliittinen kausi 4300– 3300 eKr. 
 Varhaispronssikausi 3300–2200 eKr.  
 Keskipronssikausi  2200–1550 eKr.  
 Myöhäispronssikausi 1550–1200 eKr.       
 Rautakausi I  1200–1000 eKr. 
 Rautakausi II  1000–586 eKr. 
 Persialaisaika  586–332-l. eKr. 
 Hellenistinen aika  332–37 eKr. 
 Roomalaisaika  37 eKr.–324 jKr. 
 Bysanttilaisaika  324–634 jKr. 
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Liite 2:  Egyptin dynastiat ja tärkeimmät hallitsij at  
 (vuosiluvut R. Holthoerin mukaan) 

 
 
Esidynastiset kuninkaat 
 Skorpioni 
 Narmer 
Varhaisdynastinen kausi   (3000–2665 eKr.) 
1. dynastia  (n. 3000–2810 eKr.) 
2. dynastia  (2810–2665 eKr.) 
 
Vanha valtakunta (2665–2155 eKr.) 
3. dynastia  (2665–2600 eKr.) 
4. dynastia  (2600–2480 eKr.) 
5. dynastia  (2480–2290 eKr.) 
6. dynastia  (2290–2155 eKr., mm. Pepi I) 
 
Ensimmäinen välikausi  (2155–2061 eKr.) 
7. dynastia  
8. dynastia 
9. dynastia 
10. dynastia 
11. dynastian alku  (2130–2061 eKr.) 
 
Keskimmäinen valtakunta (2061–1650 eKr.) 
11. dynastian loppu  (2061–1991 eKr.) 
12. dynastia (1991–1785 eKr.) 
13. dynastia (1785–n.1650 eKr.) 
14. dynastia  (1715–n.1650 eKr.) 
 
Toinen välikausi eli hyksojen kausi (1650–1551 eKr.) 
15. dynastia  (1650–1544 eKr., suuret hyksot Avariksessa) 
16. dynastia  (1650–1550 eKr., pienet hyksot Niilin laaksossa) 
17. dynastia  (1650–1551 eKr., egyptiläinen dynastia Thebessä) 
 
Uusi valtakunta  (1554–1080 eKr.) 
18. dynastia  (1554–1305 eKr., mm. Thutmoses III, 

Amenhotep II, Thutmoses IV, Eknaton, 
Tutankhamon, Eije, Horemheb) 
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19. dynastia  (1305–1196 eKr.,  mm. Seti I, Ramses II, 
Mernefta) 

20. dynastia  (1196–1080 eKr., mm. Ramses III) 
 
Kolmas välikausi (1080–712 eKr.) 
21. dynastia (1080–945 eKr.) 
22. dynastia (945–712 eKr., mm. Sesonk eli Sisak) 
23. dynastia  (828–712 eKr.) 
24. dynastia  (724–712 eKr.) 
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Liite 3:  Israelin ja Juudan kuninkaat jakaantuneen  
 valtakunnan aikana (A. Laaton mukaan) 
 
 
Israel (Pohjoisvaltakunta)  Juuda (Etelävaltakunta)  
 
Jerobeam I 930–909 Rehabeam  930–914 
Nadab 909–908 Abiam 913–910 
Baesa 908–885 Asa 910–870 
Ela 885–884 
Simri 884 
Omri 884–873 
Ahab 873–852 Josafat 870–846 
Ahasia 852–851 Joram 846–845 
Joram 851–845 Ahasja 845 
  Atalja 845–840 
Jehu 845–818 Joas 840–801 
Joahas 818–802 
Joas 802–787 Amasja 801–786 
Jerobeam II 787–747 Asarja (Ussia) 786–735 
Sakaria 747 
Sallum 746 Jotam 750–735 
Menahem 746–737 
Pekahja 737–736 Ahas 734–715 
Pekah 736–732 
Hosea 732–722 Hiskia 715–687 
  Manasse 687–642 
  Amon 641–640 
  Josia 639–609 
  Joahas 609 
  Jojakim 608–598 
  Jojakin 598 
  Sidkia 597–586 
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Liite 4: Tärkeimmät assyrialaiset ja babylonialaiset hallitsijat 
 
 
Assyrian hallitsijoita 
 
Assurnasirpal 883–859 eKr. 
Salmaneser III 858–824 
Shamsi-adad 823–811 
Adad-nirari III 810–783 
Salmanassar IV 782–773 
Assurdan  772–756 
Assurnirari V 755–745 
Tiglatpileser III 745–727 
Salmanassar V 762–722 
Sargon II  722–705 
Sanherib  704–681 
Asarhaddon 681–669 
Assurbanipal 668–633 
Assuretililani 629–627 
Sinhariskin 626–612 
Assuruballit 612–609 
 
Babylonian hallitsijoita 
 
Nabopolassar 626–604 
Nebukadnessar 604–561 
Evil-Merodak 561–559 
Neriglissar 559–555 
Labashi-Marduk 555 
Nabonidus 555–539 
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1. Moos. 2:14 38 
1. Moos. 4:2 38 
1. Moos. 12 38 
1. Moos. 14:14 21 
1. Moos. 21:34 21 
1. Moos. 28:16 79 
1. Moos. 32:23–33 27, 39 
 
2. Moos. 1:11 45 
2. Moos. 2:15 64 
2. Moos. 5:3 45 
2. Moos. 5:7 45 
2. Moos. 11:4 46 
2. Moos. 14:2 46 
2. Moos. 12:35 46 
2. Moos. 12:37 45 
2. Moos. 13:17, 18 46 
2. Moos. 20:25, 26 60 
 
4. Moos. 32:33–36 86 
4. Moos. 33:45–49 47 
 
5. Moos. 8:7–8 23 
5. Moos. 11:10–12 22 
5. Moos. 33:2 65 
 
Joos. 4:5–9 43 
Joos. 6–8 59 
Joos. 8:30–35 59, 60 
Joos. 9–10 59  
Joos. 10:36, 37 60 
Joos. 11:10 37 
Joos. 11 59 
 

 
Joos. 12:7–24 21, 63 
Joos. 12–19 59  
Joos. 17:11–18 60 
Joos. 17: 59 
Joos. 21:25 21 
 
Tuom. 1:8 59 
Tuom. 1:21–36 59 
 
Tuom. 3:7 90 
Tuom. 5 12 
Tuom. 5:4 45 
 
Tuom. 8 64 
Tuom. 13 59 
Tuom. 16:29–30 51 
Tuom. 17:11–18 59 
Tuom. 18 21 
Tuom. 18:30 79 
Tuom. 20 64 
Tuom. 21:25 64 
 
1. Sam. 4 60 
1. Sam. 4–7 68 
1. Sam. 7:17 69 
1. Sam. 8 68 
1. Sam. 10:1 69 
1. Sam. 10:5 70 
1. Sam. 10:17, 24 69 
1. Sam. 11 70 
1. Sam. 11:4 69 
1. Sam. 11:15 69 
1. Sam. 13:1 69 
1. Sam. 13:5 70 
1. Sam. 13:19–21 50 
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1. Sam. 17 70 
1. Sam. 27:6–8 70 
1. Sam. 30:26–31 70 
1. Sam. 31:10 70 
  
2. Sam. 2:1–11 71 
2. Sam. 2: 8, 9 70 
2. Sam. 2:13 56 
2. Sam. 5:1–10 71 
2. Sam. 5:18–24 71 
2. Sam. 5:20 57 
2. Sam. 7:1–17 72 
2. Sam. 8:1 71 
2. Sam. 8:2 71 
2. Sam. 8:5–8 71 
2. Sam. 8:9–10 71 
2. Sam. 8:13–14 71 
2. Sam. 15–18 72 
2. Sam. 20 72 
2. Sam. 24:2 71 
 
1. Kun. 2 73 
1. Kun. 2:39 71 
1. Kun. 4:7–19 77 
1. Kun. 9:15 73 
1. Kun. 10:26 76 
1. Kun. 11:14–22 76 
1. Kun. 11–12 78 
1. Kun. 12: 25–33 79 
1. Kun. 14:19, 29 78 
1. Kun. 14:23 79 
1. Kun. 14:25–28 80 
1. Kun. 15:20 83 
1. Kun. 16: 23, 24 83 
1. Kun. 18:19 90 
1. Kun. 18 83 
1. Kun. 20 84 
1. Kun. 21:1 84 
1. Kun. 22:1 85 
1. Kun. 22:2–40 85 
1. Kun. 22:39 84 

1. Kun. 22: 48 83 
 
2. Kun. 1:1 85 
2. Kun. 1 72 
2. Kun. 3 19 
2. Kun. 8:7–15 89  
2. Kun. 8 19 
2. Kun. 8:22 86 
2. Kun. 14:25–28 88 
2. Kun. 15:29 92 
2. Kun. 16:1–9 92 
2. Kun. 16:9 94 
2. Kun. 16:10–20 95 
2. Kun. 17:1–6 95 
2. Kun. 17:24 95 
2. Kun. 18:4 91 
2. Kun. 18:4–5 90 
2. Kun. 18–19 96 
2. Kun. 20:20 96 
2. Kun. 21:1–18 99 
2. Kun. 23 90, 91 
2. Kun. 23:4 90 
2. Kun. 23:15 100 
2. Kun. 23:29 100 
 
1. Aik. 3:24 106 
1. Aik. 19: 6–7 71 
1. Aik. 20:1–3 71 
 
2. Aik. 9:26 76 
2. Aik. 11:5–12 82 
2. Aik. 12:1–2 80 
2. Aik. 19 86 
2. Aik. 26 91 
2. Aik. 29–31 90, 96 
2. Aik. 32:2–8 96 
2. Aik. 32:2–4, 30 96 
2. Aik. 33:12–20 99 
2 Aik 34 90 
2. Aik. 34:6 100 
2. Aik. 34:7 101 
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2. Aik. 35:22 100 
 
Esra 1:2–4 107 
Esra 1:8 107 
Esra 2:1 107 
Esra 2:28 101 
Esra 7:12 108 
Esra 8:33 91 
 
Neh. 1–2 107 
Neh. 2:19 106 
Neh. 3–13 108 
Neh. 7:32 101 
Neh. 12:22–23 106 
  
Ps. 78:60 69 
Ps. 137 105 
  
Jes. 1:2–5 90 
Jes. 7:1–6 92 
Jes. 8:23 94 
Jes. 9:1 94 
Jes. 8:23–9:6 92 
Jes. 11:1–10 92 
Jes. 20:2 95 
Jes. 22:8–11 96 
Jes. 36–37 96 
Jes. 40–48 105 
Jes. 45:1 107 
Jes. 58:13 105 
 
Jer. 7:3–7 102 
Jer. 7:12, 14 69  
Jer. 20:1 91 
Jer. 22:11 101 
Jer. 23:5 102 
Jer. 26:6, 9 69 
Jer. 29:5 105 
Jer. 30:9 102 
Jer. 31:31–34 102 
Jer. 34:7 102 

Jer. 40:11–12 104 
Jer. 41:5 104 
Jer. 42–44 106 
Jer. 52:28–30 105 
 
Val.v. 4:9, 10 104 
Val.v. 5:1–18 104 
 
Hes. 14:1 105 
Hes. 20:12 105 
Hes. 20:32 105 
Hes. 33:24–29 104 
Hes. 34:23, 24 102, 105 
Hes. 37:24 105 
Hes. 37 102 
 
Hoos. 1:4 87 
Hoos. 9:8, 9 89 
 
Aam. 2:6–8  88 
Aam. 3:15  88 
Aam. 4:1  88 
Aam. 4:4 89 
Aam. 6:1–14 88 
Aam. 7:10–13 88 
 
Hab. 3:3 65 
Hagg. 2:9, 23 107 
  
Sak. 3:8–10 107 
Sak. 4:1–14   107 
Sak. 6:9–15 107 
 
Ap. t. 13:21 69 
  
 


