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Kuningas Salomolla –  Saarnaajankirjan Saarnaaja –  oli hämmästyttävä lahja Jumalalta. Koska 

valtaistuimelle nousunsa aikaan hän oli nöyrä eikä pyytänyt mitään itselleen, Jumala antoi hänelle 

aikakausien viisauden. Ei kenelläkään häntä ennen eikä hänen jälkeensä ole ollut Salomon  

viisautta. Hänelle tapahtui kuitenkin jotakin outoa. Tässä ekspansiivisessa lahjassa, joka ylitti 

kaiken, mitä ihminen oli koskaan tiennyt, Salomo päätti sydämessään tuntea maailman asiat ja 

tavat paremmin kuin Jumalan asiat.

Hänellä oli mahdollisuus valita. Salomo olisi voinut tavoitella Jumalaa kaikesta sydämestään, 

sielustaan, mielestään ja voimastaan. Sen sijaan hän tavoitteli lihan nautintoja. Niin tehdessään 

hän koki paljon pettymystä. Etsiessään jokaista iloa maailmassa, jonka Jumala oli tehnyt, Salomo 

hankki suuren tietämyksen maasta ja kaikesta, mitä siinä oli. Saarnaajankirja, jonka hän jätti 

meille, todistaa tämän. Mutta ajattele hänen pettymystään! Käytyään läpi Jumalan luomakunnan 

jokaisen kolkan hän lopulta löysi turhuuden.
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Mielenkiintoinen puoli tässä on, että siitä riippumatta, pidettiinkö jotakuta viisaana tai tyhmänä, 

kaikki päätyivät samaan paikkaan. Tietenkin oli aina parempi olla viisas ihminen elämänsä aikana, 

mutta jos hän elämänsä lopussa meni Sheoliin tuntematta Jumalaa, niin oliko hänen viisaudestaan

mitään hyötyä? 

Elämän muistelmissaan Salomo antoi meille paljon pohdittavaa. Hän huomasi, että historia 

pohjimmiltaan toistaa itseään, kuten hän huomauttaa jakeessa Srn. 1: 9:

Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään 

uutta auringon alla. 

Johtuen tästä toistumisen ymmärtämisestä ihmisen menneisyydestä hänen nykyisyyteensä, on 

syntynyt joitakin mielenkiintoisia tutkielmia ja käsityksiä. Yksi, jonka olen todennut erityisen 

kiinnostavaksi on Straus & Howe'n kirjassa The Fourth Turning:  Kirjoittajat tutkivat historiaa ja 

huomasivat, että siinä on  toistuvia jaksoja kestoltaan 80-100 vuotta. Jokaisessa jaksossa on neljä 

noin 20 vuoden komponenttia, joita kirjoittajat kutsuvat käännöksiksi. Niitä voidaan verrata neljään 

vuodenaikaan: kevät, kesä, syksy ja talvi. Tekemättä tästä kirja-arvostelua kiehtovin kausi (minulle)

on Neljäs Käänne. Sillä on hirveitä seurauksia yhteiskunnalle ja se johtaa pohjimmiltaan 

yhteiskunnan tai kansakunnan kuolemaan, aivan kuin talvi tappaa pois vanhan kasvien elämän 

valmistaakseen tietä uudelle kasvulle keväällä eli Ensimmäiselle Käännökselle.

Ensi silmäyksellä voisi sanoa, että tällä on yhtäläisyyksiä itämaisen reinkarnaation käsitteen 

kanssa ja se voikin olla totta pintatasolla. Raamatun näkökulmasta tiedämme kuitenkin, että 

todellisuus on maalaneetta ja kaikki siinä liikkuu lineaarisesti. Kun matkustamme Raamatussa 

Genesiksestä Ilmestyskirjaan, näemme, että Jumalan metanarratiivi on kertomus täydellisyydestä 

tuhoon ja jälleen takaisin täydellisyyteen. Kuten Salomo sen sanoi: Mitä on ollut, sitä vastakin on. 

Luulen, että jae Srn 1:11 selittää tehokkaasti historian syklisen luonteen:

Ei jää muistoa esi-isistä; eikä jälkeläisistäkään, jotka tulevat, jää muistoa niille, jotka heidän 

jälkeensä tulevat (RK-38).
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Ei jää muistoa muinaisista, ei myöskään niiden jälkeen tapahtuneista jää muistoa niille, jotka 

jäljessä tulevat (Raamattu Kansalle). 

Ihmisellä on ihmeellisen turmeltunut tapa unohtaa, mitä on aikaisemmin tapahtunut koko hänen 

olemassaolonsa ajan. Kirjassaan Vuonna 1984 George Orwell kuvaili sitä muistireikänä (memory 

hole). Wikipedia toteaa: ”Muistireikä on mikä tahansa mekanismi epämiellyttävien tai kiusallisten 

asiakirjojen, valokuvien, transskriptioiden tai muiden tietueiden tarkoitukselliseen muuttamiseen tai 

hukkaamiseen esimerkiksi verkkosivustolta tai muusta arkistosta, erityisesti osana yritystä antaa 

vaikutelma, että mitään ei koskaan tapahtunut." Orwellin teoksessa Vuonna 1984 valtiolla oli 

politiikka unohtaa menneisyys tarkoituksellisesti voidakseen muokata kansalaistensa ajatukset 

haluamiksensa ilman mitään muistoa siitä, miten asiat olivat aikaisemmin ja miten ne olivat ehkä 

paremmin. Tuolla millään ei ollut väliä. Näin ollen, kuten Salomo sanoo: Ei jää muistoa muinaisista.

Vaikka ihminen yleensä ei ehkä ihan niin tahallaan, kuin Orwellin kirjassa, pyyhi pois 

menneisyyttään, historian yleinen suuntaus sisältää tämän unohtavaisuuden, mikä johtaa toistuviin

sykleihin, joita Straus & Howe dokumentoivat.

Jumalalta saamassaan viisaudessa Salomo ymmärsi tämän kaiken. Suurimman osan hänen 

elämäänsä se ei ollut tärkeä. Jumala antoi hänelle vapauden tehdä valintansa mukaan, mitä 

halusi. Valitettavasti, kuten luultavasti useimmat meistä, jotka tekisivät samoin, hänkään ei tehnyt 

siinä kovin hyvää työtä. Hänen etsintänsä vei hänet kauas Jumalasta. Vasta elämänsä lopussa 

hän tuli järkiinsä ja tajusi, kuinka ällistyttävän typerä hän oli ja kuinka oli tuhlannut tämän Jumalan 

lahjan. Hyvä asia tässä kaikessa on, että hän jätti tämän tallenteen meille nähdäksemme, mitä 

tapahtuu sellaiselle, joka tavoittelee  irstasta elämäntapaa. Salomo sanoo useita kertoja, kuten 

jakeessa Saarnaaja 2:26:

… Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua

Kirjan lopussa näemme Salomon lisäpäätelmät, mutta avain meille tänä päivänä on jae Srn. 3:11:

… myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä...
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Kaikki ponnistelumme, jota suoritamme inhimillisessä tilassamme, johtuu tästä. Se johtaa tuohon 

kuuluisaan Jumalan muotoiseen aukkoon, joka meillä jokaisella on ja joka voidaan täyttää vain sillä

pelastuksella, joka tulee ainoastaan todellisen suhteen kautta Jeesukseen Kristukseen. Siksi 

historia kiertää kehää. Ihminen pyrkii täyttämään tämän aukon kaikella auringon alla tästä 

maailmasta löytyvällä, mutta ei voi. Ilman Kristuksen tuntemista meidän loppumme on juuri se, 

mitä Salomo kirjaa aikakirjoihin jakeessa Srn. 3:20:

Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. 

Jos Kristus puuttuu elämästämme, me yksinkertaisesti palaamme alkuperämme paikkaan. Ihminen

menee hautaan ja hajoaa tomuksi. Ilman Jumalaa Hänen sielunsa menee ikuisen vaivan paikkaan.

Kaikki on toivotonta ja menetettyä. Se on synkkä loppu. 

Mutta Jumala… Herra on antanut meille toivon, joka löytyy yksin Hänessä. Kristuksessa me 

vältämme lopun, joka on olennaista ihmiskunnan olemassaololle ilman Jeesuksen tuntemista. 

Tämä on se ilo, joka meillä on. Me ylitämme ihmisen mahdollisuudet omaksumalla kaiken, mitä 

Jumalalla on meille. Salomo huomasi tämän elämänsä lopussa. Meillä on tilaisuus tehdä niin 

paljon aikaisemmin ja elää Jumalan läsnäolossa sen kautta, että Pyhä Henki asuu meissä.

Hänen tiensä on korkeampi ja parempi kuin meidän. Kun käännymme Herran Jeesuksen puoleen, 

kaikki muuttuu. Älkäämme olko Salomon kaltaisia ja tuhlatko, mitä Jumala on meille antanut. 

Eläkäämme Jumalalle ja iloitkaamme Hänessä nyt.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien 

artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden 

kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen 

ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen 



sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan 

kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi 

näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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