
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min-preposition kääntäminen  
Septuagintan Pentateukissa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Seppänen 
Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma 

Marraskuu 2006 
 
 





 iii

Sisällys 
 
 

1 JOHDANTO............................................................................................................................. 1 
2 LOKAALISET TAPAUKSET................................................................................................ 5 

2.1 LIIKETTÄ JOSTAKIN ............................................................................................................. 5 
2.1.1 Käännösvastine ἐκ....................................................................................................... 6 
2.1.2 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 11 
2.1.3 Käännösvastine –θεν.................................................................................................. 18 
2.1.4 Muut käännösvastineet .............................................................................................. 20 
2.1.5 Johtopäätökset........................................................................................................... 21 

2.2 SUUNTAA JOHONKIN NÄHDEN ........................................................................................... 22 
2.2.1 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 23 
2.2.2 Käännösvastine –θεν.................................................................................................. 24 
2.2.3 Käännösvastine κατά c.acc........................................................................................ 25 
2.2.4 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 25 
2.2.5 Muut käännökset........................................................................................................ 26 

2.3 ETÄISYYTTÄ JOSTAKIN...................................................................................................... 27 
2.4 LÄHTÖKOHTAA ILMAISEVAT TAPAUKSET.......................................................................... 28 

2.4.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 28 
2.4.2 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 30 
2.4.3 Vapaa käännös .......................................................................................................... 30 
2.4.4 Johtopäätökset........................................................................................................... 31 

3 KUVAINNOLLISESTI LOKAALISET TAPAUKSET .................................................... 32 
3.1 ABSTRAKTI TÄYDENNYS ................................................................................................... 32 

3.1.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 33 
3.1.2 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 34 
3.1.3 Muut käännösvastineet .............................................................................................. 35 
3.1.4 Johtopäätökset........................................................................................................... 37 

3.2 TÄYDENNYS ON VALMISTUSAINE ...................................................................................... 37 
3.2.1 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 37 
3.2.2 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 38 
3.2.3 Vapaa käännös .......................................................................................................... 38 
3.2.4 Johtopäätöksiä........................................................................................................... 39 

3.3 JONKIN OMISTUKSESTA ..................................................................................................... 39 
3.3.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 40 
3.3.2 Käännösvastine παρά c.gen. ...................................................................................... 40 
3.3.3 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 41 
3.3.4 Käännösvastine genetiivi........................................................................................... 42 
3.3.5 Johtopäätökset........................................................................................................... 42 

3.4 JÄLKELÄISIÄ JOSTAKIN...................................................................................................... 42 
3.4.1 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 43 
3.4.2 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 43 
3.4.3 Johtopäätökset........................................................................................................... 43 

3.5 LÄHTÖKOHTAA ILMAISEVAT TAPAUKSET.......................................................................... 44 
3.5.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 44 
3.5.2 Vapaa käännös .......................................................................................................... 45 
3.5.3 Johtopäätökset........................................................................................................... 46 

3.6 TÄYDENNYS ON JOUKKO ................................................................................................... 46 
3.6.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 47 
3.6.2 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 49 
3.6.3 Käännösvastine genetiivi........................................................................................... 50 
3.6.4 Vapaa käännös .......................................................................................................... 51 
3.6.5 Johtopäätökset........................................................................................................... 51 

4 PARTITIIVISET TAPAUKSET.......................................................................................... 52 
4.1 ADNOMINAALISET TAPAUKSET.......................................................................................... 55 

4.1.1 Käännösvastine ἀπό ................................................................................................... 55 
4.1.2 Käännösvastine partitiivinen genetiivi ...................................................................... 56 
4.1.3 Käännösvastine ἐκ ..................................................................................................... 58 



iv 

4.1.4 Muut käännökset ....................................................................................................... 59 
4.1.5 Analyysi ..................................................................................................................... 62 

4.2 PARTITIIVINEN OBJEKTI..................................................................................................... 67 
4.2.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................... 68 
4.2.2 Käännösvastine genetiivi........................................................................................... 70 
4.2.3 Käännösvastine ἐκ..................................................................................................... 72 
4.2.4 Käännösvastine akkusatiivi ....................................................................................... 72 
4.2.5 Muut käännökset ....................................................................................................... 74 
4.2.6 Pohdinta .................................................................................................................... 75 

4.3 PARTITIIVINEN SUBJEKTI JA PREDIKAATTI......................................................................... 79 
4.4 JOHTOPÄÄTÖKSET............................................................................................................. 82 

5 TEMPORAALISET TAPAUKSET..................................................................................... 85 
5.1 TAVALLISET TAPAUKSET................................................................................................... 85 

5.1.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................... 85 
5.1.2 Käännösvastine ἐκ..................................................................................................... 86 
5.1.3 Käännösvastine μετά c.acc. ....................................................................................... 86 
5.1.4 Käännösvastine datiivi .............................................................................................. 87 

5.2 KIINTEÄT SANONNAT ........................................................................................................ 87 
תממחר 5.2.1 ..................................................................................................................... 87 
םשלש)מ(ול מתמ 5.2.2 ..................................................................................................... 88 
5.2.3 Toistumista ja jatkumista ilmaisevat sanonnat.......................................................... 88 

5.3 JOHTOPÄÄTÖKSET............................................................................................................. 89 
6 KAUSAALISET JA INSTRUMENTAALISET TAPAUKSET SEKÄ AGENTTI......... 91 

6.1 KAUSAALISET TAPAUKSET ................................................................................................ 91 
6.1.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................... 91 
6.1.2 Käännösvastine διά c.acc. ......................................................................................... 92 

6.2 INSTRUMENTAALISET TAPAUKSET .................................................................................... 92 
6.3 MIN-PREPOSITIO ILMAISEE AGENTTIA ............................................................................... 93 
6.4 JOHTOPÄÄTÖKSET............................................................................................................. 94 

7 REKTIO................................................................................................................................. 95 
7.1 KÄTKEÄ/ESTÄÄ................................................................................................................. 96 

7.1.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................... 96 
7.1.2 Käännösvastine akkusatiivi ....................................................................................... 97 
7.1.3 Muut käännösvastineet.............................................................................................. 98 

7.2 SOVITTAA / ANTAA ANTEEKSI ........................................................................................... 99 
7.3 LEVÄTÄ / OLLA RAUHASSA ............................................................................................. 100 

7.3.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................. 100 
7.3.2 Käännösvastine akkusatiivi ..................................................................................... 101 

7.4 OLLA VAPAA/PUHDAS...................................................................................................... 101 
7.4.1 Käännösvastine ἀπό................................................................................................. 101 
7.4.2 Käännösvastine ἐκ................................................................................................... 102 
7.4.3 Käännösvastine ἔναντι ............................................................................................ 103 

7.5 PELÄTÄ ........................................................................................................................... 103 
7.5.1 Käännösvastine akkusatiivi ..................................................................................... 103 
7.5.2 Käännösvastine ἀπό................................................................................................. 103 

7.6 JOHTOPÄÄTÖKSET........................................................................................................... 104 
8 ERIKOISTAPAUKSET...................................................................................................... 106 
9 EROT POHJATEKSTISSÄ JA VOKALISAATIOSSA.................................................. 109 
10 KÄÄNNÖSTEKNIIKKA JA KIELI ................................................................................. 113 
11 YHTEENVETO................................................................................................................... 120 
LYHENTEET ............................................................................................................................. 121 
LÄHTEET................................................................................................................................... 121 
KIRJALLISUUS JA APUNEUVOT......................................................................................... 122 

 
 



1. JOHDANTO 1

1 Johdanto 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hepreankielistä prepositiota min 
 ,on käännetty kreikaksi Septuagintan Pentateukissa. Tarkoituksena on selvittää (ִמן)
millaisia käännösvastineita Pentateukin eri kirjojen kääntäjät käyttävät, ja millaista 
kreikkaa lopputulos on. Erityisesti kiinnostuksen aiheena on tutkia Pentateukin eri 
kääntäjien käännöstekniikkaa ja niiden mahdollisia eroja. Käännöstekniikan tutkiminen 
tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää, mitä kriteerejä kääntäjällä on työssään ja miksi hän 
on päätynyt tietynlaiseen käännökseen. On pidettävä mielessä, että kääntäjä ei ole to-
dennäköisesti pohtinut tätä kysymystä tietoisesti, vaan toiminut oman intuitionsa ja 
kielitaitonsa varassa eikä ole ollut aina edes täysin systemaattinen. Siten termi ”kään-
nöstekniikka” voi olla harhaanjohtava. Se ei tarkoita, että kääntäjällä olisi ollut erityi-
nen ”tekniikka” tai ”metodi”. Käännöstekniikan tutkimus on yksinkertaisesti kuvausta 
käännöksestä ja sen suhteesta lähtötekstiinsä.1  

Metodisesti tämä tutkimus liittyy Helsingin yliopistossa aiemmin tehtyyn Septu-
aginta-tutkimukseen, jonka alkuunpanija on Ilmari Soisalon-Soininen. Hänen mukaansa 
käännöstekniikan tutkimuksessa on erotettava toisistaan kolme asiaa: lähdekielen syn-
taksi, kohdekielen syntaksi sekä kääntäjä, joka ratkaisee, miten hän ottaa huomioon eri 
kielten vaatimukset. Lähtökohtana on pidettävä heprealaista tekstiä ja tarkastella, mi-
ten jokin ilmiö on käännetty kreikaksi. Näin saadaan kuva siitä, mikä on itse kääntäjän 
osuus Septuagintan kreikkalaisessa tekstissä. Tämä tekee mahdolliseksi myös Septu-
agintan eri kääntäjien vertaamisen keskenään.2 

Tässä työssä tutkimuskohteeksi on valittu yksi heprean syntaksin osa-alue, min-
prepositio, jonka käännökset Pentateukissa käydään läpi. Valittu osa-alue voidaan näh-
dä yhtenä näkökulmana tai ”mittarina” Septuagintan käännöstekniikan tutkimukseen. 
Tuloksia voidaan verrata muilla mittareilla saatuihin tuloksiin. Näin ollen tämä tutki-
mus on osa kokonaiskuvaa, joka saadaan kun otetaan huomioon Septuagintan käännös-
tekniikka mahdollisimman monesta eri osa-alueesta.  

Min-preposition perusmerkitys on ”(pois) jostakin”,3 joka ilmaisee toisaalta erotusta 
tai etäisyyttä jostakin, toisaalta liikettä pois jostakin. Min-preposition tekee mielenkiintoi-
seksi tutkimuskohteeksi se, että tavallisen avaruudellisen merkityksen lisäksi sillä on 
useita erilaisia käyttötapoja (temporaalinen, partitiivinen, kausaalinen, komparatiivi-
nen, privatiivinen jne.). Min-preposition kääntäminen vaatii kääntäjältä kielitajua ym-
märtää millaisesta käyttötavasta on kyse ja lisäksi kykyä löytää sille sopiva vastine koh-
dekieleen. Ei ole itsestään selvää, että min-prepositio voitaisiin kreikassa kääntää aina 
samalla tavalla. 

 
Min-preposition käännöksiä Septuagintassa on tutkittu vain fragmentaarisesti. Aiheel-
taan lähimmäksi tätä työtä tulevat Ilmari Soisalon-Soinisen artikkelit ”Renderings of 
Hebrew Comparative Expressions with מן in the Greek Pentateuch” ja ”Die Wiedergabe 

                                                 
1 Vrt. esim. Aejmelaeus 1993b, 69; Sipilä 1999, 9. 
2 Soisalon-Soininen 1963, 226–228; Soisalon-Soininen 1965, 12–15. 
3 DHC, 337; HAL 1994–2000, 597.  
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des partitiven מן im griechischen Pentateuch”, joissa hän on tutkinut min-preposition 
kääntämistä Pentateukissa partitiivisissa ja komparatiivisissa tapauksissa.4 Lisäksi tut-
kimuksessaan Die Infinitive in der Septuaginta Soisalon-Soininen käsittelee min-
preposition kääntämistä silloin, kun se esiintyy infinitiivin kanssa.5 Läheinen vertailu-
kohta tälle työlle on myös Raija Sollamon väitöskirja Renderings of Hebrew Semipreposi-
tions in the Septuagint, jossa hän on tutkinut puoliprepositioiden kääntämistä koko Sep-
tuagintassa.6 Mukana on myös puoliprepositioita, joiden osana on min-prepositio (esim. 
 Lisäksi Anneli Aejmelaeus sivuaa lyhyesti Septuagintan psalmeja .(מלפני ,מפני
käsittelevässä artikkelissaan preposition min kääntämistä Psalmeissa.7 

Käännöstutkimuksen ulkopuolella min-preposition vaikutukseen Septuagintassa vii-
tataan useassa teoksessa. Tärkeimpänä näistä ovat Martin Johannessohnin prepositioi-
den käyttöä koskeva tutkimus Der Gebrauch der Präpositionen in der Septuaginta,8 ja Robert 
Helbingin tutkimus Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta, jossa on tutkittu verbi-
en järjestymistä.9 Nämä tutkimukset tarkastelevat ilmiötä Septuagintasta ja kreikan 
kielestä käsin ja tyytyvät vain ohimennen viittaamaan, milloin jokin kreikan kielen 
sana tai sijamuoto esiintyy min-preposition käännöksenä. On selvää, että totuudenmu-
kaista kuvaa min-preposition käännöstekniikasta ei näiden tutkimusten perusteella 
pysty muodostamaan. Kreikan kielen kuvailun kannalta ne toki ovat arvokkaita teoksia. 

Pieniä osia min-preposition kääntämisestä on siis tutkimuskirjallisuudessa saatavis-
sa. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on näiden yksittäisten osasten lisäksi tarjota 
laajempi kokonaiskuva min-preposition kääntämisestä. Koska mitään yhtenäistä esitys-
tä ei tähän mennessä ole tehty, on perusteltua aloittaa tutkimus Pentateukista. Tämä on 
järkevää myös siksi, että Pentateukkia pidetään yleisesti tutkimuksessa osana, joka Sep-
tuagintasta on käännetty ensimmäisenä ja joka on ainakin osittain toiminut muiden 
Septuagintan kirjojen käännöksen mallina.10 Lisäksi Pentateukki on riittävän suuri ko-
konaisuus, jotta aineistoa saadaan riittävästi.  

Masoreettisesta tekstistä laskettuna min-prepositioita on Pentateukissa 2007 kappa-
letta. Koska min-preposition kääntämisestä Pentateukissa on aiempaa tutkimusta saata-
villa, olen rajannut aineiston tähän työhön niin, että olen jättänyt pois min-prepositiot, 
jotka ovat osana puoliprepositioita sekä min-prepositiot, jotka esiintyvät infinitiivin tai 
komparatiivisen ilmauksen kanssa.11 Näistä jokainen osa-alue on muista min-
prepositioiden käytöstä selvästi poikkeava oma ryhmänsä. Myös yhdistetyt prepositiot 
(compound/two-fold prepositions; esim. מאת ,מעל) olen jättänyt pois, sillä jokainen 
näistä prepositioista on itsenäinen, leksikalisoitunut prepositio. Näiden tutkimus olisi 
toki kiinnostavaa ja hyödyllistä, mutta ei ensisijaista, kun halutaan selvittää min-
preposition käännöstekniikkaa. Aikaisemmasta tutkimuksesta huolimatta, partitiiviset 

                                                 
4 Soisalon-Soininen 1987b; 1987c. 
5 Soisalon-Soininen 1965. 
6 Sollamo 1979. 
7 Aejmelaeus 2001. 
8 Johannessohn 1925. 
9 Helbing 1928. 
10 Ks. esim. Fernández Marcos 2000, 22–24; Jobes & Silva 2000, 32–37.  
11 Näistä tarkemmin ks. Soisalon-Soininen 1965 (erit. s. 100–110, 120); Soisalon-Soininen 1987b; 
Sollamo 1979 (erit. s. 81–101, 114, 118, 120–122, 153–155, 191–193, 220–221, 223, 248–250, 
268–270). 
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tapaukset olen sisällyttänyt työhöni, koska niiden käännös ja merkitys on usein lähellä 
lokaalisia tai kuvainnollisesti lokaalisia tapauksia. Rajanveto näiden luokkien välillä voi 
joskus olla hankalaakin.  

Näin rajattunakin jäljellejäävä aineisto on pro gradu -työtä ajatellen riittävä, yh-
teensä 1308 tapausta. Näiden kaikkien läpikäyminen, analysointi ja tulosten esittämi-
nen vaatii, että aineisto on järkevällä tavalla luokiteltu. Luokittelussa ei ole pyritty 
kaikkien merkitysvivahteiden yksityiskohtaiseen erittelemiseen, sillä liiallinen jaottelu 
pirstaloittaa kokonaiskuvaa. Aineiston luokittelulla on ensisijaisesti välineellinen teh-
tävä. Sillä pyritään siihen, että erot lähdetekstissä eivät vaikuttaisi käännöstutkimuksen 
tulokseen. Tämän vuoksi olen jakanut aineiston mahdollisimman karkeasti erityyppi-
siksi tapauksiksi, kuitenkin niin, että jokainen ryhmä on oma, muista poikkeava koko-
naisuutensa: 

 
1) Lokaaliset tapaukset 
2) Kuvainnollisesti lokaaliset tapaukset  
3) Partitiiviset tapaukset  
4) Temporaaliset tapaukset 
5) Kausaaliset-, instrumentaaliset- ja agenttitapaukset 
6) Rektiotapaukset 
7) Erikoistapaukset 
 

Jako ei ole täysin ongelmaton. Ero erilaisten luokkien välillä voi joskus olla epäselvä, 
kuten esimerkiksi partitiivisten ja kuvainnollisesti lokaalisten tapausten välillä. Toisaal-
ta heprealainen lähdeteksti voi merkitä eri asiaa kuin sen käännös. Tällainen tapaus on 
jaoteltu heprean mukaisesti ja selvitetty miten kääntäjä on päätynyt käyttämäänsä 
käännökseen.  

Aineiston keruussa on pidetty lähtökohtana masoreettista tekstiä. Kaikki Pentateu-
kin min-prepositiot on etsitty sähköisen konkordanssiohjelman (Bibloi 8.0) avulla. Näitä 
tapauksia on verrattu Weversin Septuagintan Pentateukin editioon. Vaikka masoreetti-
nen teksti ei ole yhtä kuin Septuagintan pohjateksti eli Vorlage, se on riittävän hyvä 
likiarvo. Mahdollisesti jokunen Septuagintan Vorlagessa ollut min-prepositio on jäänyt 
huomaamatta, mutta niiden puuttuminen ei muuta tutkimustuloksia. Joissakin tapauk-
sissa näyttää siltä, että Septuagintan pohjatekstissä ei ole ollut min-prepositiota, vaikka 
se on masoreettisessa tekstissä. Näitä tapauksia ei voi käyttää käännöstekniseen arvi-
ointiin ja sen vuoksi olen koonnut ne omaksi kokonaisuudekseen (luku 9).  

Vaikka työssä on ensisijaisesti käytetty Göttingenin editiota Septuagintasta, tämä ei 
ole ollut mahdollista sähköisten konkordanssien osalta. Kaikki viittaukset siihen kuinka 
usein jokin sana tai ilmiö esiintyy Septuagintassa, on siten tehty suppeamman Stuttgar-
tin edition (Ed. Rahlfs) perusteella. Septuagintan ulkopuolista aineistoa on etsitty The-
saurus linguae graecaen (TLG) avulla. Kaikki viittaukset Septuagintan ja Uuden testamen-
tin ulkopuolisiin kreikkalaisiin lähteisiin ovat TLG:n mukaisia, ellei muuta ole mainittu.  

 
Työ jakautuu päälukuihin siten, että ensin käsitellään kukin tapausryhmä omana luku-
naan edellä esitetyn lajittelun mukaisesti. Jokaisessa luvussa tapaukset on jaettu mah-
dollisiin alaryhmiin, jonka jälkeen tapauksia on tarkasteltu käännösvastineittain (mikäli 
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tällainen on löydettävissä).12 Tämän jälkeen tarkastellaan lyhyesti tapauksia, joissa Sep-
tuagintan pohjateksti tai sen vokalisaatio on ollut erilainen kuin masoreettinen teksti. 
Lopuksi esitetään koko aineiston pohjalta johtopäätökset käännöstekniikasta ja kielelli-
sistä piirteistä (luku 10). Viimeinen luku on yhteenveto (luku 11). 

Joitakin tässä työssä käytettyjä kieliopillisia termejä on vielä syytä määritellä. Sanaa 
lauseke käytetään kielitieteellisessä merkityksessä kuvaamaan yhteenliittyneiden sano-
jen kimppua, joka on pienempi rakenneyksikkö kuin lause. Toisin sanoen lausekkeen 
muodostavat sana (lausekkeen edussana) sekä sen määritteet ja täydennykset. Täydennys 
on sanan pakollinen määrite. Sana, jota määrite kuvailee, on (määritteen) pääsana. No-
minin määritettä nimitetään perinteiseen tapaan attribuutiksi. 

                                                 
12 Työn lähtökohtana on oletus siitä, että prepositiolle min voidaan löytää jokin vastine kreikassa. 
Toisin sanoen oletetaan, että käännös ei pääsääntöisesti ole niin vapaa tai kohdekieli niin erilainen, 
ettei tällaista löytyisi. Tämä oletus ei ole itsestään selvä, mutta osoittautuu hyödylliseksi. 
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2 Lokaaliset tapaukset 
 

Lokaaliset tapaukset ovat min-preposition suurin ryhmä (ks. taulukko 2.1). Ne jakaantu-
vat neljään merkitykseltään erilaiseen alaryhmään, joissa prepositio min (sekä käännös-
vastine) merkitsee 1) liikettä pois jostakin, 2) suuntaa johonkin nähden, 3) etäisyyttä jostakin 
ja 4) lähtökohtaa. Nämä alaryhmät poikkeavat toisistaan ja niitä on syytä tarkastella 
erikseen.  

 

 ἐκ
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ό 
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εν

 

κα
τά
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a 
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Yh
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Gen. 69 14 27 4 2 1    1   118 
Ex. 92 28 13  1  1    1  136 
Lev. 17 8           25 
Num. 83 24 12 1  1  1 1    123 
Dtn. 64 23 11  1       1 99 
Pentat. 325 97 63 5 4 2 1 1 1 1 1 1 502 

Taulukko 2.1. Min-preposition käännökset kaikissa lokaalisissa tapauksissa. 
 

2.1 Liikettä jostakin 
 

Tapaukset, joissa min-prepositio ilmaisee lokaalista liikettä, ovat Pentateukissa kaikkein 
tavallisimpia (426 tapausta). Koska prepositio ilmaisee liikettä, on luonnollista, että 
prepositiolausekkeen pääsana on yleensä liikettä ilmaiseva verbi esim. Ex. 19:14  ַוֵּיֶרד
 Toisinaan pääsana voi olla myös nomini, esim. Gen. 36:34 .(ירד pääsana) ֹמֶׁשה ִמן־ָהָהר
 jolloin ajatuksellisesti läsnä oleva verbi ,(ֻחָׁשם pääsana) ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני
puuttuu (ellipsi): ”Husam Temanista” = ”Husam kotoisin/lähtöisin/jne. Temanista”. Pre-
position täydennys on usein jokin geografinen paikka (kaupunki, maa, vuori, autiomaa 
jne.), mutta se voi olla lähes mikä tahansa konkreettinen asia kuten rakennus, ruumiin-
osa, kirja tai vesi. 

Käännösvastineet on esitelty taulukossa 2.2. Prepositio ἐκ on selvästi yleisin vastine 
kaikissa Pentateukin kirjoissa. Seuraavaksi yleisimmät ovat prepositio ἀπό ja liite –θεν. 
Muiden käännösten osuus on marginaalinen. Seuraavaksi tarkastelen kunkin käännös-
vastineen tapauksia edeten yleisimmästä harvinaisempaan.  
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Gen. 67 (66 %) 7 (7 %)  27 (26 %) 1         102
Ex. 84 (74 %) 21 (19 %) 5 (4 %) 1 1     1 113
Lev. 17 (70 %)   7 (29 %)             24 
Num. 83 (81 %) 9 (9 %) 10 (10 %)       1   103
Dtn. 61 (73 %) 10 (12 %) 11 (13 %) 1   1     84 
Pentat. 312 (73 %) 54 (13 %) 53 (12 %) 3 1 1 1 1 426

Taulukko 2.2. Min-preposition käännösvastineet liikettä ilmaisevissa lokaalisissa ta-
pauksissa. Yleisimmistä käännöksistä on laskettu myös suhteellinen määrä (%).  
 

2.1.1 Käännösvastine ἐκ 

 
Prepositio ἐκ on yleisin min-preposition käännösvastine liikettä ilmaisevissa lokaalisissa 
tapauksissa (312/426 ≈ 73 %). Kreikassa se on yleinen ”liikettä jostakin pois” ilmaiseva 
prepositio ja useimmissa tapauksissa se sopii hyvin lokaalisen min-preposition kään-
nösvastineeksi. 

Koska tapausten määrä on melko suuri, aineisto on havainnollisuuden vuoksi ryh-
mitelty karkeasti viiteen ryhmään: pääsanana verbi, joka ilmaisee 1) liikkumista ja lii-
kuttamista; 2) ottamista ja antamista; 3) poistamista; 4) puhumista, kuulemista ja näke-
mistä sekä 5) pääsanana nomini. 

Suurimmassa osassa pääsanana on eksplisiittisesti liikkumista tai liikuttamista 
(edellisen kausatiivimuoto) ilmaiseva verbi kuten ”mennä”, ”tulla”, ”laskeutua” tai 
”viedä” (ryhmä 1). Liikuttamista ilmaisevat verbit ovat merkitykseltään lähellä kohdan 
2) verbejä, jollaisia ovat esim. ”nostaa”, ”syödä”, ”ajaa pois”. Kohdan 3) verbit merkitse-
vät jonkin asian ottamista kokonaan pois. Tällaisia verbejä ovat mm. ”tuhota”, ”kuolla”, 
”loppua”. Kohdan 4) verbien kanssa prepositio min ilmaisee mistä paikasta jokin kom-
munikoi. 

Käännökset ovat preposition ἐκ osalta varsin tavallista kreikkaa. Seuraavassa esi-
merkkejä kustakin tapausryhmästä: 

 
1) PÄÄSANANA LIIKKUMISTA JA LIIKUTTAMISTA ILMAISEVA VERBI1 

 

                                                 
1 Liikkumista ilmaisevat verbit, joiden kanssa ἐκ esiintyy preposition min käännösvastineena (luku 
sanan perässä kertoo esiintymien lukumäärän, viiva [–] osoittaa käännösvastinetta.):  52  נסע – 
ἀπαίρω 47, ἐξαίρω 5; 50  יצא – ἐξέρχομαι 38, ἐκπορεύομαι 9, ἔξοδος/ἐξοδία (subst.) 3; 12  עלה – 
ἀναβαίνω 11, ἐξέρχομαι 1; 11  בוא – ἔρχομαι 7, εἰσέρχομαι 1, παραγίνομαι 2, ἥκω 1; 9  ירד – 
καταβαίνω 9; 3  הלך – ἐξέρχομαι 3; kerran esiintyvät:  קום  – ἀνίστημι;  זרח  – ἐπιφαίνω;  יפע  (hif.) – 
κατασπεύδω;  נטה  –  ἐκκλίνω;  זנק  (pi.) – ἐκπηδάω;  זוב  – ῥύσις (subst.).  
Liikuttamista ilmaisevat verbit, joiden kanssa ἐκ esiintyy preposition min käännösvastineena:  יצא   
(hif.) 63 – ἐξάγω 57, ἐκφέρω 4, ἐξαποστέλλω 1, ἐξέρχομαι 1; עלה  (hif.) 15 – ἐξάγω 6, ἀνάγω 4, 
ἀναβιβάζω 5; נחה  (hif.) 3 – μεταπέμπω 2, ὁδηγέω 1; kerran esiintyvät:  בוא  (hif.) – φέρω,  סור  
(hif.) – περιαιρέω,  רוץ  (hif.) – ἐξάγω;  ׁשוב  (hif.) – ἀποστρέφω;  תעה    (hif.) – ἐξάγω,  פדה  – 
λυτρεύω.  
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Genesis 
 οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ – ַהּיְֹצִאים ִמן־ַהֵּתָבה 9:18
 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων – ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 11:31
 Ἀνέβη δὲ Λωτ ἐκ Σηγωρ - ַוַּיַעל ֹלוט ִמּצֹוַע 19:30
 ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου – ַוָּיבֹא ֵעָׂשו ִמן־ַהָּׂשֶדה 25:29
 εἰσῆλθεν δὲ Ιακωβ ἐξ ἀγροῦ – ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב  ִמן־ַהָּׂשֶדה 30:16
 νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης – ַעָּתה קּום ֵצא ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת 31:13
 καὶ ἀνεβίβασαν τὸν Ιωσηφ ἐκ τοῦ λάκκου – ַוַּיֲעלּו ֶאת־יֹוֵסף ִמן־ַהּבֹור 37:28
 καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου – ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהַּבִית ַהֶּזה 40:14
 ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες– ִמן־ַהְיֹאר עֹֹלת ֶׁשַבע ָּפרֹות 41:2
 ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου – ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים 43:2
 εἰ τὸ μὲν ἀργύριον (...) ἀπεστρέψαμεν – ֵהן ֶּכֶסף (...) ֱהִׁשיבֹנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען 44:8
πρὸς σὲ ἐκ γῆς Χανααν 

 
Exodus 
-καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης (demonstra – ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן־ָהָאֶרץ ַהִהוא 3:8
tiivipronomini viittaa Egyptiin) 
 καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ – ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו 4:7
 καὶ περιαιρεθήσονται οἱ βάτραχοι (…) καὶ ἐκ τῶν – ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים (...) ּוִמָּבֶּתיָך 8:7
οἰκιῶν ὑμῶν 
 Ἀπῆραν δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Ραμεσση εἰς – ַוִּיְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה 12:37
Σοκχωθα 
 ἐξήγαγεν κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ – הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 12:51
γῆς Αἰγύπτου 
 ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας – ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים 13:3
 ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ – ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת 13:20
 Τοῦ δὲ μηνὸς τοῦ τρίτου τῆς – ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 19:1
ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου (Septuagintassa verbin infinitiivi on käännet-
ty substantiivilla ἐξόδος). 
 οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς – ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן־ַהְּמֹנָרה 25:33
ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας = ”niin olkoon kuudessa haarassa, jotka lähtevät lam-
pusta” 
 ὡς δὲ κατέβαινεν Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους – ַוְיִהי ְּבֶרֶדת ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני 34:29

 
Leviticus 
 ὁ ἀναγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου – ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 11:45
 καὶ ἐκ τῶν ἁγίων οὐκ ἐξελεύσεται - ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיֵצא 14:38
 Ἀνδρὶ ἀνδρί, ᾧ ἂν γένηται ῥύσις ἐκ τοῦ σώματος – ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָזב ִמְּבָׂשרֹו 15:2
αὐτοῦ (Septuagintassa partisiippimuoto on käännetty substantiivilla ῥύσις).  
 Καὶ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη – ְוִאיׁש ִּכי־ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת־ָזַרע 15:16
σπέρματος 
 ·ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου – ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 23:43

 
Numeri 
 Καὶ ἐξῆραν ἐκ τοῦ ὄρους κυρίου – ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָֹוה 10:33
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 ἕως ἂν ἐξέλθῃ ἐκ τῶν μυκτήρων ὑμῶν (metafora on – ַעד ֲאֶׁשר־ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם 11:20
käännetty kirjaimellisesti: ”kunnes se [=liha] tulee ulos nenästänne”). 
 καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου – ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים 20:5
 καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας – ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן־ַהֶּסַלע 20:8
 καὶ ἐξέκλινεν ἡ ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ – ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן־ַהֶּדֶרְך 22:23
 ὁ θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου – ֵאל מֹוִציאֹו2 ִמִּמְצַרִים 24:8
 πάντα, ὅσα ἂν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ποιήσει – ְּכָכל־ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה 30:3
 οἱ ἄνθρωποι οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἐξ Αἰγύπτου – ָהֲאָנִׁשים ָהעִֹלים ִמִּמְצַרִים 32:11
 καὶ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ποιήσετε – ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשו 32:24
 tarkoittaa yleensä lupauksen tai valan tekemistä,3 Septuagintassa ֶפה + יצא)
kirjaimellinen käännös: “ja se, mikä on tullut suustanne ulos, tehkää”).  
 καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν – ַוִּיְסעּו ִמִּמְדַּבר־ִסין 33:12
 καὶ ἀπῆραν ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ – ַוִּיְסעּו ֵמחֹר4 ַהִּגְדָּגד 33:33

 
Deuteronomium 
 Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ – ַוִּנַּסע ֵמחֵֹרב 1:19
 καὶ οἱ Καππάδοκες οἱ ἐξελθόντες ἐκ Καππαδοκίας – ַּכְפֹּתִרים ַהּיְֹצִאים ִמַּכְפּתֹור 2:23
 κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ – ֶאת־ְיהָֹוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים 6:12
ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας 
 εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους – ֶאל־ַהַּנַחל ַהּיֵֹרד ִמן־ָהָהר 9:21
 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ – ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבֵני־ַיֲעָקן מֹוֵסָרה 10:6
υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι (sana ְּבֵארֹת ”kaivo” on Septuagintassa translitteroitu erisnimeksi 
Βηρωθ) 
 ὁ ἀναβιβάσας σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου – ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 20:1
 ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου – ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים 24:9
 δῴη κύριος τὸν ὑετὸν τῇ – ִיֵּתן ְיהָֹוה ֶאת־ְמַטר ַאְרְצָך ָאָבק ְוָעָפר ִמן־ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶליָך 28:24
γῇ σου κονιορτόν, καὶ χοῦς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβήσεται ἐπὶ σέ 
 καὶ ὁ ἀλλότριος, ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς (22) – ְוַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה 29:21
μακρόθεν 
 Κύριος ἐκ Σινα ἥκει – ְיהָֹוה ִמִּסיַני ָּבא 33:2
 καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ – ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר 33:2
 ἐκπηδήσεται ἐκ τοῦ Βασαν – ְיַזֵּנק ִמן־ַהָּבָׁשן 33:22

 
2) PÄÄSANANA OTTAMISTA JA ANTAMISTA ILMAISEVA VERBI5 

 
 

                                                 
2 BHS:n apparaatti ehdottaa Septuagintan Vorlageksi Samarialaisen pentateukin muotoa ָנָחהּו. 
Tämä korjaus on varsin todennäköinen. 
3 Jenni & Westerman 1997, 978. 
4 Septuaginta on todennäköisimmin lukenut sanan ַהר, kuten nonn Mss ja Vulgata. 
5 Tällaisia verbejä ovat: ׁשלח  (pi.) 8– ἐξαποστέλλω 7, ἐκβαλλω 1; חׁשל   (qal) 7 – ἐξαποστέλλω 2, 
ἀποστέλλω 5; 5  לקח – λαμβάνω 5; גגב  (qal, pu.) 3 – κλέπτω 3; קרׁש  (pi.) 2 – ἐκβάλλω 2; מטר  
(hif.) 2 – ὕω 1, βρέχω 1; ינק  (hif.) 2 – θηλάζω 2; 2  רחץ – νίπτω 2; ׁשקה  (hif.) /  גמא  (hif.) 3 – 
ποτίζω 3; ׁשתה  – πίνω 2; kerran esiintyvät:  ׁשבר  – τρίαμαι;  מׁשה  – ἀναιρέω;  צמח  (hif.) – 
ἐξαναστέλλω;  חצב  – μεταλλεύω;  נׂשא  – αἴρω;  אספ  – συνάγω. ”Juoda jostakin” ja ”pestä 
jostakin” on ajateltu analogisiksi tapaukselle ”ottaa jostakin”. 
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Genesis 
 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τῆς Χεβρων – ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון 37:14
 ἐκ γὰρ τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ – ִּכי ִמן־ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים 29:2
ποίμνια 
 καὶ ἀρεῖς με ἐξ Αἰγύπτου – ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים 47:30
 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν – ַוַּיְצַמח ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָּכל־ֵעץ 2:9
ξύλον 
 πρίασθαι σῖτον ἐξ Αἰγύπτου - ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים 42:3
 καὶ ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ γυναῖκα ἐκ γῆς – ַוִּתַּקח־ֹלו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 21:21
Αἰγύπτου 
 κύριος (...), ὃς ἔλαβέν με ἐκ τοῦ – ְיהָֹוה (...) ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי 24:7
οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς, ἧς ἐγενήθην 

 
Exodus 
 Ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ – ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן־ַהָּׁשָמִים 16:4
 καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου – ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש 22:6
 .Ἐκ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην – ִמן־ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו 2:10
 πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ – ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר 7:21
 ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ – ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו 6:1
 σπουδῇ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς – ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן־ָהָאֶרץ 12:33
 καὶ νίψεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ – ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם 30:19
αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι6 

 
Numeri 
 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς ἐκ τῆς (13:4) – ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן 13:3
ἐρήμου Φαραν 

 
Deuteronomium 
 ·καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν – ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת 8:9
 ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τῆς ἅλωνός σου – ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך 16:13
 ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ – ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור 32:13
στερεᾶς πέτρας 
 καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ – ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו 24:1

 
3) PÄÄSANANA POISTAMISTA ILMAISEVA VERBI7 

 
Gen. 21:15  ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן־ַהֵחֶמת – ἐξέλιπεν δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ 

                                                 
6 Prepositio ἐκ (samoin min) ilmaisee sitä astiaa, josta otetaan pesemiseen tarvittavaa ainetta (LXX 
eksplikoi tämän: ”vettä”). Suomennoksen inessiivi ”pestä astiassa” voi olla harhaanjohtava, sillä 
prepositio ἐκ on kreikassa paikallaan, vrt. Homeros, Odysseia 6.224 αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα 
νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς ἅλμην = ”jumalainen Odysseus pesi suolaveden pois ihostansa joessa”. 
7 Poistamista, hävittämistä, tuhoamista, loppumista ja kuolemista ilmaisevat verbit, joiden kanssa 
ἐκ esiintyy preposition min käännösvastineena: 3 כלא / תמם – ἐκλείπω 3; אבד (hif., pi.) 3 – 
ἀπόλλυμι 3; 3 מות – τελευτάω 3; 2 מחה – ἐξαλείφω 2; ׁשבת (hif.) 2 – ἀπόλλυμι, ἀφανίζω; kerran 
esiintyvät: בער (pi.) – ἐκκαθαίρω; כרת (hif.) – ἀφανίζω. 
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Ex. 8:5  ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים (...) ּוִמָּבֶּתיָך – ἀφανίσαι τοὺς βατράχους (...) καὶ ἐκ 
τῶν οἰκιῶν ὑμῶν 
Ex. 8:9  ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמן־ַהָּבִּתים ִמן־ַהֲחֵצרֹת ּוִמן־ַהָּׂשדֹת – καὶ ἐτελεύτησαν οἱ 
βάτραχοι ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
Ex. 32:33  ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי – ἐξαλείψω αὐτὸν ἐκ τῆς βίβλου μου 
Lev. 26:6  ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן־ָהָאֶרץ – καὶ ἀπολῶ θηρία πονηρὰ ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν 
Num. 24:19 ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר – καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως 
Dtn. 26:13  ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן־ַהַּבִית – Ἐξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆς οἰκίας μου 

 
4) PÄÄSANANA PUHUMISTA, KUULEMISTA JA NÄKEMISTÄ ILMAISEVA VERBI8 

 
Tapaukset ovat 
Gen. 4:10 קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה – φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ 
πρός με ἐκ τῆς γῆς 
Gen. 21:17 ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל־ָהָגר ִמן־ַהָּׁשַמִים – καὶ ἐκάλεσεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν 
Αγαρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (vastaava rakenne καλέω + ἐκ τοῦ οὐρανοῦ [< ִמן־ַהָּׁשַמִים + ָקָרה] 
esiintyy myös Gen. 22:11, 15) 
Ex. 19:3 ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ִמן־ָהָהר – καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐκ τοῦ ὄρους (vastaava 
tapaus on Ex. 20:22 λαλέω + ἐκ τοῦ οὐρανοῦ [< ִמן־ַהָּׁשַמִים + ָדַבר]) 
Lev. 1:1 ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד – καὶ ἐλάλησεν κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ 
μαρτυρίου 
Dtn. 17:10 ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן־ַהָּמקֹום ַההּוא – ὃ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι ἐκ τοῦ τόπου  
Dtn. 4:36 ִמן־ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת־קֹֹלו – ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκουστὴ ἐγένετο ἡ φωνὴ αὐτοῦ 
Dtn. 26:15 ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן־ַהָּׁשַמִים – κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ 

 
5) PÄÄSANANA NOMINI 

 
Kun preposition pääsana on substantiivi, ilmaus on ajateltava usein ellipsinä jossa pre-
position pääsanana oleva verbi puuttuu. Esim. Ex. 25:35 ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה – ὁ 
σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς. Lause on elliptinen ilmaus täydelli-
semmästä muodosta ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמֶּמָּנה – ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο 
καλαμίσκους τοὺς ἐκπορευομένους ἐξ αὐτῆς ”nuppu olkoon lampusta lähtevän haarapa-
rin alla”. Verbi יצא – ἐκπορεύομαι (partis.) on tässä tapauksessa helppo päätellä jakeen 
lopusta: ֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן־ַהְּמֹנָרהְלֵׁש  – οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς 
ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας. Tällaiset tapaukset käytännössä palautuvat edellä käsi-
teltyihin tapauksiin, joissa pääsanana oli liikkumista ilmaiseva verbi. Vastaavia tapauk-
sia ovat Ex. 25:35 bis (ellipsi: יצא), Gen. 29:4 (ellipsi: היה,  9  LXX lisää verbin εἰμί), Gen. 
42:7 (ellipsi בוא – ἥκω). 

Usein adnominaalisesti liittyneellä prepositiolla ἐκ ilmaistaan kotipaikkaa, ”kotoisin 
jostakin” tai ”tullut jostakin”, esim. 
                                                 
8 Kommunikointia ilmaisevat verbit, joiden kanssa ἐκ esiintyy preposition min käännösvastineena:  
 – (.hif)  נגד  :2 – καθοράω 2; kerran esiintyvät (.hif)  ׁשקף ;2 – λαλέω 2 (.pi)  דבר ;καλέω 4 – 4  קרא
ἀναγγέλλω;  צעק  – βοάω,  ׁשמע  (hif.) – ἀκουστὸς γίνομαι.   
9 Toisin sanoen kyseessä on nominaalilause, joka voidaan tulkita ”olla”-verbin ellipsiksi. 
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Gen. 36:33 ְמֹלְך ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן־ֶזַרח ִמָּבְצָרהַוִּי  – καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς 
Ζαρα ἐκ Βοσορρας 
Preposition ἐκ pääsana on Ἰωβαβ, ”Joobab Bosorrasta” = ”Joobab, joka oli kotoisin Bo-
sorrasta”. Muut Genesiksen tapaukset ovat 25:20, 36:34,36,37. 
 
Dtn. 23:5 (4) – ֶאת־ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς 
Μεσοποταμίας 
Prepositio ei liity lauseessa edellä olevaan verbiin ׂשכר – μισθόω ”palkata”, vaan 
pääsana on ”Bileam”, ”Bileam Mesopotamiasta”. 

 
Ex. 23:16 ְּבָאְסְּפָך ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך ִמן־ַהָּׂשֶדה – ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ 
ἀγροῦ σου  
Kääntäjä on tulkinnut prepositiolausekkeen ־ַהָּׂשֶדהִמן  pääsanaksi substantiivin ַמֲעֶׂשיָך. 
Kreikassa pääsana on ἔργων, sillä jäljessä olevan attribuutin ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου edellä on 
toistettu pääsanan artikkeli τῶν, ”kun keräät vainiolta peräisin olevan työsi”. Heprea-
laisessa tekstissä pääsanaksi voitaisiin tulkita myös verbi אסף: ”kun keräät työsi vaini-
olta”.  

 

2.1.2 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό on seuraavaksi yleisin käännösvastine liikettä jostakin ilmaisevissa lo-
kaalisissa tapauksissa (54/426 ≈ 13 %). Merkitykseltään prepositiot ἐκ ja ἀπό ovat hyvin 
lähellä toisiaan ja joskus niitä käytetään jopa toistensa synonyymeina. LSJ:n mukaan 
prepositiota ἀπό käytetään ilmaisemaan liikettä pois jostakin, mutta joissakin tapauk-
sissa kyse on liikkeestä, joka on lähtöisin suhteellisesti pinnemmasta kuin prepositiolla 
ἐκ ilmaistuna.10  

Kyseessä on kielihistoriallinen ilmiö. Alun perin prepositio ἀπό onkin merkinnyt lii-
kettä ”pois jonkin ulkopuolelta” kun taas prepositio ἐκ on merkinnyt liikettä ”pois jos-
takin sisältä”.11 Klassisessa kreikassa tehtiin selvä ero prepositioiden näiden merkitys-
alueiden välille. Tämä ero alkoi hämärtyä hellenistisenä aikana ja Uudessa testamentis-
sa niitä käytetään toisinaan jopa synonyymisesti (esim. Matt. 3:16 ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος 
// Mark. 1:10 ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος). Käytännössä kehitys kulki siten, että ἀπό vähi-
tellen sisällytti itseensä preposition ἐκ käyttöalueen (näin on käynyt nykykreikassa). 
Vielä Uuden testamentin kirjoituksissa ἐκ kuitenkin on lukumäärältään hallitsevampi.12  

Koska tämän tutkimuksen aineistossa prepositio ἐκ on huomattavasti yleisempi vas-
tine kuin prepositio ἀπό liikettä pois jostakin ilmaisevissa lokaalisissa tapauksissa, on 
syytä tutkia miksi juuri tietyissä tapauksissa kääntäjä on valinnut preposition ἀπό ylei-

                                                 
10 LSJ, 191: ”opp. ἐξ, of relatively superficial motion”. Vrt. myös UT:n osalta Aejmelaeus 2003, 
155: ”Prepositio ἀπό eroaa lokaalisissa yhteyksissä preposition ἐκ merkityksestä siinä suhteessa, 
että jälkimmäiseen liittyy usein syvemmältä sisältä tulemisen vivahde, mutta ero ei suinkaan ole 
kovin selkeä”. 
11 Kühner 1898, 456. Eroa voidaan ajatella samantapaiseksi kuin sisä- ja ulkopaikallissijoilla suo-
messa. Ablatiivi ei kuitenkaan suoraan vastaa preposition ἀπό merkitysaluetta eikä elatiivi preposi-
tion ἐκ. Toinen, läheisempi analogia on saksan prepositiot ’von’ ja ’aus’. 
12 Blass & Debrunner 1961, 113; Jannaris 1968, 507; Moulton & Turner 1963, 251, 259. Jannaris 
(1968, 507) antaa esimerkkejä prepositioiden ἀπό ja ἐκ sekoittumisesta jo klassisena aikana. 
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semmän vaihtoehdon ἐκ sijasta. Lisäksi on tutkittava, onko havaittavissa eroa näiden 
kahden eri preposition välillä.  

Yleisesti ottaen tapaukset ovat hyvin samantyyppisiä kuin tapaukset, joissa kään-
nösvastine on ἐκ. Edelleen pääsanana oleva verbi voi ilmaista liikkumista ja liikuttamis-
ta, ottamista ja antamista, poistamista tai kommunikointia. Myös nomini voi olla pää-
sanana. Ei ole havaittavissa, että preposition ἀπό käyttö johtuisi suoraan pääsanana 
olevasta verbistä, esim. verbin ἐξέρχομαι kanssa käytetään sekä prepositiota ἐκ että 
ἀπό.  

Useissa tapauksissa on ilmeistä, että prepositio ἀπό on selvästi valittu ilmaisemaan 
liikettä, joka ei ole lähtöisin niin syvältä kuin prepositiolla ἐκ ilmaistuna. Tällaisia tapa-
uksia löytyy yhtälailla kaikista Pentateukin kirjoista, esim. 

 
Gen. 18:2 ַוָּיָרץ (...) ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל – προσέδραμεν (…) ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ 
Preposition ἀπό valinta korostaa tulemista ”oven luota” eikä ”ovesta”. Sanan θύρα 
kanssa esiintyy prepositio ἀπὸ lisäksi kohdissa Ex. 33:10, Lev. 8:33, Lev. 10:7, Tuom. 
11:31 ja Sir. 21:23. Ainoastaan Tuom. (A) 11:31 käyttää prepositiota ἐκ (τῶν θύρων). 
 
Gen. 28:10 ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע – Καὶ ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου 
Gen. 46:5 ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע – ἀνέστη δὲ Ιακωβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου 
Erisnimeä ְּבֵאר ָׁשַבע ei ole translitteroitu vaan se on käännetty merkityksensä mukai-
sesti kreikaksi ὁ φρέαρ τοῦ ὅρκου. Tässä tapauksessa ἐκ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου merkit-
sisi pikemminkin tulemista lähteestä sisältä eikä sen luota (näin esim. Gen. 29:2 ἐκ γὰρ 
τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια). 
 
Gen. 7:23 ַוִּיָּמחּו ִמן־ָהָאֶרץ – καὶ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς 
Prepositio ἀπό on tässä luonteva valinta, sillä Genesiksessä fraasia ἐκ τῆς γῆς ei käytetä 
merkityksessä ”maan päältä”. Sitä käytetään ainoastaan seuraavissa merkityksissä: 1) 
joku lähtee / on kotoisin / otetaan jostakin maasta (10:11, 12:1, 24:7, 31:13, 36:34, 50:24); 
2) joku tulee / kasvaa /luodaan / kuuluu maan sisästä (2:6, 2:9, 2:19, 4:10, 19:25). Sen si-
jaan ἀπὸ τῆς γῆς merkitsee ”maan päältä” myös kohdissa Gen. 7:17 (arkki nousee maan 
päältä) ja Gen. 8:3,7,11,13 (vesi poistuu maan päältä). Fraasi ”hävittää/tuhota/poistaa 
maan päältä” esiintyy Genesiksessä ainoastaan Gen. 7:23, mutta muualla Pentateukissa 
se on aina käännetty ἀπὸ τῆς γῆς (Ex. 9:15, 32:12; Num. 22:1; Dtn. 4:26, 11:17, 28:21, 
28:63, 29:27) 
 
Ex. 4:26 ַוִּיֶרף ִמֶּמּנּו – καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ  
Ex. 8:5  ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך – ἀφανίσαι τοὺς βατράχους ἀπὸ σοῦ καὶ 
ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν 
Ex. 8:7  ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶּמָך – καὶ περιαιρεθήσονται οἱ 
βάτραχοι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἀπὸ τῶν 
θεραπόντων σου καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου 
Ex. 8:25 ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ָמָחר – καὶ ἀπελεύσεται ἡ κυνόμυια ἀπὸ σοῦ 
καὶ ἀπὸ τῶν θεραπόντων σου καὶ    13 τοῦ λαοῦ σου αὔριον 
Prepositiota ἀπό käytetään ilmaisemaan jonkun henkilön luota lähtemistä / pois otta-
mista. Hyvän kuvan kääntäjän toiminnasta saa jakeista Ex. 8:5,7, jossa ”ihmisten luota” 
käännetään prepositiolla ἀπό ja ”talosta” prepositiolla ἐκ. 

                                                 
13 Laatikoitu tyhjä paikka kuvaa sitä, että edellä mainittu prepositio jätetään tässä kohtaa toistamat-
ta (preposition ellipsis). Käännösvastine tässä tapauksessa on ἀπό eikä genetiivi. 
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Ex. 15:22 ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּים־סּוף – Ἐξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ 
θαλάσσης ἐρυθρᾶς  
Tapaus on vastaava kuin edellä Gen. 46:5 (ἀπὸ τοῦ φρέατος): Mooses ja israelilaiset tule-
vat ”Punaisen meren luota” eikä ”merestä”. Vastaava tapaus on Num. 33:11. 
 
Ex. 9:15 וַתִּכָּחֵד מִן־הָאֶָרץ – καὶ ἐκτριβήσῃ ἀπὸ τῆς γῆς 
Tapaus on vastaava kuin edellä ollut Gen. 7:23. Exoduksessa fraasia ἐκ τῆς γῆς käytetään 
merkityksessä ”jostakin maasta”, jossa ’maa’ tarkoittaa jotain tiettyä geografista maata 
(esim. Egypti), ei koko maanpiiriä. 
 
Lev. 8:33 ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו – καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 
οὐκ ἐξελεύσεσθε (=Lev. 10:7) 
Tapaus on vastaava kuin aiempi Gen. 18:2. Prepositiota ἀπό käytetään siinä ”oven luota” 
lähtemisestä (oven luona on Lev. 8:35 ilmaistu ἐπὶ τὴν θύραν). 
 
Lev. 13:58 ְוָסר ֵמֶהם ַהָּנַגע – καὶ ἀποστήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ἁφή (pronomini ֶהם/αὐτός 
viittaa vaatteeseen) 
Lev. 14:3 ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע־ַהָּצַרַעת ִמן־ַהָּצרּוַע – καὶ ἰδοὺ ἰᾶται ἡ ἁφὴ τῆς λέπρας ἀπὸ τοῦ 
λεπροῦ 
Ylemmässä tapauksessa preposition ἀπό käyttö on ainakin luontevaa: vaatteeseen tart-
tunut tauti, joka ilmenee värimuutoksina vaatteen pinnassa (Lev. 13:47–49), lähtee pois. 
Jälkimmäisessä tapauksessa kääntäjä on todennäköisimmin ajatellut lausetta analogise-
na lauseelle Lev. 13:58: läiskien lähteminen vaatteen pinnasta on vastaavaa kuin lepra-
tautiläiskien lähteminen ihmisen pinnasta. Joka tapauksessa passiivilause (ἰάομαι pass.), 
jossa tauti on subjekti ja parannettava ilmaistaan erosijaa vastaavalla prepositiolla, on 
rakenteeltaan epäkreikkalainen. Tämä rakenne johtuu ainoastaan siitä, että kääntäjä on 
säilyttänyt alkuperäisen heprean mukaisen syntaksin. Parempaa kreikkaa olisi ilmaista 
parannettava passiivilauseen subjektina ja se mistä parannetaan prepositiolla ἀπό,14 siis 
esim. ὁ λεπρὸς ἰάται ἀπό τῆς ἀφὴς τῆς λέπρας.  
 
Num. 11:35 ִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות – Ἀπὸ Μνημάτων τῆς ἐπιθυμίας ἐξῆρεν 
ὁ λαὸς εἰς Ασηρωθ 
Erisnimi on käännetty merkityksensä mukaisesti kreikaksi. Prepositio ἐκ korostaisi 
enemmän ”haudoista sisältä” lähtemistä (vrt. Hes. 37:12). Kuitenkin jakeessa Num. 33:17 
vastaava tapaus on käännetty ἐκ Μνημάτων ἐπιθυμίας. 
 
Num. 11:31 ַוָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן־ַהָּים – καὶ ἐξεπέρασεν ὀρτυγομήτραν ἀπὸ τῆς θαλάσσης 
Viiriäiset eivät tule ”merestä” vaan ”mereltä”, joten ἀπό on oikea prepositio, vrt. aikai-
semmat Ex. 15:22 ja Num. 33:11. 
 
Dtn. 7:15 ְוֵהִסיר ְיהָֹוה ִמְּמָך ָּכל־חִֹלי – καὶ περιελεῖ κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μαλακίαν = 
”Herra poistaa sinusta kaikki sairaudet” 
Ilmeisesti sairaus ajatellaan lähteväksi jonkun luota (vrt. vitsausten poistamiseen ih-
misten luota Ex. 25:4,7,25,27 tai Lev. 14:3). 
 
Dtn. 22:8 ִּכי־ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו – ἐὰν πέσῃ ὁ πεσὼν ἀπ᾿ αὐτοῦ (pronomini viittaa sanaan 
”katto”)  

                                                 
14 Ainakin LSJ, 815 antaa esimerkin ”ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων” Luuk. 6:17. 
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Prepositio ἀπό on luonteva valinta, sillä kyseessä on katon päältä putoaminen. 
 
Aina ei ole täysin selvää, miksi on valittu prepositio ἀπό. Tällä valinnalla saattaa silti 
olla pieni vivahde ero. Esim.  
 
Gen. 26:26 ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר – καὶ Αβιμελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεραρων 
Yleensä paikannimien kanssa käytetään prepositiota ἐκ kuten esim. tapauksessa Gen. 
19:30 (ks. ed.). Nimi Γεραρα (plurale tantum) esiintyy Septuagintassa 11 kertaa (10 kertaa 
Gen. sekä yhden kerran 1. Aik.). Prepositio ἀπό esiintyy sen yhteydessä vain tässä tapa-
uksessa. Lisäksi käytetään sanan Γεραρα kanssa käytetään prepositioita εἰς ja ἐν. Huo-
mioitavaa on, että Josefus kertoessaan vapaasti Iisakin menosta Gerariin käyttää prepo-
sitiota ἐπί c.gen. (Ios. Ant. 1.259 ἐπὶ Γεράρων ἀπῄει) kun vastaavassa kohtaa Septuagin-
tassa on εἰς (Gen. 26:1 ἐπορεύθη ... εἰς Γεραρα). 

 
Gen. 13:14 ּוְרֵאה ִמן־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָׁשם – ἰδὲ ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ νῦν σὺ εἶ 
Jakeessa Dtn. 26:15 käytetään prepositiota ἐκ verbin καθοράω kanssa (ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ 
ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ). Kohdassa Num. 23:9 käytetään prepositiota ἀπό (täydennyk-
sinä κορυφῆς ὀρέων ja βουνῶν). Prepositio ἀπό esiintyy Septuagintan ulkopuolella 
esim. Demetrius Fragmenta Frag. 1c r. 6 Οὐ δυνατόν ἐστ’ ἤπειρον ἀπὸ ταύτης ἰδεῖν = ”ei 
ole mahdollista nähdä maata täältä”. 

 
Ex. 32:19 ַוַּיְׁשֵלְך ִמָּידֹו ֶאת־ַהֻּלחֹת – ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας 
Ei ole täysin varmaa, kumpaa prepositiota tässä pitäisi ensisijaisesti käyttää, vrt. esim. 
Tuom. 15:17 καὶ ἔρριψεν τὴν σιαγόνα ἀπό (A) / ἐκ (B) τῆς χειρὸς αὐτοῦ. Huomaa, että 
 .ei ole tässä puoliprepositio ִמָּידֹ

 
Lev. 23:17 ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה – ἀπὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν προσοίσετε ἄρτους 
ἐπίθεμα. 
Prepositiolauseke ἀπὸ τῆς κατοικίας/οἰκίας ei esiinny muualla kuin tässä. Lähin vastine 
on ἐκ τῆς οἰκίας, joka esiintyy Pentateukissa Ex. 12:46 (ἐκφέρω), Ex. 22:6 (κλέπτω), Lev. 
14:38 (ἐξέρχομαι), Dtn. 24:1,3 (ἐξαποστέλλω), Dtn. 26:13 (ἐκκαθαίρω). Prepositio ἐκ tun-
tuisi luonnollisemmalta valinnalta myös jakeessa Lev. 23:17. 

 
Lev. 14:15 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמֹּלג ַהָּׁשֶמן – καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς κοτύλης τοῦ ἐλαίου 
Sanan κοτύλη odottaisi käytettävän prepositiota ἐκ (”kupista”) 

 
Lev. 25:12 ִמן־ַהָּׂשֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת־ְּתבּוָאָתּה – ἀπὸ τῶν πεδίων φάγεσθε τὰ γενήματα αὐτῆς 
Sana πεδίον ei esiinny muualla Septuagintassa preposition ἀπό yhteydessä. Preposition 
ἐκ kanssa se esiintyy Pentateukissa Gen. 25:29 ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου, Gen. 34:7 
ἦλθον ἐκ τοῦ πεδίου ja Num. 22:4 ἐκλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τοῦ πεδίου. ”Pellolta 
tuleminen” ei ole täysin verrattavissa ”pellolta syömisen” kanssa, mutta tapaus Num. 
22:4 on syntaktisesti rinnasteinen (”syödä” + obj. + ”kedolta”) kohdan Lev 25:12 kanssa.  

 
Num. 21:13 ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון (...) ַהּיֵֹצא ִמְּגבּול ָהֱאֹמִרי – εἰς τὸ πέραν Αρνων (…) τὸ ἐξέχον 
ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων 
 
Num. 33:48 ַוִּיְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים – καὶ ἀπῆραν ἀπὸ ὀρέων Αβαριμ 

 
Num. 6:19 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן (...) ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן־ַהַּסל – καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς (...) καὶ 
ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπὸ τοῦ κανοῦ 
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Sanan κανοῦν kanssa olettaisi prepositiota ἐκ15 (”sisältä korista”), mutta Septuagintassa 
käytetään aina prepositiota ἀπό, muut kohdat ovat Gen. 40:17, Ex. 29:23, Lev. 8:26. Il-
meisesti kori, jota kääntäjä on ajatellut (käännös sanalle ַסל) on sellainen, johon prepo-
sitio ἀπό sopii paremmin. 
 
Dtn. 34:1 ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב – Καὶ ἀνέβη Μωυσῆς ἀπὸ Αραβωθ Μωαβ, ֲעָרָבה 
merkitsee yleisnimenä aroa 
Kontekstista on vaikea sanoa miksi paikannimen Αραβωθ Μωαβ kanssa käytetään pre-
positiota ἀπό eikä prepositiota ἐκ (vrt. Gen. 26:26 edellä).  
 
Dtn. 16:13 ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך – ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τοῦ ἅλωνός σου καὶ ἀπὸ τῆς 
ληνοῦ σου 
Vaikka ei ole aivan selvää, miksi sanan ληνός ”viinikuurna” kanssa käytetään preposi-
tiota ἀπό, niin tämä on mitä ilmeisimmin tarkoituksenmukaista, sillä edellä sanan ἅλων 
”puimatanner” kanssa käytetään prepositiota ἐκ. Prepositioiden valinta on siis harkit-
tua. 
 
Dtn. 28:49 ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ – ἐπάξει κύριος ἐπὶ σὲ ἔθνος μακρόθεν 
ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς, maan ääriltä 
Jälkimmäisessä tapauksessa oleva fraasi ἀπ  ̓ἐσχάτου τῆς γῆς esiintyy Septuagintassa 
myös muodossa ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς (Ps. 134[135]:7, Jer. 10:13), vaikka prepositio ἀπό 
tässä yhteydessä on yleisempi (Salomon psalmit 8:15, Jes. 45:22, Jer. 
6:22,16:19,27:41,28:16,32:32,38:8). 

 
On vaikea sanoa, kuinka monessa tapauksessa tämä vivahde-ero sanojen ἐκ ja ἀπό välil-
lä on ollut harkittua. Todennäköisesti prepositiota ἀπό käytetään lokaalisissa liikettä 
ilmaisevissa tapauksissa harkiten, koska se on valittu useammin esiintyvän preposition 
ἐκ asemesta. Myös joissain lähekkäisissä kohdissa vaihtelu ἀπό–ἐκ puhuu sen puolesta, 
että kääntäjä on tehnyt eron prepositioiden välille, esim. Ex. 8:7 ja Dtn. 16:13.  

Exoduksessa prepositiolausekkeiden ἀπό ὄρους ja ἀπό ποταμοῦ kohdalla on otettava 
tekstikritiikki huomioon. Yleensä ַהר + ִמן + ירד on käännetty Exoduksessa καταβαίνω + 
ἐκ + ὄρος (Ex. 19:14, 32:1, 34:29 bis) samoin muualla Pentateukissa (Num. 20:28, Dtn. 9:15, 
9:21, 10:5).16 Käännös καταβαίνω ἀπὸ ὄρους esiintyy Pentateukissa17 ainoastaan kohdas-
sa Ex. 32:15 ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן־ָהָהר – Μωυσῆς κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους. Jakeessa on vaihtoeh-
toinen lukutapa ἐκ τοῦ ὄρους, jota tukevat käsikirjoitukset F Mmg 72-707-oI C'’ b d s t–370 
527 318 55 59 319 646. Myös muissa vastaavissa Exoduksen kohdissa käsikirjoitukset 
ovat jakaantuneet vaihtoehdon ἐκ ja ἀπό välillä taulukon 2.3 mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Näin esim. Euripides, Electra r. 810 ἐκ κανοῦ δ’ ἑλὼν. 
16 Näin myös Joos. 2:23. 
17 Muualla Septuagintassa myös Tuom. 3:27 ja 4:14.  
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 ἐκ ἀπό 
Ex. 19:14 B F M 426-oI-oII C'’–54 b d f 127 s t x 

y–121 392 z–628 al 
A O–426 n–127 121-392 628 

Ex. 32:1 A B M O'’–376 C'’ b d 129 n s t–370 x y z 
al–799 

376 f–129 799 

Ex. 32:15 F Mmg 72-707-oI C'’ b d s t–370 527 
318 55 59 319 646 

A B Mtxt O–72-oII–707 f n x–527 y–318 z al–

55 59 319 646 

Ex. 34:29 a B F M O'’ C'’ b d f –56*(vid) n s t x y z al A 56*(vid) Cyr 
Ex. 34:29 b B 58-oII–29 b f 318' 120' 55 426 799 

Cyr Eus Or 
A F M O–58-oI-29 C'’ d n s t x y–318’ z–

120’ al–55 426 799 

Taulukko 2.3 Käsikirjoitusten jakaantuminen vaihtoehdoille καταβαίνω ἐκ τοῦ 
ὄρους ja καταβαίνω ἀπὸ τοῦ ὄρους Exoduksessa. Al = alia manuscripta = käsikirjoitus-
ryhmiin kuulumattomat käsikirjoitukset = 18 46(ab 13:9) 55 59 76(bis 28:39a) 130(bis 
16:29) 319 416 424 426(ab 20:1) 508 509 646 799. Tummennetulla pohjalla alkuperäi-
sempi lukutapa Weversin edition mukaan. 
 

On mahdollista, että Septuagintan kriittisen edition tekstiä olisi korjattava jakeessa Ex. 
32:15 lukutavasta ἀπό lukutapaan ἐκ, joka olisi odotettavampi vaihtoehto. Vahvempi 
käsikirjoitustuki on kuitenkin lukutavan ἀπό takana. Kysymys palautuu ensisijaisesti 
siihen, kuinka suurta johdonmukaisuutta kääntäjältä voidaan vaatia. Toinen todennä-
köisempi vaihtoehto nimittäin on, että kääntäjä ei ole ollut täysin johdonmukainen ja 
preposition ἀπό käyttö on ”lipsahdus”. Epätodennäköistä on, että kääntäjä ei tekisi eroa 
näiden prepositioiden välille, mikä näkyy esim. jakeessa Ex. 8:7 (ks. edellä). Kääntäjä 
tekee eron jopa fraaseille ἀπὸ τοῦ ὄρους ja ἐκ τοῦ ὄρους, sillä niitä käytetään eri merki-
tyksessä peräkkäisissä jakeissa Ex. 19:13 ἡ νεφέλη ἀπέλθῃ ἀπὸ τοῦ ὄρους (”pilvi lähti 
vuoren yläpuolelta”; ei vastinetta heprealaisessa tekstissä), Ex. 19:14 κατέβη δὲ Μωυσῆς 
ἐκ τοῦ ὄρους (”Mooses laskeutui vuoren laelta”).  

Vaihtoehtoisten lukutapojen esiintyminen ja käsikirjoitusten huomattava jakaan-
tuminen pikemminkin kertoo, että kahdessa kohdassa on ollut alun perin eri prepositio. 
Tästä syystä tekstihistoriassa kumpikin prepositio esiintyy siellä, missä se ei ole ollut 
alkuperäinen. Esimerkiksi niin, että kirjuri on vaihtanut preposition muistumana toi-
sesta kohdasta. Preposition vaihtumiseen ovat voineet vaikuttaa myös jotkin Uuden 
testamentin kohdat. Καταβαίνω ἐκ τοῦ ὄρους esiintyy Matt. 17:9 // Mark. 9:9, vastaa-
vasti καταβαίνω (Luuk. 9:37 κατέρχομαι) ἀπο τοῦ ὄρους esiintyy Matt. 8:1 ja Luuk. 9:37. 

Lauseke ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ esiintyy lausekkeen ִמן־ַהְיֹא käännöksenä kahdessa koh-
dassa: Ex. 4:9 ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן־ַהְיֹאר – τὸ ὕδωρ, ὃ ἂν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ja Ex. 
 πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ. Vastaava fraasi πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ – ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר 7:18
τοῦ ποταμοῦ esiintyy myös jakeessa Ex. 7:24 (heprealaisessa tekstissä prepositio eri 
paikassa: ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר = partitiivinen ”juoda virran vettä”).18 Jakeessa Ex. 7:21 
käytetään prepositiota ἐκ (πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ). Kaikissa kohdissa on vaihtoeh-
toisina lukutapoina ἐκ ja ἀπό seuraavasti:  

 
Ex. 4:9 ἀπο] ἐκ b n–628 71 392 
Ex. 7:18 ἀπό] ἐκ F M O'’–82 C'’ b d n s t x y–318 z(–120') 18 59 76' 509 646 

                                                 
18 Ks. tarkemmin s. 75. 
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Ex. 7:21 ἐκ] ἀπο f–129 55 799 
Ex. 7:24 ἀπο] ἐκ F 376 C'’ 127-628 85-321txt-343' 370txt 619 
 

Erityisesti luvussa 7 melko lähekkäisten jakeiden kohdalla vaihtelu ἀπό–ἐκ on omituis-
ta, sillä lauseet ovat identtisiä merkitykseltään ja rakenteeltaan. Jakeessa 4:9 preposi-
tion ἀπό valintaan (tai sen ilmaantumiselle tekstihistoriassa, jos ἐκ on alkuperäisempi) 
voi vaikuttaa aikaisemmin jakeessa käytetty ἀπό osana partitiivista objektia19 λήμψῃ 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ (hepr. ְוָלַקְחָּת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר).  

Käsikirjoitusten perusteella on vaikea saada kaikkiin kohtiin sama prepositio, joissa 
lauseke ἀπὸ/ἐκ τοῦ ποταμοῦ tai ἀπό/ἐκ ὄρους esiintyy. Todennäköisintä on, että Exo-
duksen kääntäjä tekee kyllä eron sanojen ἐκ ja ἀπό välille, mutta parissa kohtaa kon-
teksti antaa myöden kummankin preposition käyttämiselle eikä kääntäjällä ole ”sään-
töä” noudattaa aina samaa käännösvastinetta. Toisaalta eri prepositioiden esiintyminen 
näin rinnakkaisissa kohdissa osoittaa, että prepositioiden ἀπό ja ἐκ merkitysero ei ole 
niin selvä kuin varhaisemmassa kreikassa.  

 
Samaan tapaa kuin adnominaalisesti liittyneellä prepositiolla ἐκ ilmaistaan ihmisten 
kotipaikkaa (ks. edellä), prepositiota ἀπό käytetään ilmaisemaan asioiden alkuperää 
(”peräisin jostakin”, ”tulee jostakin”), esim. 

 
Gen. 8:2 ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן־ַהָּׁשָמִים – καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
Luonnollisempaa on ajatella preposition pääsanaksi ”taivas” kuin verbi ”loppua”, ”sade 
taivaasta loppui” = ”taivaasta alas tuleva sade loppui”. 
 
Num. 18:27 ַּכָּדָגן ִמן־ַהֹּגֶרן – ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλωνος = ”niin kuin jyvät puimatantereelta” 
= ”niin kuin puimatantereelta peräisin olevat jyvät” 
 
Dtn. 2:8 ִמֶּדֶרך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְציֹן ָּגֶבר –παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν Αραβα ἀπὸ Αιλων καὶ 
ἀπὸ Γασιωνγαβερ = ”pois (kr. pitkin) Araban tietä, joka tulee Elatista ja Esjon-Geberistä” 

 
* * * 
 

Aineistosta voidaan päätellä, että toisinaan prepositiota ἀπό käytetään ilmaisemaan 
pinnallisempaa liikettä kuin prepositiolla ἐκ ilmaistuna. Tällaisia tapauksia ovat ne, 
joissa preposition täydennys on θύρα, φρέαρ, θαλάσση, μνῆμα, γῆ, kattoon/vaatteeseen 
viittaava pronomini tai henkilöön viittaava pronomini/substantiivi, ja prepositiota 
käytetään merkityksessä ”päältä” tai ”luota”. Näissä tapauksissa Pentateukin kirjojen 
käännökset ovat yhdenmukaiset.  

Toinen havainto on, että joissakin kohdin saman kirjan kääntäjä ei tee eroa min-
preposition käännösvastineina olevien prepositioiden ἐκ ja ἀπό välille. Selvimmin tämä 
näkyy esim. tapauksissa ἐκ Σηγωρ || ἀπὸ Γεραρων (Gen. 19:30 ja Gen. 26:26); ἐκ τοῦ 
ὄρους || ἀπὸ τοῦ ὄρους (Ex. 32:1 ja Ex. 32:15); ἐξ ὀρέων || ἀπὸ ὀρέων (Num. 23:7 ja Num. 
33:48); ἐκ Βηροθ || ἀπὸ Ἀραβωθ Μωαβ (Dtn. 10:6 ja Dtn. 34:1). Leviticuksessa tapauksia 

                                                 
19 Ἀπό on partitiivisissa objekteissa yleisin käännös, ks. taulukko 4.7 s. 68. 
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on lukumääräisesti huomattavasti vähemmän kuin muissa kirjoissa, siten paralleeleja 
prepositioille ἀπό ja ἐκ, on vaikeampi löytää. Todennäköisesti näin olisi tulkittava ἐκ 
τῆς οἰκίας || ἀπὸ τῆς κατοικίας (Lev. 14:38 ja Lev. 23:17). 

Kolmas havainto on, että liikettä ilmaisevissa lokaalisissa tapauksissa mikään Septu-
agintan kirja Pentateukissa ei suosi prepositiota ἀπό min-preposition käännösvastinee-
na muihin kirjoihin nähden. Käännöksinä olevien prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhde toi-
siinsa eri kirjoissa on esitetty taulukossa 2.4. 

 
 suhde ἀπό/ἐκ 
Gen. 7/67 ≈ 0.10 
Ex. 21/84 = 0.25 
Lev. 7/17 ≈ 0.41 
Num. 9/83 ≈ 0.11 
Dtn. 10/61 ≈ 0.16 
Pentat. 54/312 ≈ 0.17 

Taulukko 2.4. Min-preposition käännöksinä olevien prepositioiden ἀπό ja ἐκ 
suhde toisiinsa 

 
Genesiksen, Exoduksen, Numerin ja Deuteronomiumin suhdeluvun vaihtelu 0,10–0,25 
on selitettävissä luonnollisena vaihteluna erityyppisten tapausten esiintymisenä. Esi-
merkiksi Exoduksessa esiintyy paljon tapauksia, joissa min liittyy henkilöön merkityk-
sessä ”luota” ja on sen vuoksi aina käännetty prepositiolla ἀπό. Leviticuksen suhdeluku 
on hieman muita suurempi (0,41), mutta vastaavasti tapausten määrä on kirjassa niin 
pieni (24 tapausta, muissa Pentateukin kirjoissa tapausten määrä on 84–113), että siitä 
ei voi päätellä mitään muista kirjoista poikkeavaa. Tätä tukee sekin havainto, että tapa-
usten luonne ei Leviticuksessa poikkea muista kirjoista. Tältä osin Pentateukin kirjojen 
käännökset ovat samanlaisia. 

 

2.1.3 Käännösvastine –θεν 
 

Liite –θεν on vanha genetiivin pääte ja seuraavaksi yleisin käännösvastine (53/426 ≈ 12 
%). Septuagintassa se esiintyy vain tiettyjen sanojen kanssa ja merkitsee liikettä pois 
jostakin. Min-preposition käännöksenä tällaisina sanoina esiintyvät ἐκεῖθεν ”sieltä”, 
ἐντεῦθεν ”sieltä”, ἔνθεν ”sieltä”, μακρόθεν ”kaukaa”, ὅθεν (relatiivipron.) ”josta/mistä” 
ja πόθεν (kysymyssana) ”mistä”. Pääsanana voi ilmaista liikkumista/liikuttamista, ot-
tamista, antamista, lähettämistä puhumista ja näkemistä,20 esim.  

                                                 
20 Liikkumista ja liikuttamista: 4  יצא – ἐξέρχομαι 3, ἐκπορεύομαι 1; יצא  (hif.) 4 – ἐξάγω 4; 4  נסע 
– ἀπαίρω 4, κινέω 1; 2  הלך – ἀπέρχομαι 2; עתק  (hif.) 2 – ἀπαίρω 1, ἀφίστημι 1; עלה  (hif.) – 
συναναφέρω 2; 2  פנה – ἀποστρέφω, ἀνάγω; kerran esiintyvät:  עלה  – ἀναβαίνω,  קום  – 
ἐξανίστημι,  עלה  – ἀναβαίνω,  נסע  –  ἀπαίρω,  ירד  – καταβαίνω,  סור  (hif.) – διαχωρίζω,  פרד  – 
ἀφορίζω. Ottamista, antamista, lähettämistä: 7 לקח – λαμβάνω 6, μεταπέμπω 1, συλλέγω 1; כרת 
2 – κόπτω 2; 2 פוץ – διασπείρω 2; kerran: קבץ (pi.) – συνάγω, פדה – λυτρόω, ׁשלח (pi.) – 
ἐξαποστέλλω, נׂשא – ἐπάγω. Puhumista ja näkemistä: 4 ראה – ὁράω 2, δείκνυμι 1, προοράω 1; 
 .κατ-αράομαι 2 – 2 קבב
 



2. LOKAALISET TAPAUKSET 19

 
Gen. 28:2 ְוַקח־ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה – καὶ λαβὲ ἐκεῖθεν σεαυτῷ γυναῖκα = ”ota sieltä 
itsellesi vaimo” 
Gen. 37:18 ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרחֹק – προεῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν = ”he näkivät hänet kau-
kaa” 
Gen. 42:15 ִאם־ֵּתְצאּו ִמֶּזה – οὐ μὴ ἐξέλθητε ἐντεῦθεν = ”ette varmasti lähde täältä” 
Gen. 16:8 ֵאי־ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי – πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ; = ”mistä olet tullut 
ja minne olet menossa” 
Ex. 5:11 ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן ֵמֲאֶׁשר ִּתְמָצאּו – συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ὰν εὕρητε = 
”kerätkää itsellenne olkia, mistä vain löydätte” 
Ex. 13:19 ְוַהֲעִליֶתם ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם – καὶ συνανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐντεῦθεν 
μεθ᾿ ὑμῶν = ”te viette luuni täältä mukananne” 
Num. 11:13 ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל־ָהָעם ַהֶּזה – πόθεν μοι κρέα δοῦναι παντὶ τῷ λαῷ 
τούτῳ; = “mistä minulla on antaa lihaa koko tälle kansalle“ 
Num. 21:12 ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד – ἐκεῖθεν ἀπῆραν καὶ παρενέβαλον εἰς φάραγγα 
Ζαρετ = ”he jatkoivat matkaa sieltä ja leiriytyivät Zaretiin” 
Dtn. 6:23 ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם – καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἐκεῖθεν = ”meidät hän toi pois 
sieltä” 
Dtn. 9:12 קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶּזה – Ἀνάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν = ”nouse ja 
lähde pian täältä” 
Dtn. 28:49 ִיָּׂשא ְיהָֹוה ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק – ἐπάξει κύριος ἐπὶ σὲ ἔθνος μακρόθεν = ”Herra 
nostaa sinun päällesi kansan kaukaa” 

 
* * * 
 

Käännös –θεν ei ole vaihtoehtoinen käännösvastine prepositioille ἐκ/ἀπό. Käännökset, 
joissa vastineena on –θεν eroavat käännöksistä ἀπό/ἐκ ainoastaan siinä suhteessa, että 
–θεν esiintyy vain tiettyjen kreikan sanojen yhteydessä (ἐκεῖθεν, ἐντεῦθεν, ἔνθεν, 
μακρόθεν, ὅθεν, πόθεν). Käänteisesti, tiettyjen heprean sanojen käännöksissä on sään-
nönmukaisesti käytetty vastinetta –θεν: ִמָּׁשם on lähes aina käännetty vastineella 
ἐκεῖθεν (poikkeuksena Gen. 3:23, Gen. 42:2, Dtn. 4:29), ִמֶּזה vastineella ἐντεῦθεν tai 
ἔνθεν (poikkeuksena Ex. 11:1, Ex. 25:19, Ex. 26:13, Ex. 37:8), ֵמָרחֹק vastineella μακρόθεν 
ja ֵאי־ִמֶּזה/ֵמַאִין vastineella πόθεν. ֵמֲאֶׁשר on käännetty vastineella ὅθεν (Ex. 5:11).  

Niissä tapauksissa, joissa prepositiolauseketta ִמָּׁשם on käytetty relatiivilauseessa 
ilmaisemaan relatiivipronominin taivutusta (ֲאֶׁשר... ִמָּׁשם  = ”joka...sieltä” = ”josta”), sille 
on yleensä oma käännösvastineensa, esim. Gen. 24:5  ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת־ִּבְנָך ֶאל־ָהָאֶרץ
 ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰς τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθες ἐκεῖθεν; ”vienkö – ֲאֶׁשר־ָיָצאָת ִמָּׁשם
poikasi takaisin maahan, josta olet tullut sieltä?”. Tämä ei ole tavanomaisen kreikan 
mukaista, sillä relatiivipronominin muoto ὅθεν riittäisi ilmaisemaan suuntaisuuden. 
Vastaavalla tavalla ἐκεῖθεν esiintyy relatiivilauseissa kohdissa Gen. 10:14, Num. 23:13 
(ἐξ ὧν ... ἐκεῖθεν), Dtn. 9:28 ja Dtn. 11:10. Ainoa poikkeus, jossa ἐκεῖθεν jätetään toista-
matta, on Gen. 3:23 ֶאת־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם – ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη = 
”maata, josta hänet oli otettu (siitä)”, käännösvastine ἐκ edeltää relatiivipronominia 
tavanomaisen käytännön mukaan. 
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2.1.4 Muut käännösvastineet 
 

παρά c.acc. 
 

Dtn. 2:8 ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני־ֵעָׂשו ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה – καὶ παρήλθομεν τοὺς ἀδελφοὺς 
ἡμῶν υἱοὺς Ησαυ παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν Αραβα 
Heprealainen teksti merkitsee: ”me lähdimme pois veljiemme Esaun poikien luota, Ara-
ban tieltä”. Prepositiota παρά c.acc. ei käytetä min-preposition käännöksenä muuten 
kuin komparatiivisissa tapauksissa. Tässä se ilmeisesti valittu käännökseksi koska edellä 

ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני־ֵעָׂשו )ַוַּנֲעבֹר(  on käännetty (καὶ παρήλθομεν) τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν υἱοὺς 
Ησαυ ”(ohitimme) veljemme, Esaun pojat”. Tähän kontekstiin sopii paremmin παρά τὴν 
ὁδὸν ”tietä pitkin” kuin kirjaimellinen ἐκ/ἀπό τῆς ὁδοῦ ”tieltä”. 

 
ἐπί c.gen. 

 
Ex. 10:5 ַח ָלֶכם ִמן־ַהָּׂשֶדהְוָאַכל ֶאת־ָּכל־ָהֵעץ ַהּצֵֹמ  – καὶ κατέδεται πᾶν ξύλον τὸ 
φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς 
Prepositiolausekkeen ִמן־ַהָּׂשֶדה pääsana on partisiippi ַהּצֵֹמַח ja lause merkitsee ”ne 
syövät kaikki puut, jotka kasvavat teille21 maasta”.22 Semanttisesti oikea käännösvastine 
olisi esim. prepositio ἐκ, (vrt. esim. Gen. 2:9 ִמן־ָהֲאָדָמה + צמח – ἐξανατέλλω + ἐκ τῆς 
γῆς). Prepositio ἐπί c.gen. muuttaa lauseen merkityksen muotoon: ”ne syövät kaikki 
puut, jotka kasvavat teille maan päällä”. Kumpikin vaihtoehto, ”maasta” ja ”maan pääl-
lä”, sopii tekstiyhteyteen ja pidän todennäköisenä, että kääntäjä on valinnut preposi-
tion ἐπί tekstiyhteyteen paremmin sopivana merkityksen muuttumisesta huolimatta. 

 
Akkusatiivi 

 
Ex. 12:22 ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח־ֵּביתֹו – ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν 
θύραν τοῦ οἴκου αὐτοῦ 
Vaikka verbin ἐξέρχομαι (”mennä ulos jostakin”) kanssa käytetään yleensä prepositiota 
ἐκ, se voi toisinaan järjestyä myös akkusatiivilla.23 Käännös τὴν θύραν on siten aivan 
oikea sekä merkitykseltään että syntaksiltaan. Pentateukissa verbi ἐξέρχομαι c.acc. 
esiintyy Gen. 44:4, Ex. 9:29 (ֵאת־ָהִעיר + יצא – ἐξέρχομαι + τὴν πόλιν) sekä muualla 
Septuagintassa Jos 2:19 (τὴν θύραν), Tuom. 3:22 (τὴν προστάδα), Tob. (S-teksti) 11:10 
(τὴν θύραν), Saarn. 7:18 (τὰ πάντα), Job 24:5 (τὴν πρᾶξιν). Huomattavaa on, että 
tässäkään tapauksessa ei käytetä sanan θύρα kanssa prepositiota ἐκ, joka on yleisin 
käännösvastine, ἀπό θύρας esiintyy Gen. 18:22, Ex. 33:10, Lev. 8:33, Lev. 10:7. 

 
ἐν 

 
Num. 10:12  ִמִּמְדַּבר ִסיָניַוִּיְסעּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם  – καὶ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σὺν 
ἀπαρτίαις αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινα 
Käännös ἐν on hieman erikoinen vastine tässä lauseessa. Prepositio ִמן verbin נסע 
yhteydessä on muualla Numerissa käännetty aina prepositioilla ἐκ tai ἀπό (ἀπαίρω ἐκ 
43, ἐξαίρω ἐκ 3 ja ἐξαίρω ἀπό 3 kertaa). Merkityksen puolesta lauseessa ei ole mitään, 
minkä vuoksi prepositio ἐν olisi paremmin kontekstiin sopiva. En siten näe mitään syytä,
                                                  
21 Prepositio ְל on todennäköisimmin tulkittava genetiiviseksi, ”puut, jotka kasvavat teille” = ”tei-
dän puunne, jotka kasvavat”. 
22 Epätodennäköisempää on, että prepositiolauseke liittyisi kauempana olevaan verbiin אכל: ”ne 
syövät … maan päältä”. 
23 LSJ, 591 antaa esimerkin ἐξῆλθον τὴν Περσίδα χώραν Herodotos 7.29 ”hän tuli pois Persiasta” 
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miksi kääntäjä kääntäisi preposition min prepositiolla ἐν. Koska jakeessa myöhemmin 
esiintyy toisen kerran ἐν τῇ ἐρήμῳ, on mahdollista, että myöhemmässä tekstihistorias-
sa tämä muoto on (esim. kirjurin virheestä johtuen) syrjäyttänyt edellä olevan lähes 
samanlaisen muodon ἐκ τῇ ἐρήμῳ (ero on ainoastaan yhdessä kirjaimessa, Κ->Ν). Luku-
tapa ἐκ on kuitenkin niin heikosti tuettu, että sen primäärisyys on epätodennäköistä 
(ἐν A B F M O'’–G b f–53 458 s t x–527 y z–630 al] ἐκ d n–458 t Arab Arm; ἀπό V).  

Toinen vaihtoehto on, että muutos on tapahtunut jo Vorlagessa: ִּמְדַּברְב  on korvan-
nut aiemman aikaisemmin esiintyvän muodon ִמִּמְדַּבר. Tekstihistoriassa esiintyvät ἐκ ja 
ἀπό olisivat siten korjauksia masoreettista tekstiä lähellä olevaan heprealaiseen teks-
tiin. Pidän todennäköisimpänä vaihtoehtona, että Vorlagessa on ollut muoto ִּמְדַּברְב  tai 
sitten kääntäjä on vahingossa lukenut muodon niin. 

 
Vapaa käännös 

 
’Vapaalla käännöksellä’ tässä työssä tarkoitan, että käännetty lause poikkeaa rakenteel-
taan tai sanastoltaan niin, että selvää ”yksi-yhteen” käännösvastinetta prepositiolle min 
ei voi löytää. Tapauksissa, joissa käännös poikkeaa lähtökielisestä lauseesta, on aina 
mahdollista, että taustalla on toisenlainen Vorlage. Seuraavissa tapauksissa en kuiten-
kaan pidä poikkeavaa Vorlagea todennäköisenä, sillä käännös voidaan ymmärtää ja selit-
tää masoreettisen tekstin mukaisella muodolla, lisäksi kvantitatiiviset poikkeamat hep-
realaisen ja kreikkalaisen tekstin välillä ovat vähäisiä.  

 
Gen. 42:2 ְרדּו־ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו־ָלנּו ִמָּׁשם – κατάβητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα 
Heprealaisessa tekstissä puuttuu eksplisiittinen objekti ”menkää sinne ja ostakaa meille 
sieltä”. Objekti on ajatuksellisesti täydennettävä edellisestä jakeesta: ֶׁשֶבר ”viljaa”. 
Septuagintan kääntäjä on jättänyt sanat ִמָּׁשם ”sieltä” turhana toistona pois, sillä edellä 
on jo sanottu κατάβητε ἐκεῖ ”menkää sinne”, mutta lisännyt puuttuvan objektin μικρὰ 
βρώματα. Näin sanojen kvantitatiivinen vastaavuus säilyy (ִמן – μικρά, ָׁשם – βρώματα), 
mutta teksti tulee helpommin ymmärrettäväksi. 

 
Ex. 11:1 ַאֲחֵרי־ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה (...) ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה – καὶ μετὰ ταῦτα 
ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς ἐντεῦθεν (…) ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ = ”tämän jälkeen hän päästää 
teidät pois täältä (…) ja ajamalla ajaa teidät pois täältä”.  
Pidän todennäköisimpänä vaihtoehtona että kääntäjä jättää toistamatta aiemmin esiin-
tyneen sanan ἐντεῦθεν. Tekstiyhteys ei välttämättä vaadi sen toistamista. Myös sanajär-
jestyksen vaihtaminen tukee sitä, että loppuosa ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ on vapaa käännös. 

 
Dtn. 6:21 ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים – Οἰκέται ἦμεν τῷ Φαραω ἐν 
γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκεῖθεν ”olimme faraon orjia Egyptissä, mutta 
Herra vei meidät pois Egyptistä (kr. sieltä)”.  
Jälkimmäisen sanan ִמִּמְצַרִים kääntäminen sanalla ἐκεῖθεν tekee lauseesta helpommin 
luettavan.  

 

2.1.5 Johtopäätökset 
 

Lähes kaikissa tapauksissa kaikki Pentateukin kääntäjät ovat pitäytyneet min-
preposition ”kirjaimellisissa käännöksissä” ἐκ, ἀπό tai –θεν. Vapaammat käännökset 
ovat yksittäisiä ja poikkeustapauksia. Syntaksin lisäksi kääntäjät ovat onnistuneet välit-
tämään min-preposition merkityksen kreikan kielelle oikein muutamia poikkeustapa-
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uksia lukuun ottamatta. Näissä suhteissa käännökset eri kirjojen välillä eivät poikkea 
toisistaan.  

Käännösvastineet yksittäisinä sanoina ja täydennystensä kanssa ovat tavanomaista 
kreikkaa. Käsittelemättä vielä on, miten käännösvastineena oleva prepositio suhteutuu 
pääsanaansa. Suurimmassa osassa tapauksia pääsanana oleva verbi ei vaadi mitään eri-
tyistä prepositiota järjestyäkseen, vaan voi esiintyä vapaasti usean eri preposition kans-
sa lauseyhteydestä riippuen, esim. ἔρχομαι, ἀναβαίνω.  

Jotkin erottamista ilmaisevat verbit ovat alun perin järjestyneet genetiivillä. Mayser 
listaa tällaisia verbejä, jotka esiintyvät Ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä.24 Osa niistä 
järjestyy edelleen genetiivillä, osa prepositioilla ἀπό ja ἐκ. Tämä johtuu yleisestä krei-
kan kielen kehityksestä, jonka mukaan prepositioilmaukset korvasivat sijamuotojen 
käytön useissa tapauksissa.25 Erottamista ilmaisevia verbejä, jotka esiintyvät sekä 
Mayserin aineistossa että min-preposition käännösten pääsanana Pentateukissa ovat: 
περιαιρέω, ἐκπίπτω, ἐξέρχομαι, ἐκβάλλω ja ἀπέρχομαι (ks. Taulukko 2.5). 

 
Järjestyminen Pentateukissa  

min-preposition käännöksenä 
Verbi ja sen  
järjestäytyminen  
papyrusteksteissä ἐκ ἀπό –θεν 
περιαιρέω c.gen. 2 11  
ἐκπίπτω c.gen.  1  
ἐξέρχομαι ἐκ 45 6 2 
ἐκβάλλω ἐκ 2 1  
ἀπέρχομαι ἀπό  4 2 

Taulukko 2.5. Erottamiseen liittyvien verbien järjestäytyminen papyrusteksteissä ja 
Septuagintan Pentateukissa (min-preposition käännöksissä). 
 
Taulukosta 2.5. havaitaan, että Pentateukissa käytetään prepositioilmauksia sellais-

ten verbien kanssa, jotka papyrusteksteissä järjestyvät ainoastaan genetiivillä. Preposi-
tioiden ἀπό/ἐκ käyttö Septuagintassa näiden verbien kanssa ei ole ”väärin” tai kielen 
vastaista. Havainto osoittaa ainoastaan sen, että prepositioilmausten yleistynyt käyttö 
on levinnyt Septuagintassa (ainakin tältä osin) laajemmalle kuin ptolemaiolaisissa pa-
pyrusteksteissä. Tähän mitä ilmeisimmin vaikuttaa se, että prepositio min on luonnolli-
sempaa kääntää sellaisella käännöksellä, jossa on kvantitatiivinen vastine (ἀπό/ἐκ) kuin 
pelkkä sijamuoto (genetiivi). 

 

2.2 Suuntaa johonkin nähden 
 

Lokaalisissa tapauksissa prepositio min voi ilmaista muutakin kuin liikettä pois jostakin. 
Ensimmäiseksi käsitellään tapaukset, joissa prepositio ilmaisee suuntaa johonkin näh-
den. Tämä suuntaisuus ilmaistaan yleensä eri logiikalla kuin suomessa, esim. Ex. 14:22 
 vesi oli heille muurina heidän oikealta ja heidän” = ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם
vasemmalta” = ”vesi oli heille muurina heidän oikealla ja vasemmalla puolellaan”. 

Suuntaa ilmaisevia tapauksia on liikettä ilmaiseviin lokaalisiin tapauksiin verrattu-
na vähän, Pentateukissa yhteensä 37 kappaletta. Käännösvastineet sen sijaan jakaantu-

                                                 
24 Mayser 1926–34, 353–354. 
25 Ks. esim. Mayser 1926–34, 337–367. 
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vat suhteellisesti enemmän eikä selvästi dominoivaa käännösvastinetta ole (ks. tauluk-
ko 2.6). Käännösvastineiden ἐκ, ἀπό ja –θεν lisäksi κατά c.acc. on lukumäärältään mer-
kittävä. 

 
 

 ἐκ
 

 –
θε
ν 

κα
τά

 c
.a

cc
. 

ἀπ
ό 

ἐν
 

π
ρό
ς 

c.
ac

c.
 

ἀπ
ό–

 

Yh
t. 

Gen. 2   4 2 1   1 10
Ex. 8 8           16
Lev.               0
Num.   2 1 2   1   6
Dtn. 1             1
Pentat. 11 10 5 4 1 1 1 33

Taulukko 2.6. Min-preposition käännösvastineet suuntaa ilmaisevissa lokaalisissa 
tapauksissa. 
 

2.2.1 Käännösvastine ἐκ 

 
Prepositio ἐκ on käännöksenä 11 kertaa. Seitsemässä tapauksessa kyseessä on ilmaisu 
”(jonkun) oikealla/vasemmalla puolella”, esim. 

 
Gen. 48:13  ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת־ְׁשֵניֶהם ֶאת־ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאֹלו
 λαβὼν δὲ Ιωσηφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τόν τε Εφραιμ ἐν τῇ δεξιᾷ ἐξ – ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל
ἀριστερῶν δὲ Ισραηλ τὸν δὲ Μανασση ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἐκ δεξιῶν δὲ Ισραηλ = ”Joosef otti 
molemmat poikansa, Efraimin oikealla kädellänsä – Israelista katsottuna vasemmalla – 
ja Manassen vasemmalla kädellä – Israelista katsottuna oikealla –” 

 
Ex. 14:22 ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם – καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ 
τεῖχος ἐξ εὐωνύμων = ”Vesi oli heille muurina heidän oikealla ja vasemmalla puolel-
laan”.  
Septuagintassa ei ole käännösvastinetta suffikseille ם–, jotka ilmaisevat referenssiä: 
”kenen suhteen vasemmalla/oikealla”. Pidän tätä kääntäjän ratkaisuna, sillä pronomini 
αὐτοῖς (< ָלֶהם) riittää ilmaisemaan saman asian. 

 
Dtn. 33:2 ִמיִמינֹו ֵאְׁשָּדת ָלמֹו – ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ  
Vaikka heprealaiseen tekstiin liittyy tulkintaongelmia, preposition min osalta teksti on 
selvä: 26 ”hänen oikealla puolellaan (oli) …”. Jakeen loppuosan tulkinnasta huolimatta 
Septuagintan ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ on selvästi käännös heprealaisen tekstin alkuosalle 
  .ִמיִמינֹו

 
Kahdessa tapauksessa ilmaus on ”(jonkun) molemmilla reunoilla/puolilla” 
 

                                                 
26 Jakeen loppuosa ֵאְׁשָּדת ָלמֹו on todennäköisesti korruptoitunut (ks. esim. Tigay 1996, 320). 
BHS:n apparaatti ehdottaa mahdolliseksi Septuagintan Vorlageksi יםִאְּׁשרּו ֵאִל .  
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Ex. 25:18 ֶרת  ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν – ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֽ
τοῦ ἱλαστηρίου = ”aseta ne armoistuimen molemmille reunoille” 
Ex. 32:15 ֻלחֹת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם – πλάκες λίθιναι γεγραμμέναι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
μερῶν αὐτῶν = ”kiviset taulut olivat kirjoitettuja molemmin puolin” 

 
Prepositio ἐκ on näissä valittu käännökseksi ilmoittamaan ”jossakin suunnassa olemis-
ta”. Tällainen ἐκ prepositio käyttö on tavallista. Esimerkiksi ἐκ δεξιῶν ”oikealla” ja ἐξ 
ἀριστερῶν/εὐωνύμων ”vasemmalla” ovat vakiintuneita sanontoja (eivät merkitse ”oi-
kealta/vasemmalta”27).28 Polybiuksen sanakirjassa on useita esimerkkejä muista tapauk-
sista, joissa ἐκ ilmaisee ”jollakin puolella”. 29 Näistä läheisin paralleeli edellä mainituille 
Septuagintan tapauksille on Polybius Frag. 61 (rivi 2) ἐξ ἀμφοτέροιν τοῖν μεροῖν = ”mo-
lemmilla puolilla”. Vastaava esimerkki papyrusteksteissä on Kanop. Dekr. 52 θυσίας 
συντελούντων ἐξ ἀμφοτέρων μερῶν τοῦ δρόμου.30 

Edellä mainituissa tapauksissa prepositio ἐκ oli paikallaan. Yhdessä jakeessa kyse on 
sanonnan  ּוִמֶּזה...ִמֶּזה  kääntämisestä: 

 
Ex. 26:13 ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ְוָהַאָּמה ִמֶּזה ָּבעֵֹדף ְיִריעֹת ָהֹאֶהל – πῆχυν ἐκ τούτου καὶ πῆχυν ἐκ 
τούτου ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος τῶν δέρρεων ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς = 
”Kyynärä toisella puolella ja kyynärä toisella puolella – siitä, joka jää yli telttakankaista 
– roikkukoon vapaana… 
En ole vakuuttunut, että käännös ἐκ τούτου olisi kovin hyvä. Yksittäisinä sanoina ἐκ ja 
οὑτος ovat asianmukaisia vastineita sanoille ִמן ja ֶזה, mutta yhdistelmä ἐκ τούτου 
sanakirjan mukaan tarkoittaa ”sen jälkeen”, ”sen seurauksena” tai ”siitä johtuen”.31 
Parempi käännös olisi ollut ἔνθεν … καὶ ἔνθεν. 

 

2.2.2 Käännösvastine –θεν 
 

Käännösvastine –θεν esiintyy 10 kertaa (ἔνθεν 6, ἐντεῦθεν 4) ilmoittamassa suuntaa. 
Kaikissa tapauksissa kyseessä on sanonnan  ּוִמֶּזה...ִמֶּזה  (”toisella puolella … ja toisella 
puolella” = ”kummallakin puolella”) käännös. Esim.  

 
Ex. 38:15 (37:13) – ְוַלָּכֵתף ַהֵּׁשִנית ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה καὶ ἐπὶ 
τοῦ νώτου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς αὐλαῖαι 
πεντεκαίδεκα πήχεων = ”ja toisella sivulla, esipihan portin kummallakin puolella verhot 
(olivat)15 kyynärää” 
 

                                                 
27 Vaikka suomennoksessa on olosijainen sijamuoto ”-lla”, prepositio ἐκ silti merkitsee ”jostakin”. 
Tämä johtuu suomen ja kreikan erilaisesta tavasta jäsentää tulemista ja olemista. Vrt. Aejmelaeus 
2003, 155 (§150:5). 
28 LSJ (378, 240) antaa tästä esimerkkejä vain yksikössä (ἐκ δεξιᾶς, ἐξ ἀριστερᾶς), mutta sanontaa 
käytetään myös monikossa (ἐκ δεξιῶν, ἐξ ἀριστερῶν), ks. esim. Mayser 1926–34, 384.  
29 Mauersberger 2000–2003, 684.  
30 Mayser 1926–34, 384. 
31 ”Thereupon”, ”therefore” LSJ, 1276. Ἐκ τούτου voi esiintyä myös merkityksessä ”tästä”, mutta 
tällöin se on attribuuttina jollekin nominille, esim. ἐκ τούτου δὲ τοῦ λόγου ”tästä sanasta” Herodo-
tos Hist. 2.156.6. 
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Num. 22:24 ַוַּיֲעֹמד ַמְלַאְך ְיהָֹוה ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה׃ – καὶ ἔστη ὁ 
ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αὔλαξιν τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς 
ἐντεῦθεν·= ”Herran enkeli asettui seisomaan viinitarhojen väliseen solaan (jossa oli) 
aita kummallakin puolella” 

 
Vaikka rakenteeltaan Septuaginta seuraa heprealaista syntaksia toistamalla sanan 
ἔνθεν/ἐντεῦθεν, ei tämä välttämättä ole hepraismi. LSJ:sta löytyy sanonnalle paralleele-
ja esim. Xenofon Cyropaedia. 6.1.30 ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν τροχῶν ”kummallakin puolella 
pyörää”, Hdt. 4.175 ἔνθεν καὶ ἔνθεν ”tällä puolella ja toisella puolella”.32 Sanonnalle 
ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ei löydy (LSL:stä eikä TLG:stä) paralleelia ennen Septuagintaa, 
mutta kovin epäkreikkalaisena sitä ei voitane pitää, sillä sanat ἔνθεν ja ἐντεῦθεν mer-
kitsevät lähes samaa. 

 

2.2.3 Käännösvastine κατά c.acc. 
 

Käännösvastine κατά c.acc. esiintyy yhteensä 5 kertaa kolmessa eri jakeessa (Gen. 2:8, 
12:8, Num. 21:11). Preposition täydennyksenä on aina idän tai lännen ilmaus ja preposi-
tiolauseke merkitsee ”idän/lännen suuntaan”. Tapaukset ovat: 

 
Gen. 2:8 ַוִּיַּטע ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ַּגן־ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם – Καὶ ἐφύτευσεν ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ 
κατὰ ἀνατολὰς = ”Herra Jumala istutti puutarhan Edeniin, itään”. 
Gen. 12:8 ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית־ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה ֵּבית־ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם –   καὶ 
ἀπέστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἀνατολὰς Βαιθηλ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, 
Βαιθηλ κατὰ θάλασσαν καὶ Αγγαι κατ᾿ ἀνατολάς = ”ja hän siirtyi sieltä vuoristoon, itään 
Betelistä ja pystytti telttansa – Betel (oli) lännen (kirj. meren) suuntaan ja Ai idän suun-
taan”. 
Num. 21:11 ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש – ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατ᾿ 
ἀνατολὰς ἡλίου = ”joka on Moabin edessä, auringonnousun suunnassa” 

 
Prepositio κατά c.acc. käyttö tässä yhteydessä on luontevaa (myös πρός c.acc. olisi ollut 
mahdollinen). Läheinen paralleeli prepositiosta κατά ilmansuunnan kanssa on Polybius 
Fragmenta ex incertis libris frag. 54 r. 19 περιβλέπει κατά τε ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς ἄρκτον 
τε καὶ μεσημβρίαν = ”hän katsoo itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään” (vrt. Dtn. 3:27).  

 

2.2.4 Käännösvastine ἀπό  

 
Käännösvastine ἀπό esiintyy neljä kertaa jakeissa Gen. 11:2, Gen. 13:11, Num. 34:4 ja 
Num. 34:11. Preposition täydennyksenä on jokaisessa tapauksessa ilmansuunta 
(itä/etelä): 

 

                                                 
32 Esimerkit LSJ, 566. 
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Gen. 11:2 ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם – καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν = 
”kun he lähtivät liikkeelle itään päin” 
Gen. 13:11 ַוִּיַּסע ֹלוט ִמֶּקֶדם – καὶ ἀπῆρεν Λωτ ἀπὸ ἀνατολῶν = ”Loot siirtyi itään 
päin” 
 
Num. 34:4 ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב – καὶ κυκλώσει ὑμᾶς τὰ ὅρια ἀπὸ λιβὸς = ”kiertä-
köön raja teidät eteläpuolelta” 
Num. 34:11 ְוָיַרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה ִמֶּקֶדם ָלָעִין – καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἀπὸ Σεπ-
φαμ Αρβηλα ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ πηγάς = ”raja kulkekoon Sefamista Riblaan, Ainin itä-
puolelle (kr. itään lähteille)” 

 
Vaikka ensi näkemältä prepositio ἀπό on näissä tapauksissa outo, käytetään sitä yleises-
ti ilmoittamaan ”johonkin suuntaan”.33 Erityisen tavallista tämä on juuri ilmansuuntien 
kanssa.34 Septuagintassa prepositiota ἀπό käytetään vastaavassa merkityksessä ”johon-
kin suuntaan” myös ilman, että se on min preposition käännös (esim. Num. 34:3, 11).  

 

2.2.5 Muut käännökset 
 

πρός c.acc. 
Num. 34:4 ְוָהֻיה ּתֹוְצֹאָתיו ִמֶּנֶגב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע – καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ πρὸς λίβα Καδης 
τοῦ Βαρνη = ”olkoon sen loppu Kades Barnean eteläpuolella”, kr. ”olkoon sen uloskäynti 
etelän suuntaan Kades Barneasta”. 

Semanttisesti kreikkalaisessa ja heprealaisessa tekstissä on pieni ero (olla eteläpuo-
lella / etelän suuntaan). Kreikan kielen kannalta πρός on sopiva. 

  
ἐν  
Gen. 14:15 ַוִּיְרְּדֵפם ַעד־חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק – καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χωβα, ἥ 
ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ ∆αμασκοῦ = ”hän ajoi heitä takaa Hobaan saakka, joka on Damaskon 
vasemmalla puolella35”. Prepositiolausekkeelle ἐν ἀριστερᾷ merkityksessä ”vasemmalla 
puolella” löytyy paralleeli esim. Herodotos Historiae 7:42:36 Κάνης ὄρος ἔχων ἐν ἀριστερῇ 
”pitäen Kane-vuoren vasemmalla puolellaan”. 

 
Etuliite ἀπό– 
Gen. 3:24 ַוְיָגֶרׁש ֶאת־ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן־ֵעֶדן ֶאת־ַהְּכֻרִבים – καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ καὶ 
κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ = ”hän 
karkotti Adamin ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubeja”.  

                                                 
33 Suomennoksessa on ”johonkin suuntaan”, vaikka prepositio ἀπό varsinaisesti tarkoittaa ”josta-
kin suunnasta”. Tämä ero johtuu suomen ja kreikan kielen eri logiikasta. Vrt. preposition ἐκ koh-
dalla n. 27 s. 24. – Toisin kuin Johannessohn (1925, 271–272) väittää, lausekkeet מקדם – ἀπὸ 
ἀνατολῶν ja מנגב – ἀπὸ νότου eivät merkitse ”idästä” ja ”etelästä”, vaan ”itään” ja ”etelään” 
(sekä heprea että kreikka). 
34 Esim. papyrusteksteissä ks. Mayser 1926–34, 377, Polybiuksella ks. Mauersberger 2000–2003, 
166.  
35 Heprea voitaisiin tulkita myös ”pohjoispuolella”. 
36 Esimerkki LSJ, 240. 



2. LOKAALISET TAPAUKSET 27

Septuagintassa on muuttunut lauserakenne. Jälkimmäisen lauseen objekti ei ole ”keru-
bit” vaan ”Adam” (αὐτόν): ”hän karkotti Adamin ja asetti hänet asumaan Ilon puutar-
haa vastapäätä ja hän asetti kerubeja …”. Sanalla ֶקֶדם on merkitykset ”itä” ja ”etupuoli”. 
Jälkimmäisen vaihtoehdon kautta kääntäjä on päätynyt semanttisesti melko vapaaseen 
käännökseen ִמֶּקֶדם – ἀπέναντι, joka kuitenkin morfologisesti on varsin kirjaimellinen: 
 ἔναντι. Tällä valinnalla lause on edelleen järkevä vaikka – ֶּקֶדם ἀπ- ja – ִמן
merkitykseltään eri. 

 

2.3 Etäisyyttä jostakin 
 

Kuudessa tapauksessa min-prepositio ilmaisee etäisyyttä jostakin, näistä viidessä kään-
nös on ἀπό:  

 
Ex. 33:7 ְוָנָטה־לֹו (...) ַהְרֵחק ִמן־ַהַּמֲחֶנה – ἔπηξεν (...) μακρὰν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς = 
”pystytti sen (...) kauas leiristä” 
Num. 35:4 ּוִמְגְרֵׁשי (...) ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִביב – καὶ τὰ συγκυροῦντα (...) ἀπὸ 
τείχους τῆς πόλεως καὶ ἔξω δισχιλίους πήχεις κύκλῳ·=”laidunmaat (olkoot) (...) kau-
pungin muurista ulospäin joka suuntaan tuhannen (LXX: 2000) kyynärän päässä” 
Dtn. 13:8 (7) – ַהְּקרִֹבים ֵאֶליָך אֹו ָהְרחִֹקים ִמֶּמָּך τῶν ἐγγιζόντων σοι ἢ τῶν μακρὰν ἀπὸ 
σοῦ = ”lähellä sinua tai kaukana sinusta” 
Dtn. 20:15 ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל־ֶהָעִרים ָהְרחֹקֹת ִמְּמָך ְמֹאד – οὕτως ποιήσεις πάσας τὰς πόλεις τὰς 
μακρὰν οὔσας ἀπὸ σοῦ σφόδρα = ”näin tee kaikille kaupungeille, jotka ovat hyvin kau-
kana sinusta” 
Dtn. 14:24 ִּכי־ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום – ὅτι μακρὰν ἀπὸ σοῦ ὁ τόπος = ”koska paikka on liian 
kaukana sinusta” 

 
Yhdessä tapauksessa käännöksenä on genetiivi: 
Dtn. 12:21 ִּכי־ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום – ἐὰν δὲ μακρότερον ἀπέχῃ σου ὁ τόπος = ”jos paikka on 
liian kaukana sinusta” 
Adverbin μακράν komparatiivi ei ilmaise vertailua, vaan vahvistaa adverbin merkitystä 
”hyvin/liian kaukana”.37 Septuagintan käännös tavoittaa hyvin heprealaisen tekstin 
intention. 
  
Kaikissa tapauksissa on jokin etäisyyttä ilmaiseva sana, רחק – μακράν tai etäisyysmitta. 
Min-preposition täydennys ilmoittaa sen mistä kohteesta jokin on kaukana. Sekä gene-
tiivi että prepositio ἀπό ovat sanan μακράν kanssa kreikassa mahdollisia.38 Myös jakees-
sa Num. 35:4 oleva rakenne ”etäisyysmitta” + ἀπό (jostakin) on tavallista kreikkaa.39 

                                                 
37 Ns. elatiivinen komparatiivi, ks. esim. Aejmelaeus 2003, §105. 
38 Vrt. esim. Polybius Historiae 3.50.8 οὐ μακρὰν τῶν πολεμίων = ”ei kaukana vihollisista”, 
3.45.2 οὐ μακρὰν ἀπὸ τῆς ἰδίας στρατοπεδείας = ”ei kaukana omasta leiristä”. 
39 Vrt. esim. Xenofon Hellenica 2.4.4 ὅσον πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς = ”15 stadionmittaa 
Fylestä” (LSJ, 191); papyrusteksteissä Lille I recto 5.6 χώματα γ ἀπ’ ἀλλήλων σχοινία κε = 
”kummut olivat 25 sylin päässä toisistaan”, Lille I recto 2.2 ἀπέχει δὲ ἡ γῆ αὕτη ἀπὸ τῆς κώμης 
στάδια ιε = ”tämä maa on 15 stadionmitan päässä kaupungista” (Mayser 1926–34, 381). – Tältä 
osin Septuaginta noudattaa klassista tapaa ilmaista etäisyyttä. 1. vuosisadalta eKr. alkaen yleistyi 
latinan vaikutuksesta rakenne gen. (jostakin) + ἀπό (etäisyys), mikä näkyy mm. Plutarkhoksella, 
Diodorus Siculuksella ja Uudessa testamentissa, esim. Joh. 11:18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν 
Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε = ”Betania oli Jerusalemin lähellä 15 stadionmitan 
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2.4 Lähtökohtaa ilmaisevat tapaukset 
 
Edellä on tarkasteltu tapauksia, joissa min-prepositio ilmaisee liikettä pois jostakin sekä 
suuntaa tai etäisyyttä jostakin. Lokaalisissa tapauksissa neljännen, edellisistä poikkeavan 
ryhmän muodostavat tapaukset, joissa min-prepositio ilmaisee lähtökohtaa. Useimmis-
sa tällaisissa tapauksissa prepositio on kiinteästi sidoksissa toiseen, määräpistettä ilmai-
sevaa prepositioon (yleensä ַעד), jolloin prepositiot yhdessä ilmaisevat jonkin asian 
ääriosia, esim. Gen. 25:18 ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד־ׁשּור = ”he asuivat (alueella, joka ulottuu) 
Havilasta Suriin asti”. Määräpiste on harvoissa tapauksissa jätetty ilmoittamatta: Dtn. 
יו ָנַתִּתי ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי(...) רֵֹער ֲעֵמ 3:12 ַוֲחִצי ַהר־ַהִּגְלָעד ְוָעָר֔  = ”Aroerista alkaen (...) puolet 
Gileadin vuoristoa ja sen kaupungit minä annoin ruubenilaisille ja gadilaisille”. 

Lähes kaikissa tapauksissa käännös on ἀπό (ks. taulukko 2.7). Prepositio ἐκ esiintyy 
vain kahdessa tapauksessa. Kahdessa kohtaa on vapaa käännös. Esittelen seuraavassa 
tapauksia: 

 

  ἀπ
ό 

ἐκ
 

va
pa

a 

yh
t. 

Gen. 5   1 6
Ex. 6     6
Lev. 1     1
Num. 12     12
Dtn.  10 2 1 13
Pentat. 34 2 2 38

Taulukko 2.7. Min-preposition käännökset lokaalisissa lähtökohtaa ilmoittavissa ta-
pauksissa. 
 

2.4.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό on käännösvastineena 34 kertaa. Preposition täydennys on aina geogra-
finen paikka tai ruumiinosa. 18 tapauksessa kyseessä on heprean rakenne ַעד...ִמן 40, joka 
on käännetty prepositioilla ἀπό...ἕως, esim. 

 
Gen. 25:18 ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד־ׁשּור – κατῴκησεν δὲ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ = ”he asuivat 
(alueella, joka ulottui) Havilasta Suriin asti”  
Gen. 15:18 ָנַתִּתי ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד־ַהָּנָהר ַהָּגדֹל – δώσω τὴν γῆν ταύτην 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου = ”minä annan tämän maan, 
Egyptin virrasta suureen virtaan asti” 
Ex. 28:42 ִמָּמְתַנִים ְוַעד־ְיֵרַכִים ִיְהיּו – ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται = ”olkoot ne 
(=vaatteet) lanteilta reisiin asti” 

                                                                                                                                      
päässä” (toisin mm. Luuk. 24:13). Ks. Blass & Debrunner 1961, 88; Jannaris 1968, 371; Kühner & 
Gerth 1898, 457. 
40 Preposition ַעד edellä on toisinaan kopula (ו). Kopulasta tässä yhteydessä enemmän ks. 
Johannessohn 1925, 279. 
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Lev. 13:12 ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל־עֹור ַהֶּנַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד־ַרְגָליו – καὶ καλύψῃ ἡ λέπρα πᾶν 
τὸ δέρμα τῆς ἁφῆς ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν = ”spitaali peittää koko sairaan ihon, päästä 
jalkoihin asti” 
Num. 13:21 (13:22) – ַוָּיֻתרּו ֶאת־ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר־ִצן ַעד־ְרחֹב κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ 
τῆς ἐρήμου Σὶν ἕως Ῥαὰβ = ”he vakoilivat maata Sinin erämaasta Rahabiin asti” 
Dtn. 3:16 ְוָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ָנַתִּתי ִמן־ַהִּגְלָעד ְוַעד־ַנַחל ַאְרֹנן – καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ 
ἔδωκα ἀπὸ τῆς Γαλααδ ἕως χειμάρρου Αρνων = ”ruubenilaisille ja gadilaisille annoin 
(maan), Gileadista Arnon-jokeen asti” 
Dtn. 28:64 ֶוֱהִפיְצָך ְיהָֹוה ְּבָכל־ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ – καὶ διασπερεῖ σε 
κύριος ὁ θεός σου εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς = ”Herra (si-
nun Jumalasi) hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan, maan äärestä toiseen” 
Dtn. 2:14  ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר־ָהַלְכנּו ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד ֲאֶׁשר־ָעַבְרנּו ֶאת־ַנַחל ֶזֶרד ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשֹמֶנה
 καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς παρεπορεύθημεν ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως οὗ παρήλθομεν τὴν – ָׁשָנה
φάραγγα Ζαρετ, τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη = ”aika, joka kului Kades Barneasta Zaretin 
puron ylittämiseen (oli) 38 vuotta” 

 
Muista tapauksista poiketen ַעד...ִמן  on käännetty kerran ἀπό...ἐπί: 

 
Dtn. 4:48 ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת־ַנַחל ַאְרֹנן ְוַעד־ַהר ִׂשיֹאן – ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ 
χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Σηων = ”Aroerista alkaen, joka on Ar-
nonjoen rannalla, Sionin vuoreen asti” 
Kääntäjä on kuitenkin saattanut lukea preposition ַעד muodossa ַעל, sillä edellä 
prepositio ַעל on käännetty prepositiolla ἐπί.  

 
Päinvastainen tapaus on Num. 34:3, jossa ַעל...ִמן  käännöksenä on ἀπό...ἕως: 

 
Num. 34:3 ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת־ֶנֶגָבה41 ִמִּמְדַּבר־ִצן ַעל־ְיֵדי ֱאדֹום – καὶ ἔσται ὑμῖν τὸ κλίτος τὸ 
πρὸς λίβα ἀπὸ ἐρήμου Σιν ἕως ἐχόμενον Εδωμ 
Heprealaisessa tekstissä ei ilmoiteta päätepistettä: ”kulkekoon eteläinen rajanne Sinin 
autiomaasta Edomia pitkin”. Septuagintan kääntäjä on ehkä lukenut prepositio ַעל 
tilalla prepositio ַעד, sillä käännöksessä on ἕως:”kulkekoon rajanne etelään, Sinin au-
tiomaasta Edomin rajalle saakka”. 

 
Muita tapoja ilmoittaa alku- ja määräpiste on ִמן...acc.42, ְל...ִמן  ja ֶאל...ִמן . Näiden 
käännöksinä esiintyy ἀπό...ἕως, ἀπό...εἰς, ἀπό...acc., ἀπό...ἐπί c.acc.,. ἀπό...παρά c.acc.,. 
Esim.   
Gen. 10:30 ַוְיִהי מֹוָׁשָבם ִמֵּמָׁשא ּבֲֹאָכה ְסָפָרה – καὶ ἐγένετο ἡ κατοίκησις αὐτῶν ἀπὸ 
Μασση ἕως ἐλθεῖν εἰς Σωφηρα = “ulottukoon teidän asuinsijanne Mesasta Sefariin“ 
Ex. 32:27 ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה – καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης 
ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς = ”kulkekaa läpi leirin ja palatkaa, portista porttiin” 

                                                 
41 Septuagintan Vorlagen lukutapa נגבה on Samarialaisesta pentateukista. Masoreettisessa tekstissä 
on ֶנֶגב. 
42 Varsinainen akkusatiivimuoto on hepreasta kadonnut ja yleensä se on pääteltävä tekstiyhteydes-
tä. Toisinaan vanha akkusatiivipääte -ָה  on säilynyt lokatiivisessa käytössä ”johonkin”, ks. esim. 
Gesenius & Kautzsch 1990, §90.  
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Ex. 26:28 ַמְבִרַח ִמן־ַהָּקֶצה ֶאל־ַהָּקֶצה – διϊκνείσθω ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον 
κλίτος = ”kulkekoon se (LXX+ yhdestä) reunasta (LXX + toiseen) reunaan”  
Num. 34:5 ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמֹון ַנְחָלה ִמְצָרִים – καὶ κυκλώσει τὰ ὅρια ἀπὸ Ασεμωνα 
χειμάρρουν Αἰγύπτου = “kääntyköön raja Asmonista Egyptin purolle“ 
Num. 34:7 ִמן־ַהָּים ַהָּגדֹל ְּתָתאּו ָלֶכם הֹר ָהָהר – ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης 
καταμετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὄρος·= “Suuresta merestä vetäkää rajanne 
Horin vuoreen“ 
Num. 21:18  ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה – καὶ ἀπὸ φρέατος εἰς Μανθαναιν = ”erämaasta (LXX: 
lähteeltä) Mattanaan”  
Dtn. 10:7 ּוִמן־ַהֻּגְדֹּגָדה ָיְטָבָתה – καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ἰετεβάθα = ”Gudgodasta Jobataan” 
Muita ovat Ex. 39:21[36:28], Num. 21, 19 bis, 20, 34:8, 10, 11 
 
Yhdessä tapauksessa määräpistettä ei ilmoiteta, mutta prepositio min ilmaisee selvästi 
”alkaen (jostakin)”: 

 
Dtn 3:12 יו ָנַתִּתי ָלֻראּוֵבִני ְוַלָּגִדי  ἀπὸ Αροηρ (...) καὶ τὸ– ֵמֲערֵֹער (...) ַוֲחִצי ַהר־ַהִּגְלָעד ְוָעָר֔
ἥμισυ ὄρους Γαλααδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ = ”Aroerista 
alkaen (…) puolet Gileadin vuoristoa ja sen kaupungit minä annoin ruubenilaisille ja 
gadilaisille” 

 

2.4.2 Käännösvastine ἐκ 

 
Kahdessa Deuteronomiumin kohdassa heprean ַעד...ִמן  on käännetty ἐκ...ἕως. 

 
Dtn. 1:2 ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרך ַהר־ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע – ἕνδεκα ἡμερῶν ἐκ Χωρηβ 
ὁδὸς ἐπ᾿ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη = ”11 päivämatkaa (on) Horebista Seirin vuoriston 
tietä Kades Barneaan” 
Dtn. 2:36 ֵמֲערֵֹער (...) ְוַעד־ַהִּגְלָעד – ἐξ Αροηρ (...) καὶ ἕως ὄρους τοῦ Γαλααδ = 
”Aroerista (…) Gileadiin (LXX Gileadin vuorille) saakka” 

 
Nämä eroavat tapauksista ἀπό...ἕως ainoastaan siten, että prepositiolausekkeet (edus-
sana ִמן ja דַע ) eivät välittömästi seuraa toisiaan, vaan välissä on jotakin muuta, jakeessa 
1:2 reittiä ilmaiseva lauseke ֶּדֶרך ַהר־ֵׂשִעיר ja jakeessa 2:36 relatiivilause. Ehkä kääntäjä 
on valinnut näissä tapauksissa lokaalisille tapauksille yleisemmän preposition ἐκ, koska 
sidos ַעד...ִמן  on heikompi (prepositiot ovat kauempana toisistaan). 

 

2.4.3 Vapaa käännös 
 

Jakeessa Gen. 13:3 preposition min vastine on εἰς. Tarkempi analyysi paljastaa, että 
käännös on vapaa: 

 
Gen. 13:3  ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד־ֵּבית־ֵאל – καὶ ἐπορεύθη ὅθεν ἦλθεν εἰς τὴν ἔρημον, ἕως 
Βαιθηλ  
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Heprealainen teksti merkitsee ”he kulkivat levähdyspaikkojen mukaisesti, Negevistä 
Beteliin”. Genesiksen kääntäjä ei ole tulkinnut sanaa ְלַמָּסָעיו substantiivin ַמַּסע 
”levähdyspaikka” muodoksi, vaan johtanut merkityksen verbistä ַמַּסע) נסע on 
luonnollisesti samaa juurta tämän verbin kanssa). Tästä johtuu vapaa käännös יולמסע  – 
ὅθεν ἦλθεν = ”sieltä mistä he olivat tulleet”. Tämän vapaan käännöksen vuoksi, 
kääntäjän on kääntänyt myös preposition min vapaasti prepositiolla εἰς: ”he kulkivat 
sieltä mistä hän oli tullut erämaahan, Beteliin asti”. 

 

2.4.4 Johtopäätökset 
 

Huomattavaa on, että muista lokaalisista tapauksista poiketen prepositio ἀπό on hallit-
seva prepositio. Muissa lokaalisissa tapauksissa yleisin prepositio ἐκ esiintyy ainoastaan 
kaksi kertaa Deuteronomiumissa kohdissa, joissa määräpistettä ilmaiseva prepositiolau-
seke (ַעד – ἕως) ei esiinny välittömästi lähtöpistettä ilmaisevan prepositiolausekkeen 
jälkeen.  

Rakenne ַעד...ִמן  on heprealle tyypillinen tapa ilmaista kahden asian ääripäitä. Mi-
ten hyvin sitten ilmaisu ἀπό...ἕως (tai ἐκ...ἕως) sopii kreikan kieleen? Conybearen & 
Stockin Septuagintan kieliopin mukaan yhdistelmä ἀπό ... ἕως on hepraismi, josta esi-
merkkinä lokaalisessa merkityksessä (”jostakin ... johonkin”) annetaan kohta Dtn 28:35 
ἀπὸ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου.43 Kielioppi ei tarkemmin määrittele 
minkälaisesta hepraismista on kyse. On totta, että ἀπό...ἕως esiintyy Septuagintassa 
ilmauksen ַעד...ִמן  käännöksenä lähes orjallisesti, mutta se ei vielä tee siitä hepraismia.  

Mauersberger listaa Polybiuksen sanakirjassa 12 kohtaa, joissa prepositioparia 
ἀπό...ἕως on käytetty lokaalisesti.44 Esim. Polybius Histories 5,34,7 ἀπὸ Παμφυλίας ἕως 
Ἑλλησπόντου καὶ τῶν κατὰ Λυσιμάχειαν τόπων. Ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä 
ἕως esiintyy lokaalisessa merkityksessä (joskin temporaalista harvemmin) ja esimer-
keissä on myös tapauksia, joissa esiintyy rakenne ἀπό...ἕως.45 Esim. Zen.pap. 59172,33 
ἀπὸ τῆς μεγάλης διώρυγος (p. διώρυρος) ἕως τῆς μικρᾶς διώρυγος (p. διώρυρος). Lä-
hempi tarkastelu siten paljastaa, että ἀπό...ἕως lokaalisessa merkityksessä (muihin 
ἀπό...ἕως merkityksiin palataan myöhemmin luvuissa 3.5 ja 5.1) on kreikassa tavan-
omaista, eikä sitä voi pitää hepraismina. 

Rakenne ἐκ...ἕως esiintyy kreikassa selvästi harvemmin kuin rakenne ἀπό...ἕως.46 
Prepositiot ἀπό ja ἐκ ovat merkitykseltään niin lähellä toisiaan, että analogian perus-
teella ἐκ...ἕως ei todennäköisesti ole ainakaan kielen vastainen, vaikka esiintyykin hy-
vin harvoin. Todennäköistä on, että Deuteronomiumin kääntäjä on valinnut parissa 
tapauksessa käännökseksi lokaalisissa tapauksissa yleisemmän preposition ἐκ, koska 
prepositiot ἐκ ja ἕως ovat kaukana toisistaan ja on kääntäjä on ajatellut ne erillisiksi.47 

 

                                                 
43 Conybeare & Stock 1980, §92. 
44 Mauersberger 2000–2003, 163. 
45 Mayser 1926–34, 524. 
46 Esim. Polybiukselta en ole löytänyt yhtään tapausta. Papyrusteksteistä Mayser (1926–34) ei 
anna sanojen ἐκ ja ἕως kohdalla yhtään esimerkkiä rakenteesta ἐκ...ἕως. 
47 Tavallisessa kreikkalaisessa tekstissä käytetään prepositiota ἀπό, vaikka ἕως ei välittömästi 
seuraisikaan, esim. Polybius Histories 3.39.9 ἀπὸ δὲ τῆς διαβάσεως τοῦ Ῥοδανοῦ πορευομένοις 
παρ’ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ὡς ἐπὶ τὰς πηγὰς ἕως πρὸς τὴν ἀναβολὴν τῶν Ἄλπεων τὴν εἰς Ἰταλίαν 
χίλιοι τετρακόσιοι. 



MIN-PREPOSITION KÄÄNTÄMINEN SEPTUAGINTASSA 32 

 
 
 

3 Kuvainnollisesti lokaaliset tapaukset 
 

Kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa min-prepositio ilmaisee samanlaista liikettä tai 
erotusta kuin lokaalisissa tapauksissa. Erona on se, että preposition täydennyksenä ei 
ole konkreettinen paikka, vaan jokin yleisempi asia, josta liikkeen ajatellaan suuntautu-
van pois. Voidaan siis ajatella, että min-preposition merkitys on analoginen lokaalisille 
tapauksille ja merkitystä ”jostakin pois” käytetään laajemmin kuin vain konkreettisista 
paikoista. Kuvainnollisesti lokaaliset tapaukset olen jakanut seuraavanlaisiin ryhmiin:  

 
1) preposition täydennys on abstrakti käsite tai olotila 
2) preposition täydennys on jonkin asian valmistusaine 
3) min ilmaisee ottamista joltakin tai jonkin omaisuudesta 
4) preposition täydennys on henkilö, ja lause ilmaisee jälkeläisten saamista jostakin 
5) lähtökohtaa ilmaisevat tapaukset 
6) täydennys on joukko 
 

Ryhmät ovat keskenään melko erilaisia. Yhteistä on kuitenkin prepositio merkitys ”jos-
takin” sekä analogia lokaalisille tapauksille. Kuvainnollisesti lokaalisia tapauksia on 245 
kappaletta (ks. taulukko 3.1). Seuraavassa tutkitaan tarkemmin kutakin ryhmää. 
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Gen. 34 12 3  2 2 1 54 
Ex. 18 8 3 1 2 2  34 
Lev. 45 11 1     57 
Num. 59 12 2     73 
Dtn.  13 12 1   1  27 
Pentat. 169 55 10 1 4 5 1 245 

Taulukko 3.1. Min-preposition käännökset kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa. 
 

3.1 Abstrakti täydennys 
 

Tapaukset, joissa täydennyksenä on abstrakti asia, ovat hyvin lähellä liikettä jostakin 
ilmaisevia lokaalisia tapauksia. Abstrakti täydennys voi esimerkiksi olla uni, käsky, viha, 
epäpuhtaus jne. Tapauksia on 41 kappaletta, lähes kaikissa on käännöksenä ἀπό tai ἐκ 
(ks. taulukko 3.2). 
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Gen. 6 2 2  1   11
Ex. 1 4  1  1  7 
Lev. 1       1 
Num. 5 4 1     10
Dtn.  8 3     1 12
Pentat. 21 13 3 1 1 1 1 41

Taulukko 3.2. Min-preposition käännökset kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa, 
kun preposition täydennys on abstrakti. 
 

3.1.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Yleisin käännösvastine on prepositio ἀπό. Sitä käytetään erityisesti liikkumista ilmaise-
vien verbien kanssa1, mutta myös muiden verbien kanssa2. Kahdesti prepositiota on 
käytetty adnominaalisesti. Esimerkkejä: 

 
Gen. 27:30 ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו – καὶ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἦλθεν ἀπὸ τῆς θήρας = 
”Esau, hänen veljensä tuli metsästämästä” 
Gen. 9:24 ַוִּייֶקץ ֹנַח ִמֵּיינֹו – ἐξένηψεν δὲ Νωε ἀπὸ τοῦ οἴνου = ”Nooa heräsi viinistä” 
 
Gen. 6:4 ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם – ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, 
οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί = ”nämä olivat jättiläisiä muinaisuudesta, kuuluisia miehiä” 
Kyseessä ei ole temporaalinen tapaus, vaikka täydennys on עֹוָלם – αἰών, sillä merkitys 
on ”muinaisista ajoista peräisin” ei ”muinaisista ajoista alkaen” (”muinaisuus” on meta-
forinen paikka). Huomaa, että Septuagintassa adnominaalisen attribuutin edessä on 
toistettu prepositio oikean kreikan syntaksin mukaisesti. 
 
Gen. 31:40 ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני – καὶ ἀφίστατο ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου = ”uni 
väistyi silmistäni”.  
Silmä ei ole tässä konkreettinen paikka, vaan kuuluu kuvainnolliseen sanontaan. 
 
Ex. 23:7 ִמְּדַבר־ֶׁשֶקר ִּתְרָחק – ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ = ”pysy erilläsi 
kaikista pahoista asioista” 

 
Lev. 16:19 ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – καὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν 
Ισραηλ = ”pyhittäköön sen israelilaisten epäpuhtaudesta”. 

 
Num. 8:25 ָיׁשּוב ִמְּצָבא ָהֲעבָֹדה – ἀποστήσεται ἀπὸ τῆς λειτουργίας = ”olkoon hän vapaa 
palveluksesta” 

                                                 
1 Tällaisia ovat 6 סור – παραβαίνω 3, ἐκκλίνω1, πλανάω (pass.) 1, ἀφίστημι 1; 4 ׁשוב – 
ἀποστρέφω 3, ἀνίστημι 1; בוא – ἔρχομαι, נדד – ἀφίστημι. 
2 Näitä ovat ׁשכח (nif.) – ἐπιλανθάνομαι; יקץ – ἐξεγείρω; ἐκνήφω; קחק – ἀφίστημι; יׁשע (nif.) – 
διασῴζω; קדׁש (pi.) – ἁγιάζω; העׂש  – ποιέω. 
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Num. 10:9 ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם – καὶ διασωθήσεσθε ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν = ”te pelastutte 
vihollisistanne” 
Num. 35:12 ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל – καὶ ἔσονται αἱ πόλεις ὑμῖν φυγαδευτήρια 
ἀπὸ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα = ”ne ovat pakopaikkoja verenkostajalta” 
Prepositiolausekkeen pääsana on substantiivi φυγαδευτήρια, mutta se on johdettu ver-
bistä φεύγω. 

 
Num. 16:28 ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי־ְיהָֹוה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי־לֹא ִמִּלִּבי – Ἐν 
τούτῳ γνώσεσθε ὅτι κύριος ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι οὐκ ἀπ᾿ 
ἐμαυτοῦ·= ”tästä te tiedätte, että Herra on lähettänyt minut tekemään kaikki nämä teot, 
sillä ne eivät ole minun tahdostani”.  
Heprean idiomi ִמֵּלב on tarkoittaa ”jonkun tahdosta”. Septuagintassa kumpikin idiomin 
sana on käännetty omana segmenttinään ἀπ’ – ִמן ja ἐμαυτοῦ – ֵלב. Septuagintaa 
varhaisimmissa sanayhtymän ἀπ’ ἐμαυτοῦ esiintymissä se tarkoittaa kirjaimellisesti 
”itsestäni” (näitä ovat Xenofon Anabasis 3.1.25; Platon Parmenides 137b), mutta 
kiistämättä se joissain tapauksissa tarkoittaa ”tahdostani”. Tällaisia kohtia olen 
löytänyt esim. 4. Makk. 11:3 αὐτὸς δ’ ἀπ’ ἐμαυτοῦ παρῆλθον = ”olen tullut omasta 
tahdostani”; Nicolaus Fragmenta 28.7 (1. vs. eKr.)  Ὦ Ζεῦ, εἰ μὲν ἀπ’ ἐμαυτοῦ δέδρακα 
ταῦτα ἃ δέδρακα = ”Oi Zeus, jos olen tehnyt omasta tahdostani nämä, mitkä olen 
tehnyt”. Pääsääntöisesti sanoilla ἀπ’ ἐμαυτοῦ on kirjaimellinen merkitys ”itsestäni”, 
mutta kohtien 4. Makk. 11:3 ja Nicolaus Fragmenta 28.7 perusteella voidaan sanoa, että 
”omasta tahdostani” on asianmukainen käännös. Vrt. myös kohta Num. 24:13 
(jäljempänä), jossa samasta sanonnasta käytetään käännöstä παρ’ ἐμαυτοῦ. 

 
Dtn. 4:9 ּוֶפן־ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך – καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου = ”ettei se lähde 
pois sydämestäsi” 
Dtn. 13:18 (17) – ְלַמַען ָיׁשּוב ְיהָֹוה ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ἵνα ἀποστραφῇ κύριος ἀπὸ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ = ”jotta Herra kääntyisi pois vihastansa” 
Dtn. 28:14 ְולֹא ָתסּור ִמָּכל־ַהְּדָבִרים – οὐ παραβήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν λόγων = ”jottet 
poikkea mistään sanoista” 
Dtn. 31:21 ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו – οὐ γὰρ μὴ ἐπιλησθῇ ἀπὸ στόματος τοῦ σπέρματος 
αὐτῶν = ”sillä se ei unohdu heidän jälkeläistensä suusta” 

 

3.1.2 Käännösvastine ἐκ 

 
Tapaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisessä kohdassa, preposition ἀπό kanssa. 
Verbit, joiden kanssa prepositio ἐκ esiintyy käännöksenä merkitsevät liikkumista ja 
liikuttamista.3 Esimerkkejä 

 
Gen. 48:16 ַהַּמְלָאְך ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל־ָרע – ὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶν = 
”enkeli, joka pelasti minut kaikesta pahasta” 

 
Ex. 18:4 ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה – καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω = ”hän pelasti minut 
faraon miekalta (kr. kädeltä)”.  
                                                 
3 Nämä verbit ovat 4 סור – παραβαίνω 2, ἐκκλίνω 1, ἐκλείπω 1; קום – ἀνίστημι; עלה (hif.) – 
ἀναβιβάζω; נדה (hif.) – ἐξωθέω; רדה – ἐξεγείρω; דרד – ἀνατέλλω; נצל (hif.) – ῥύομαι, ἐξαιρέω; 
 .ἐξέρχομαι – נזל ;ῥύομαι – גאל
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Septuagintan Exoduksessa toistuu sanapari ἐκ χειρὸς kun pelastamisen kohde on ”egyp-
tiläiset” tai ”farao” riippumatta siitä onko heprealaisessa tekstissä ִמַּיד vai jotain muuta 
(esim. Ex. 3:8, 14:30, 18:8 bis, 18:9 bis, 18:10 bis). Siten Vorlage ִמַּיד on epätodennäköinen. 
 
Ex. 3:17 ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים – Ἀναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς κακώσεως τῶν Αἰγυπτίων 
= ”hän nosti teidät Egyptin kurjuudesta”. 
 
Num. 24:17 ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב – ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ = ”tähti nousee Jaakobista”  
 
Num. 24:7 ִיַּזל־ַמִים ִמָּדְלָיו – ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ.  
Heprealainen teksti on kirjaimellisesti ”vettä läikkyy sen (=Jaakobin) sangoista”. Septu-
agintan kääntäjä on kääntänyt tämän idiomin merkityksensä puolesta oikein, joskin 
kankeasti: ” ihminen tulee ulos sen (=Jaakobin) siemenestä” eli vapaammin suomeksi 
”Jaakobille tulee syntyy jälkeläinen”. Kirjaimellinen käännös, jossa idiomi olisi säilytet-
ty (esim. ῥαίνει ὕδωρ ἀπὸ κάδου αὐτοῦ) olisi tuskin ollut ymmärrettävä. 
 
Dtn. 31:29 ְוַסְרֶּתם ִמן־ַהֶּדֶרך – καὶ ἐκκλινεῖτε ἐκ τῆς ὁδοῦ = ”te poikkeatte siltä tieltä”. 

 

3.1.3 Muut käännösvastineet  
 

Vastine παρά c.gen. esiintyy kolme kertaa.  
 
Gen. 24:50 ֵמְיהָֹוה ָיָצא ַהָּדָבר – Παρὰ κυρίου ἐξῆλθεν τὸ πρόσταγμα τοῦτο = ”Herran luota 
(on) tämä käsky”.  
Prepositiota παρά käytetään merkityksessä ”luota”, mikä on semanttisesti aivan oikein. 
Prepositiota min käytetään tässä synonyymisesti yhdistetyn preposition ֵמֵאת kanssa 
(merkitys ”luota”). Prepositio παρά on tähän valittu ehkä siksi, että sitä käytetään Sep-
tuagintassa yleisesti, kun halutaan ilmaista jonkun tulemista ”Herran luota” (esim. Gen. 
19:24, 25:22, Lev. 9:24, Lev. 10:2, Sir. 11:14, Jer. 42:1; samoin UT:ssa, esim. Luuk. 1:45, Ef. 
6:8, Jaak. 1:7) 

 
Gen. 49:24–25 ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל 25 ֵמֵאל ָאִביָך – ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ισραηλ 25 
παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου 
Hepreankielinen teksti on hieman vaikeasti tulkittavissa.4 Kirjaimellisesti sen voisi 
kääntää: ”sieltä hän kaitsee Israelin kalliota (tai Israelin kallio kaitsee), isämme Jumalal-
ta”, joka merkitsisi, että kaitseminen tapahtuu Jumalan luota tai kaitsemisen lähtökohta 
on peräisin jumalalta. Kreikkalaisessa tekstissä ei ole varsinaista predikaattiverbiä (par-
tisiippi κατισχύσας täytyy ajatella nominaaliseksi, koska edessä on artikkeli) ja jokin 
verbi käännökseen pitää lisätä, esimerkiksi: ”sieltä (tulee) se, joka vahvistaa Israelia, 
isäsi Jumalan luota”. Tekstin tulkinnasta huolimatta sekä min että παρά ovat kuvainnol-
lisesti lokaalisia ja merkitsevät sitä, mistä (Jumalan luota) jokin tulee. Todennäköisesti 
παρά on valittu käännökseksi, koska yleensä ”Jumalan luota” ilmoitetaan tällä preposi-
tiolla (vrt. edellä παρὰ κυρίου). 

 
Num. 24:13 ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי – ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ᾿ 
ἐμαυτοῦ·= ”tekemään hyvää tai pahaa omasta tahdostani (LXX itsestäni)” 
Aikaisemmin, kohdassa Num. 16:28 sanonnassa מלב on käytetty käännöstä ἀπ’ ἐμαυτοῦ. 
Kaikissa muissa ennen ajanlaskun alkua olevissa teksteissä παρ’ ἐμαυτοῦ tarkoittaa ”it-
                                                 
4 Sanan ִמָּׁשם ”sieltä” tilalle on ehdotettu esimerkiksi tekstikorjausta ִמֵּׁשם ”nimellä”, ks. 
Westermann 1987, 220, 239. Todennäköisesti Septuagintan Vorlage on kuitenkin MT:n mukainen. 



MIN-PREPOSITION KÄÄNTÄMINEN SEPTUAGINTASSA 36 

seäni koskien”, ”itsestäni”.5 Septuagintan käännös merkinnee siten ”tekemään hyvää 
tai pahaa itsestäni”. Semanttisesti se on lähellä alkuperäistä heprealaista merkitystä.  

 
Prepositio κατά c.acc. esiintyy yhden kerran 

 
Ex. 36:4  ַוָּיבֹאּו ָּכל־ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשים ֵאת ָּכל־ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִאיׁש־ִאיׁש ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ֵהָּמה
 καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ἕκαστος κατὰ – עִֹׂשים
τὸ αὐτοῦ ἔργον, ὃ αὐτοὶ ἠργάζοντο  
Heprealaisessa tekstissä min ilmaisee sitä, mistä miehet tulevat: ”Niin tulivat kaikki 
taitavat (miehet), jotka tekivät kaikkea pyhäkön työtä, jokainen työstänsä, jota he olivat 
tekemässä”. Septuagintassa käännös κατά c.acc. muuttaa lauseen merkityksen: ”Niin 
tulivat kaikki taitavat (miehet), jotka tekivät pyhäkön työtä, kukin omaa toimensa mu-
kaisesti6, jota he tekivät. Prepositio κατά on hieman yllättävä käännös. Luultavasti kään-
täjä ei ole ymmärtänyt, että min-preposition pääsana on jo lauseen alussa, nimittäin 
verbi ַוָּיבֹאּו. Septuagintassa preposition pääsana on οἱ ποιοῦντες (>ָהעִֹׂשים), tällöin 
prepositio κατά on valinta, joka tekee lauseesta ymmärrettävän. Epätodennäköisenä 
pidän sitä, että Vorlagessa preposition min tilalla olisi jokin toinen esim. ְל. 

 
Yhdessä kohdassa käännös on –θεν: 
Gen. 49:24 ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל – ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ισραηλ 
Tekstin kääntämisestä ks. edellä s. 35. Sana ἐκεῖθεν on valittu tässä vaikeaselkoisessakin 
kohdassa sanan ִמָּׁשם käännökseksi kuten tavallista. 

 
Genetiivi esiintyy käännösvastineena kerran verbin παύω (>ׁשוב) yhteydessä 
 
Ex. 32:12 ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך – παῦσαι7 τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου = ”käänny (LXX hellitä) 
vihastasi”. Genetiivi käännösvastineena on tässä tapauksessa oikea, sillä se on verbin 
παύω rektion mukainen, ja lisäksi verbiä παύω käytetään sanan ὀργή kanssa.8  

 
Vapaa käännös esiintyy yhdessä kohdassa 

 
Dtn. 32:17 ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו – καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν  
Adjektiivi ָקרֹב tarkoittaa ajallisesti tai paikallisesti lähellä olevaa. Tässä jakeessa se 
kontekstin perusteella viittaa lähimenneisyyteen, joten käännös on ”uudet, läheltä 
(=lähiaikoina) tulleet”. Käännös πρόσφατοι ”äskettäin” on varsin sujuva. Min-
preposition vastineeksi voi ajatella etuliitteen προσ–. 

 
 

                                                 
5 Myös LSJ (s. 1302) antaa vain tämän merkityksen (παρ’ ἑαυτοῦ from one's own means). Samoin 
Septuagintan toinen esiintymä on tulkittava tässä merkityksessä Gen. 31:39 ἐγὼ ἀπετίννυον παρ’ 
ἐμαυτοῦ = ”minun oli maksettava se itseltäni”. 
6 Κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον on parhaiten ymmärrettävä ”oman työnsä mukaisesti”. Näin esim. Brenton 
1980: ”each according to his own work”. 
7 Käsikirjoituksissa 15 44 426 esiintyy ennen artikkelia prepositio ἀπό. Tämä on selvästi korjaus 
masoreettisen tekstin mukaan. 
8 LSJ (s. 1350) antaa tästä jopa esimerkin Lysias 19.6 πεπαυμένοι γὰρ τῆς ὀργῆς αὐτῶν ἀκροᾶσθε 
= ”koska lopetitte vihan(ne), te kuulitte heitä”. Septuagintasta löytyy myös esimerkkejä, joissa 
käytetään prepositiota ἀπό (esim. Ps. 36:8). 
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3.1.4 Johtopäätökset 
 

Verrattuna liikettä ilmaiseviin lokaalisiin tapauksiin, prepositiota ἀπό käytetään suh-
teellisesti enemmän kuin prepositiota ἐκ. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että abst-
rakteissa asioissa prepositio ἀπό soveltuu käännökseen paremmin kuin prepositio ἐκ, 
jossa vivahde on enemmän ”sisältä”. Kaiken kaikkiaan tämän ryhmän käännökset ovat 
kreikassa asianmukaisia.  

 

3.2 Täydennys on valmistusaine 
 

Aivan kuten suomen elatiivi, min-prepositio ilmaisee valmistusainetta eli sitä, mistä 
aineesta jokin asia koostuu tai on valmistettu. Tällaisissa tapauksissa preposition pää-
sana merkitsee luonnollisesti tekemistä/valmistamista tai lause on nominaalilause. 
Tämän ryhmän tapauksissa preposition min merkitys on lähellä tapauksia, joissa min-
prepositio ilmaisee jonkin alkuperää jostain paikasta (vrt. edellä s. 17). Voidaan ajatella, 
että tässä ryhmässä min ilmaisee kuvainnollisesti jokin asian materiaalista alkuperää eli 
valmistusainetta. Kaikkiaan tapauksia on suhteellisen vähän, 16 kappaletta. Käännökset 
jakautuvat seuraavasti: ἐκ 12 (Gen. 4., Ex. 6, Lev. 1, Num. 1), ἀπό 3 (Gen. 1, Num. 2) ja 
yksi vapaa käännös. 

 

3.2.1 Käännösvastine ἐκ 

 
Yleisin käännösvastine on prepositio ἐκ. Näissä suuren ryhmän muodostavat Exoduk-
sessa alttaripalvelukseen liittyvät asiat, joista todetaan ִמֶּמָּנה tai ִמֶּמּנּו. Yleensä 
sanakirjat tulkitsevat, että tämä (kirjaimellisesti: ”siitä”) tarkoittaa ”olla samaa ainetta 
kuin jokin (= suffiksin korrelaatti)”, esim. ָתיוִמֶּמּנּו ַקְרֹנ  = ”sen sarvet ovat samaa ainetta 
kuin se”. Muissa Pentateukin kirjoissa preposition täydennyksenä esiintyviä 
valmistusaineita ovat esim. maa, liha, luu ja viiniköynnös. 

 
Genesis 
Gen. 2:23 זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי – Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου 
καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου = ”hän on luuta minun luistani ja lihaa minun lihastani” 
Gen. 2:19 ַוִּיֶצר ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָּכל־ַחַּית ַהָּׂשֶדה – καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς 
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ = ”Herra (LXX Jumala) muovasi maasta kaikki kedon eläi-
met”. 
Gen. 3:19 ַעד ׁשּוְבָך ֶאל־ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת – ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ 
ἧς ἐλήμφθης·= ”kunnes palaat maaksi, josta sinut on otettu”. 
 
Exodus 
Ex. 25:31 ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו – ὁ καυλὸς αὐτῆς καὶ οἱ καλαμίσκοι 
καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἔσται = ”sen (= lampun) ku-
vut, kannat ja terälehdet olkoot samaa ainetta kuin se” 
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Ex. 30:2 ִמֶּמּנּו ַקְרֹנָתיו – ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα αὐτοῦ = ”sen (= alttarin) sarvet ol-
koot samaa ainetta kuin se”. Heprean nominaalilause on Septuagintassa käännetty li-
säämällä predikaattiverbiksi εἰμι. 
Ex. 39:5 [36:12] – ִמֶּמּנּו הּוא ְּכַמֲעֵׂשהּו ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατὰ τὴν αὐτοῦ ποίησιν = ”se 
(= kasukan vyö) oli (tehty) samasta aineesta samalla tavoin” 
 
Leviticus  
Lev. 2:8 ְוֵהֵבאָת ֶאת־ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליהָֹוה – καὶ προσοίσει τὴν θυσίαν, ἣν ἂν 
ποιήσῃ ἐκ τούτων, τῷ κυρίῳ·= ”vie uhri, joka on valmistettu näistä, Herralle” 
 
Numeri 
Num. 6:4 ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן (...) לֹא יֹאֵכל – πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς 
αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου (…) οὐ φάγεται = ”kaikkina nasiirilupauksen 
päivinä mitään, joka on peräisin viiniköynnöksestä (…) älköön hän syökö” 

 

3.2.2 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό esiintyy valmistusainetta kuvaavana käännöksenä harvemmin kuin pre-
positio ἐκ; ἀπό esiintyy ainoastaan kahdessa jakeessa yhteensä kolme kertaa. Tapaukset 
ovat: 
 
Gen. 2:7 ַוִּייֶצר ְיהָֹוה ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר ִמן־ָהֲאָדָמה – καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς  
Lause on hieman vaikeatulkintainen. Jos עפר on attribuutti ihmiselle (vrt. esim. 3:19), 
niin käännös on “Herra Jumala muovasi tomua olevan ihmisen maasta”. Kreikka voi-
daan tulkita myös translatiivisesti ”Herra Jumala muovasi tomua maasta ihmiseksi”.  

 
Num. 15:3 ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה ִמן־ַהָּבָקר אֹו ִמן־ַהּצֹאן – ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ, 
εἰ μὲν ἀπὸ τῶν βοῶν ἢ ἀπὸ τῶν προβάτων = “valmistaaksenne suloisen tuoksun Herral-
le karjasta tai lampaista”.  

 
Mitään eroa edellisiin tapauksiin, joissa oli prepositio ἐκ, ei ole. Jopa saman kirjan kään-
täjä käyttää prepositiota ἀπό ja ἐκ paralleelisina (Gen. 2:7 – Gen. 2:23).  

 

3.2.3 Vapaa käännös 
 

Yhdessä kohdassa käännös on vapaa: 
 

Ex. 25:19  ֶרת ַּתֲעׂ֥שּו ה ִמֶּז֑ה ִמן־ַהַּכֹּפ֛ ד ִמָּקָצ֖ ה ּוְכרּוב־ֶאָח֥ ד ִמָּקָצ֙ה ִמֶּז֔ ֲעֵׂשה ְּכ֨רּוב ֶאָח֤ ַו֠
יו י ְקצֹוָתֽ ים ַעל־ְׁשֵנ֥  ποιηθήσονται χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ χερουβ – ֶאת־ַהְּכֻרִב֖
εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου καὶ ποιήσεις τοὺς δύο χερουβιμ ἐπὶ τὰ 
δύο κλίτη 
Heprealaisen tekstin käännös on “Tee toinen kerubi sen toiselle reunalle ja toinen ke-
rubi sen toiselle reunalle; tehkää kerubit samasta aineesta kuin armoistuin, sen kum-



3. KUVAINNOLLISESTI LOKAALISET TAPAUKSET 39

paakin päähän”.9 Septuagintassa lausejako on hahmotettu toisin: ”tehkööt toisen keru-
bin sen toiselle reunalle ja toisen kerubin armoistuimen toiselle reunalle; ja tee kaksi 
kerubia molempiin päihin”. Erilaista Vorlagea ei tarvitse olettaa, sillä Septuagintan 
käännös voidaan ymmärtää erilaisena lausejakona. 

 

3.2.4 Johtopäätöksiä 
 

Sekä prepositio ἐκ että ἀπό voivat yhtälailla ilmaista valmistusainetta tai materiaalista 
alkuperää. Jopa klassisena aikana niitä käytetään samalla tavoin, esim. Herodotos 1.194 
ποιέεσθαι ἐκ ξύλων τὰ πλοῖα = ”tehdä laivoja puusta”, Herodotos 7.65 εἵματα ἀπὸ ξύλου 
πεποιημένα = ”vaatteet, jotka oli tehty puusta (= puuvillasta)”.10 Prepositiot voivat il-
maista koostumista laajemminkin, esim. Xenofon Symposium 8.32 στράτευμα 
ἀλκιμώτατον ἂν γένοιτο ἐκ παιδικῶν = ”voimakas sotajoukko koostuisi poikamaisista 
henkilöistä”, Platon Phaedo 59a κρᾶσις ἀπὸ τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη καὶ ἀπὸ τῆς 
λύπης = ”sekoitus mielihyvästä ja tuskasta”.11 Näiden esimerkkien perusteella molem-
mat käännökset, ἐκ ja ἀπό, ovat tarkoitukseen sopivia. Jostain syystä tässä kohtaa ἐκ on 
suositumpi kuin ἀπό. 

 
 

3.3 Jonkin omistuksesta 
 

Varsin yleisesti min-prepositiota käytetään, kun ilmaistaan jostain paikasta ottamista. 
Kuvainnollisesti lokaalisena voidaan pitää tapauksia, joissa ottaminen kohdistuu henki-
lön omaisuuteen (”ottaa joltakin”). Käännösten jakauma on esitelty taulukossa 3.3. 

 

  ἀπ
ό 

π
αρ
ά 

c.
ge

n.
 

ἐκ
 

ge
n.

 

yh
t. 

Gen. 1 1 1 1 4 
Ex.  3   3 
Lev. 4 1   5 
Num. 1 1 1  3 
Dtn.   1   1 
Pentat. 6 7 2 1 16

Taulukko 3.3. Min-preposition käännökset kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa, 
kun merkitys on ”ottaa joltakin”. 
 
 

                                                 
9 Mahdollinen on myös tulkinta ”… tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi” (näin esim. Kirk-
koraamattu 1933). Konteksti tukee kuitenkin tulkintaa valmistusaineesta.  
10 Esimerkit LSJ, 192, 499. 
11 Esimerkit LSJ, 192, 499. 
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3.3.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Käännösvastine ἀπό esiintyy Pentateukissa 5 kertaa (Gen. 1, Lev. 4, Num. 1). Neljässä 
tapauksessa sitä käytetään ilmaisemaan keneltä jotakin on ostettu tai hankittu. Preposi-
tion pääsanana on קנה (tai sen johdannainen), joka on käännetty yleisimmin verbillä 
κτάομαι: 

 
Gen. 17:12  ּוִמְקַנת־ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן־ֵנָכר – καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου = 
”hopealla ostettu keneltä tahansa muukalaiselta”.  
Lev. 25:44 ה ֶבד ְוָאָמֽ ם ִּתְק֖נּו ֶע֥ ם ֵמֶה֥ ֵתיֶכ֔ ם ֲאֶׁש֙ר ְסִביבֹ֣ ת ַהּגֹוִי֗ ְך ֵמֵא֣ ר ִיְהיּו־ָל֑  – ְוַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמְתָ֖ך ֲאֶׁש֣
καὶ παῖς καὶ παιδίσκη, ὅσοι ἂν γένωνταί σοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὅσοι κύκλῳ σού εἰσιν, ἀπ᾿ 
αὐτῶν κτήσεσθε δοῦλον καὶ δούλην = ”orjasi ja orjattaresi, jotka ovat sinun; ympärilläsi 
olevilta kansoilta, niiltä osta orjasi ja orjattaresi” 
Lev. 25:45 ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים ִעָּמֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם – καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν 
τῶν παροίκων τῶν ὄντων ἐν ὑμῖν, ἀπὸ τούτων κτήσεσθε καὶ ἀπὸ τῶν συγγενῶν αὐτῶν 
= ”tai teidän luonanne asuvilta muukalaisilta, näiltä ostakaa tai heidän sukulaisiltaan” 

 
Edellä olevissa tapauksissa prepositio min ja sen käännös ἀπό on luontevinta tulkita 
merkityksessä ”(hankkia) joltakin”. Periaatteessa myös tulkinta ”(hankkia) joukosta” 
olisi mahdollinen. Pidän tätä epätodennäköisenä koska jakeessa Lev. 25:44 prepositio 
 synonyymi, ja molempien käännös on lisäksi ἀπό ִמן näyttäisi olevan preposition ֵמֵאת
(sanaan ֵמֵאת tulkita ”joukosta” tuskin sopii). 

Verbin κτάομαι (”hankkia joltakin”) järjestymisen kannalta prepositio ἀπό on sopi-
va käännös (myös ἐκ kävisi). Tästä esimerkkinä Septuagintan ulkopuolelta on Sofokles, 
Trachiniae 471 κἀπ’ ἐμοῦ κτήσει χάριν.12 

 
Yhdessä tapauksessa ἀπό ilmaisee perinnön siirtymistä (סבב – περιστρέφω) heimon 
omistuksesta: 

 
Num. 36:7 ְולֹא־ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל־ַמֶּטה – καὶ οὐχὶ περιστραφήσεται 
κληρονομία τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν = ”ettei israelilaisten perintöosa 
siirry heimolta toiselle” 

 

3.3.2 Käännösvastine παρά c.gen. 
 

Prepositio παρά c.gen. esiintyy Pentateukissa 5 kertaa (Gen. 1, Ex. 2, Lev. 1, Num. 1). Sitä 
käytetään verbien αἰτέω (>ׁשאל), λαμβάνω (>לקח), ἀπόλλυμι (> אבד) ja λυτρόω (>גאל) 
kanssa sekä jälkimmäisestä verbistä johdetun substantiivin λύτρον (> ִפְדיֹום) kanssa. 
 
Gen. 23:13 ַקח ִמֶּמִּני – λαβὲ παρ᾿ ἐμοῦ = ”ota (vainion hinta) minulta” 
 

                                                 
12 Esimerkki otettu LSJ, 1001. 
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Ex. 3:22 ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתה ְּכֵלי־ֶכֶסף – ἀλλὰ αἰτήσει γυνὴ παρὰ 
γείτονος καὶ      συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ = ”(jokainen) nainen pyytää naapuril-
taan ja talossaan majailevalta hopea-astioita” 
Ex. 12:35 ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים – καὶ ᾔτησαν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων = ”he olivat pyytäneet 
(astioita) egyptiläisiltä” 
Ei ole ilmeistä, että verbi αἰτέω ”pyytää (joltakin)” järjestyy prepositiolla παρά c.gen.13 
Yleensä αἰτέω järjestyy kahdella akkusatiivilla (se mitä pyydetään, se jolta pyydetään). 
Se, jolta pyydetään, voidaan toisinaan ilmaista myös prepositiolla παρά c.gen (tai πρός 
c.gen.), esim. Xenofon Anabasis 1.3.16 εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου = ”yksin-
kertaista on pyytää opasta tältä (henkilöltä)”.14 Käännös παρά on siten näissä Exoduksen 
jakeissa aivan oikea, vaikka akkusatiivi onkin yleisempi muualla kreikassa.15  
 
Lev. 25:33 ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן־ַהְלִוִּים – καὶ ὃς ἂν λυτρωσάμενος παρὰ τῶν Λευιτῶν = ”jos joku 
lunastaa leeviläisiltä”.  
Partitiivinen tulkinta ”se leeviläisistä, joka lunastaa”16 olisi hepreassa periaatteessa 
mahdollinen, mutta ei sovi kontekstiin (jakeen ajatus on, että se, mikä on leeviläisiltä 
lunastettu palautuu riemuvuonna, subjekti ei silloin ole oleellinen). Prepositio min il-
maisee kohteen, jolta lunastetaan.17 Tämä tulkinta on ainoa mahdollinen kreikassa. 
Käännösvastine παρά on verbin λυτρόω ”lunastaa (joltakin)” rektion mukainen.18  

 
Num. 3:12  19ִמְּבֵני ישראל פדויהם יהיו –παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ λύτρα αὐτῶν ἔσονται= ”ne 
olkoot heidän lunnaansa israelilaisilta” 

 
Dtn. 22:3 ֲאֶׁשר־ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו – ὅσα ἂν ἀπόληται παρ᾿ αὐτοῦ = ”joka on kadonnut häneltä” 

 

3.3.3 Käännösvastine ἐκ 

 
Käännösvastine ἐκ esiintyy kerran Genesiksessä ja kerran Numerissa:  
 
Num. 36:9 ְולֹא־ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר – καὶ οὐ περιστραφήσεται κλῆρος ἐκ φυλῆς 
ἐπὶ φυλὴν ἑτέραν = ”ettei perintöosa siirry heimolta toiselle” 
Vrt. Num. 36:7, jossa merkitykseltään identtisessä lauseessa käännösvastine on ἀπό.  
 
Gen. 31:1 ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל־ַהָּכבֹד ַהֶּזה – καὶ ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην = ”siitä, mikä (on) isällemme (kuuluvaa), hän on 
saanut aikaan kaiken tämän loiston” 

                                                 
13 Vrt. esim. englannissa ”ask somebody for something”. 
14 LSJ, 44. 
15 Myös akkusatiivi esiintyy Septuagintassa Pentateukin ulkopuolella, esim. Ps. 21(20):5 (hepr. 
 ,Jes. 58:2 (obj. suff.). – Mielenkiintoinen lisähuomio on, että yleisintä käännösvaihtoehtoa ,(ִמן
prepositiota ἀπό, ei käytetä Septuagintassa verbin αἰτέω kanssa. Uudessa testamentissa sen sijaan 
prepositio ἀπό esiintyy verbin αἰτέω kanssa ainakin Matt. 20:20 ja 1. Joh. 5:15 (käsikirjoitukset A 
P Ψ 1739 sekä enemmistö tekstin käsikirjoitukset ovat korjanneet prepositioksi παρά). 
16 Moderneista raamatunkäännöksistä näin tulkitsee esim. Revised Standard Version . 
17 Tätä tulkintaa kannattaa myös DCH, 294. 
18 LSJ:n (s. 1067) esimerkki tästä IG12(5).36 παρὰ τῶν Αἰτωλῶν.  
19 Septuagintan Vorlagessa on ollut Samarialaisen pentateukin mukaisesti loppuosa  ישראל פדויהם
  .vaikka tämä puuttuu masoreettisesta tekstistä ,יהיו
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Lause poikkeaa edellisistä tapauksista, joissa käännös oli ἀπό tai παρά. Prepositio ἐκ 
ilmaisee sitä kenen omaisuudesta on otettu ja saatu aikaan rikkaudet. Preposition se-
manttinen kenttä lähenee ”alkuperää” tai ”valmistusainetta” josta jokin on tehty 
(huom. verbi ָעָׂשה – ποιέω). 

 

3.3.4 Käännösvastine genetiivi 
 

Genetiivi esiintyy käännöksenä kerran, verbin ἀφαιρέω (<נצל) kanssa: 
 

Gen. 31:16 ִּכי ָכל־ָהעֶֹׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו – πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, ἣν 
ἀφείλατο ὁ θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν = ”kaikki se rikkaus (LXX + ja loisto), jonka Jumala on 
ottanut isältämme”.  
 
Poikkeuksellisesti tässä käytetään genetiivikäännöstä, joka on partitiivisia (ja kompara-
tiivisia) tapauksia lukuun ottamatta harvinainen (vain 6 tapausta muuten). Yleensä 
Septuagintassa verbin ἀφαιρέω kanssa käytetään prepositiota ἀπό (harvemmin myös 
ἐκ).20 Alun perin (klassisena aikana) verbi ἀφαιρέω on järjestynyt genetiivillä. Myö-
hemmin prepositioilmaukset alkoivat korvata erottamista ilmaisevan genetiivin. Kui-
tenkin vielä papyrusteksteissä verbi ἀφαιρέω esiintyy ainoastaan genetiivin kanssa.21 
Genetiivi käännös on siten jakeessa Gen. 31:16 aivan paikallaan. Periaatteessa genetiivi 
voitaisiin tulkita myös possessiiviseksi ”jonka isämme Jumala on ottanut”. Kääntäjä 
tuskin on tarkoittanut tätä, sillä tarinan juonen kannalta ottamisen kohde on oleelli-
nen. 

 

3.3.5 Johtopäätökset 
 

Tämän ryhmän käännöksinä esiintyivät ἀπό, παρά c.gen., ἐκ ja gen. Merkille pantavaa 
on, että käännöstä παρά käytetään lähes puolessa tapauksista. Tämä johtuu ensisijaises-
ti lauseessa olevasta verbistä. Kokonaisuutena käännökset ovat sujuvia. 

 
 

3.4 Jälkeläisiä jostakin 
 

Min-prepositio voi ilmaista jälkeläisten saamista jostakin henkilöstä. Nämä tapaukset 
voidaan ymmärtää kuvainnollisesti lokaalisina (prepositio ilmoittaa samalla alkuperää). 
Min-preposition merkitys on ”jostakin”, mutta ilmaus ei tarkoita konkreettisesti jostain 
ulos tulemista. Tapauksia on Pentateukissa yhteensä 15, joista kaikki ovat Genesiksessä 
(ἀπό 13, ἐκ 2).  

 

                                                 
20 Ks. esim. Gen. 40:19, Ex. 5:11 (s. 48), Lev. 2:9 (s. 48), Num. 36:3–4 (s. 50, 51), Dtn. 4:2 (s. 48). 
21 Mayser 1926–34, 354. 
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3.4.1 Käännösvastine ἐκ 

 
Viidestätoista Genesiksen tapauksesta kolmessatoista käännösvastine on ἐκ, esim. 

 
Gen. 17:6 ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו – καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται = ”sinusta tulee ulos 
kuninkaita”. Vapaammin käännettynä ”sinusta polveutuu kuninkaita” 
Gen. 30:3 ְוִאָּבֶנה ַגם־ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה – καὶ τεκνοποιήσομαι κἀγὼ ἐξ αὐτῆς = ”ja minäkin sai-
sin lapsia hänestä” 
Gen. 35:11 ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָּך – ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ = 
”kansoja ja kansojen joukko polveutuu sinusta” 
Gen. 19:32 ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע – καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα = ”pi-
täisimme elossa siemen isästämme” 
Gen. 17:12 ֶּבן־ֵנָכר ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא – υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός 
σου = ”muukalaisen lapsi, joka ei ole sinun siemenestäsi” 
Gen. 17:16 ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן – καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον = ”ja antaa sinulle hä-
nestä lapsen” 
Gen. 10:5 ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ִאֵּיי ַהּגֹוִים – ἐκ τούτων ἀφωρίσθησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν = ”näistä 
haarautuivat (LXX erottautuivat) kansojen saarekkeet”. 

 

3.4.2 Käännösvastine ἀπό 

 
Kahdessa kohtaa käännösvastine on ἀπό. Molemmissa tapauksissa sen pääsanana on 
διασπείρω (<נפץ ja פרר [nif.])  

 
Gen. 9:19 ְׁשֹלָׁשה ֵאֶּלה ְּבֵני־ֹנַח ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל־ָהָאֶרץ – τρεῖς οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Νωε· ἀπὸ 
τούτων διεσπάρησαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν = ”nämä kolme ovat Nooan pojat ja heistä pol-
veutuu koko maa (=koko maan asukkaat)” 
Gen. 10:32 ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים – ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν = ”heistä 
(=Nooan pojista) polveutuvat kansat (LXX kansojen saarekkeet)”. 
 
Molemmissa tapauksissa prepositio ἀπό ilmaisee alkuperää. Myös prepositiota ἐκ käyte-
tään vastaavassa merkityksessä, ks. Gen. 10:5 ja Gen. 35:11 edellä. 

 

3.4.3 Johtopäätökset 
 

Sekä käännös ἐκ että ἀπό ovat hyvin soveltuvia syntymisen ja polveutumisen ilmoitta-
miseen. Vrt. esim. Homeros Iliad 5.896 ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί = ”sinä olet minun jälke-
läiseni”, Plutarkhos Themistocles 32 οἱ ἀπὸ γένους τινός = ”hänen jälkeläisensä”.22 

 

                                                 
22 Esimerkit LSJ 192, 499. 
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3.5 Lähtökohtaa ilmaisevat tapaukset 
 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin lokaalisia tapauksia, joissa min-prepositio ilmaisi jonkin 
paikan alkupistettä (alaluku 2.4). Analogiana lokaalisille tapauksille min voi ilmaista 
lähtökohtaa myös laajemmin: preposition täydennyksenä voi olla paikan lisäksi jokin 
esine, asia tai henkilö. Tällaiset tapaukset ovat lokaalisia kuvainnollisesti. Kuvainnolli-
sesti lokaalisissa tapauksissa rakenne ַעד...ִמן  

23 on usein ymmärrettävä merkityksessä 
”sekä...että”. Esim. Num. 5:3 ָּזָכר ַעד־ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּוִמ  = ”karkottakaa sekä miehet että 
naiset” (käännös ”miehistä naisiin” on suomessa ymmärrettävä, mutta ontuva, sillä 
välimuotoa näiden kahden ääripään välillä ei ole). 

Tietyissä tapauksissa asian jatkuvuutta voidaan ilmaista partikkelilla ַמְעָלה ”ylös-
päin”, esim. Num. 4:47 ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה = 
”kaksikymmenvuotiaita ja siitä ylöspäin viisikymmenvuotiaisiin asti”. Päätepiste voi 
myös puuttua, esim. Lev. 27:7 ִמֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה = ”kuusikymmenvuotiaat ja sitä 
vanhemmat”.                     Tapauksia on yhteensä 54 kappaletta. Näistä kahta Genesiksen tapausta 
lukuun ottamatta käännös on aina ἀπό. 

3.5.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Lähes kaikissa tapauksissa min-preposition käännöksenä on ἀπό. Yhdeksässätoista ta-
pauksessa (Gen. 5, Ex. 7, Lev. 3, Num. 3, Dtn. 1) kyseessä on rakenne ַעד...ִמן . Tämä on 
poikkeuksetta käännetty ἀπό...ἕως. Esim.  
 
Gen. 14:23 ִאם־ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך־ַנַעל ְוִאם־ֶאַּקח ִמָּכל־ֲאֶׁשר־ָלְך – εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως 
σφαιρωτῆρος ὑποδήματος λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν = ”totisesti en langanpätkää 
enkä sandaalinhihnaa, en ota mitään omaasi” 
Ex. 13:15 ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד־ְּבכֹור ְּבֵהָמה – ἀπὸ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων 
κτηνῶν· = ”sekä ihmisten esikoiset että karjan esikoiset”  
Lev. 27:3 ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהָיה – ἔσται ἡ τιμὴ τοῦ 
ἄρσενος ἀπὸ εἰκοσαετοῦς ἕως ἑξηκονταετοῦς = ”tee arvio miehestä, joka on 20–60-

vuotias” 
Num. 5:3 ִמָּזָכר ַעד־ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו – ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἕως θηλυκοῦ ἐξαποστείλατε = ”mie-
het ja naiset karkottakaa” 
Dtn. 29:10 (11) – ֵמחֵֹטב ֵעֶציַכ ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך ἀπὸ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου 
ὑμῶν = ”kaikki puunhakkaajasta vedenkantajaan” 
 
Rakenteessa voi olla myös useampia prepositioita ketjuttuneina toisiinsa, esim.  
Gen. 6:7 ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש ְוַעד־עֹוף ַהָּׁשָמִים – ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ 
ἀπὸ ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ = ”ihmiset ja karjaeläimet ja pikkueläimet ja 
linnut” 
Tässä rakenne ְוַעד...ַעד...ַעד...ִמן  on käännetty ἀπό...ἕως...από...ἕως. Vrt. myös jae 7:23, 
jossa samanlaista heprealaista tekstiä vastaa Septuagintan käännös ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως 
κτήνους καὶ ἑρπετῶν καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ. 

                                                 
23 Preposition ַעד edellä voi olla myös kopula, vrt. s. 28 n. 40. 
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Rakenne ַעד(...ַמְעָלה ...ִמן(  liittyy aina jonkin iän ilmoittamiseen. Se on poikkeuksetta 
käännetty ἀπό...ἐπάνω(...ἕως). Tällaisia tapauksia on 30 kappaletta, ja ne ovat suurim-
maksi osaksi Numerissa (Ex. 2, Lev. 1, Num. 28). Esim.  
 
Ex. 38:26 ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל־ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה – πᾶς ὁ παραπορευόμενος τὴν 
ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω = ”jokainen katselmuksessa ollut kaksikymmen-
vuotias ja sitä vanhempi” 
Lev. 27:7 ְוִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִאם־ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל – ἐὰν δὲ ἀπὸ 
ἑξηκονταετῶν καὶ ἐπάνω, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἔσται ἡ τιμὴ πεντεκαίδεκα δίδραχμα 
ἀργυρίου = ”kuusikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, jos he ovat miehiä, arvioi 15 
sekeliin” 
Num. 1:3 ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל־יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם – ἀπὸ εἰκοσαετοῦς 
καὶ ἐπάνω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν δυνάμει Ισραηλ, ἐπισκέψασθε αὐτοὺς = ”kaksikym-
menvuotiaat ja sitä vanhemmat, kaikki sotakelpoiset israelilaiset, katsasta heidät” 
Num. 4:47  46  –46 ָּכל־ַהְּפֻקִדים (...)   ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָׁשָנהΠάντες οἱ 
ἐπεσκεμμένοι (...) 47ἀπὸ πεντεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς 
”katselmuksessa olleita (...) kolmikymmenvuotiaita (LXX 25-vuotiaita) ja sitä vanhem-
pia viisikymmenvuotiaisiin asti”. 
 
Min-prepositio esiintyy vastaavanlaisessa merkityksessä yhden kerran myös ilman par-
tikkelia ַמְעָלה tai prepositiota ַעד 
 
Num. 18:16 ּוְפדּוָיו ִמֶּבן־חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה – καὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου = ”lunastuta 
kuukauden ikäiset ja sitä vanhemmat” 

 

3.5.2 Vapaa käännös 
 

Kahdessa Genesiksen kohdassa rakenne ַעד...ִמן  on käännetty vapaasti. Jumala puhuu 
Labanille seuraavasti: 

 
Gen. 31:24 ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן־ְּתַדֵּבר ִעם־ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד־ָרע – Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς 
μετὰ Ιακωβ πονηρά = ”pidä huoli, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa (LXX pahaa)” 
Gen. 31:29 ִהָּׁשֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר ִעם־ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד־ָרע – Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς 
μετὰ Ιακωβ πονηρά 

 
On mahdollista, että sanojen ִמּטֹוב ַעד־ָרע paikalla on Septuagintan Vorlagessa pelkästään 
-Pidän kuitenkin todennäköisempänä, että kääntäjä on kontekstin perusteella pää .ָרע
tynyt vapaaseen käännökseen. Sekä jae 24 että 29 ovat kumpikin muusta kertomuksesta 
irrallisia,24 eikä lausuma ִמּטֹוב ַעד־ָרע (= ”[ei] hyvää eikä pahaa” ts. ”mitään”) sovi kon-

                                                 
24 Vrt. Westerman 1987, 494. 
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tekstiin (vrt. jakeen 29 alkuosa ָרע ִעָּמֶכם ַלֲעׂשֹות ָיִדי ֶיׁש־ְלֵאל  = ”minulla on valta tehdä 
teille pahaa...”). Tämä ristiriita poistuu, jos Labania kielletään ”puhumasta pahaa”.25 

 

3.5.3 Johtopäätökset 
 

Lokaalisessa merkityksessä rakenne ἀπό...ἕως (”jostakin...johonkin”) on aivan tavallista 
kreikkaa (ks. edellä s. 31). Rakennetta ἀπό...ἕως käytetään myös kuvainnollisessa merki-
tyksessä kun kyse on lukumäärästä, suuruusasteesta tai mitasta. Tällaisesta käytöstä 
löytyy esimerkkejä papyrusteksteistä, esim. PSI IV 386,1126 ἀπό τῆς τιμῆς τοῦ οἴνου 
διαγράψαι ἕως (δραχμῶν) Σ sekä muualta koineesta, esim. Polybius Histories 5.89.6 ξύλ’ 
ἀφ’ ἑκκαιδεκαπήχους ἕως ὀκταπήχου ς. Tämän perusteella edellä mainitut tapaukset, 
joissa luetellaan ikämääriä (rakenne usein ἀπό...ἐπάνω tai ἀπό...ἐπάνω...ἕως), ovat ta-
vanomaista kreikkaa.  

Sen sijaan tapauksille, joissa ἀπό...ἕως merkitsee ”sekä...että”, en ole löytänyt paral-
leeleja Septuagintaa edeltävästä aineistossa. Tässä merkityksessä rakennetta ἀπό...ἕως 
voidaan pitää syntaktisena hepraismina.27 Epäilemättä fraasi ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως 
κτήνους on kreikassa ymmärrettävä, vaikka kreikassa merkitys ”sekä...että” ilmaistaan 
yleensä toisin (esim. ἀνθρώπου τε κτήνους τε tai ἀνθρώπου τε καὶ κτήνους). On lisäksi 
huomattava, että ἀπό...ἕως esiintyy myös muulloin kuin ַעד...ִמן  käännöksenä, esim. 
Gen. 8:17 ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה – ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, Ex. 13:2 ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה – ἀπὸ 
ἀνθρώπου ἕως κτήνους. 

 

3.6 Täydennys on joukko 
 

Lokaalisissa tapauksissa suuren ryhmän muodostavat tapaukset, joissa min-prepositio 
ilmaisee ottamista pois jostakin paikasta. Kun tällaisessa lausetyypissä preposition täy-
dennyksenä on paikan sijasta jokin joukko, kysymyksessä on kuvainnollisesti lokaalinen 
tapaus. 28 Tällöin lauseessa oleva verbi ilmaisee ottamista/poistamista/vähentämistä 
jostain joukosta tai kokonaisuudesta. Min-preposition merkitys on sama kuin lokaalisis-
sa tapauksissa, mutta ottamisen kohde ei ole konkreettinen paikka, vaan joukko. Tämä 
joukko voi olla joko laskettava (esim. Num. 18:29  ִמּכֹל ַמְּתֹנֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל־ְּתרּוַמת
 .antaa uhrilahja kaikista lahjoista”) tai kokonaisuus, josta otetaan osa (esim. Lev” ;ְיהָֹוה
  .(”antaa oikea reisi yhteysuhrista” ;ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם7:32

Kuvainnollisesti lokaalisia tapauksia, joissa täydennys on joukko, on 115 kappaletta 
(ks. taulukko 3.4). Lähes kaikissa tapauksissa on käännöksenä joko ἀπό (64 %) tai ἐκ (33 
%).  

 

                                                 
25 Septuagintan tapaan kääntää myös Vulgata, Gen. 31:24 cave ne quicquam aspere loquaris 
contra Iacob, 31:29 cave ne loquaris cum Iacob quicquam durius. 
26 Esimerkki otettu Mayserilta (1926–34, 525). 
27 Vrt. Conybeare & Stock 1980, §92. Ks. myös s. 31.  
28 Erosta partitiivisiin tapauksiin, ks. s 52–53. 
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 ἀπ
ό 

ἐκ
 

ge
n.

 

va
pa

a 

yh
t. 

Gen. 8 7 1  16 
Ex. 8 4 1 1 14 
Lev. 36 11   47 
Num. 18 7   25 
Dtn. 4 9   13 
Pentat. 74 38 2 1 115

Taulukko 3.4. Min-preposition käännökset kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa, 
kun preposition täydennys on joukko. 
 

3.6.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό on yleisin käännösvastine. Sitä käytetään kun ote-
taan/erotetaan/valitaan jostain laskettavasta joukosta (Ex2, Lev. 3, Num. 2, Dtn. 1 = 8), 
esim. 
 
Ex. 18:25 ַוִּיְבַחר ֹמֶׁשה ַאְנֵׁשי־ַחִיל ִמָּכל־ִיְׂשָרֵאל – καὶ ἐπέλεξεν Μωυσῆς ἄνδρας δυνατοὺς 
ἀπὸ παντὸς Ισραηλ 
Lev. 20:26 ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעִּמים – ὁ ἀφορίσας ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν 
Num. 14:38 ִויהֹוֻׁשַע (...) ְוָכֵלב (...) ָחיּו ִמן־ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַההְֹלִכים ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ – καὶ 
Ἰησοῦς (…) καὶ Χαλεβ (…) ἔζησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων τῶν πεπορευμένων 
κατασκέψασθαι τὴν γῆν = ”Joosua (….) ja Kaleb (…) jäivät eloon maata vakoilleista mie-
histä”. 
Dtn. 14:2 ּוְבָך ָּבַחר ְיהָֹוה ִלְהיֹות ֹלו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹל ָהַעִּמים – καὶ σὲ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεός 
σου γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν = ”Herra Jumala valitsi 
itselleen sinut olemaan omaisuuskansa kaikista kansoista” 
 
Tällainen on myös Genesiksessä useasti esiintyvä lause ”ottaa vaimo jostakin joukosta”. 
Seitsemässä tapauksessa käännös on ἀπό, esim. 

 
Gen. 28:6 לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען – Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν 

 
Usein prepositiota ἀπό käytetään tapauksissa, jotka merkitsevät jonkin uhrin ottamista 
jostakin (esim. tiettyjen eläinten) joukosta (Lev. 8, Num. 1 = 9), esim. 

 
Lev. 1:2 ִמן־ַהְּבֵהָמה ִמן־ַהָּבָקר ּוִמן־ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת־ָקְרַּבְנֶכם – ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ἀπὸ 
τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων, προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν = ”karjasta, naudoista ja 
lampaista tuokaa uhrilahjanne” 
Lev. 5:25 (6:6) – ָיִביא ַליהָֹוה ַאִיל ָּתִמים ִמן־ַהּצֹאן οἴσει τῷ κυρίῳ κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων 
ἄμωμον = ”tuokoon Herralle virheettömän oinaan pikkukarjasta”  
Num. 18:28 ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת־ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן – καὶ δώσετε ἀπ᾿ αὐτῶν 
ἀφαίρεμα κυρίῳ Ααρων τῷ ἱερεῖ 
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Vielä useammin prepositiota ἀπό käytetään lauseissa ”ottaa/erottaa jokin osa uhrista” 
tai ”tuoda uhriosa jostakin uhrattavasta asiasta” (Ex. 5, Lev. 16, Num. 10 = 31). Tällaisissa 
tapauksissa joukko, josta jokin osa otetaan, ei ole laskettava, esim. 

 
Ex. 29:27 ַוֲאֶׁשר הּוָרם ֵמֵאיל ַהִּמֻּלִאים ֵמֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו – καὶ ὃς ἀφῄρηται ἀπὸ 
τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως ἀπὸ τοῦ Ααρων καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτοῦ = ”se, mikä on ero-
tettu vihkiäisoinaasta: siitä, joka on Aaronin ja siitä, joka on hänen poikiensa” 
Lev. 2:9 ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ִמן־ַהִּמְנָחה ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה – ἀφελεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ 
μνημόσυνον αὐτῆς = ”pappi erottakoon uhrista muistouhriosan” 
Lev. 3:14  ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹו ִאֶּׁשה ַליהָֹוה ֵאת־ַהֵחֶלב – καὶ ἀνοίσει ἀπ᾿29 αὐτοῦ κάρπωμα 
κυρίῳ τὸ στέαρ = ”tuokoon siitä uhrilahjaksi Herralle rasvan…” 
Lev. 7:29 (7:19) – ָיִביא ֶאת־ָקְרָּבנֹו ַליהָֹוה ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀπὸ 
τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου 
Lev. 7:32 (7:22) – ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם καὶ τὸν βραχίονα τὸν 
δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν = ”oikea reisi 
antakaa uhrilahjaksi papille yhteysuhreistanne” 
Num. 6:19 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת־ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה ִמן־ָהַאִיל – καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα 
ἑφθὸν ἀπὸ τοῦ κριοῦ, vrt. Ex. 29:26 
Num. 18:29 ִמּכֹל ַמְּתֹנֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל־ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ִמָּכל־ֶחְלּבֹו ֶאת־ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו – ἀπὸ 
πάντων τῶν δομάτων ὑμῶν ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα κυρίῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἀπαρχῶν τὸ 
ἡγιασμένον ἀπ᾿ αὐτοῦ = ”kaikista lahjoistanne antakaa täysi uhrilahja Herralle; kaikesta 
parhaimmasta (antakaa) pyhä osa siitä” 

 
Vastaavanlaisia tapauksia, jotka eivät liity uhraamiseen ovat esim. 

 
Gen. 2:22 ֲאֶׁשר־ָלַקח ִמן־ָהָאָדם – ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ = ”jonka (=kylkiluun) hän oli 
ottanut Adamista” 
Lev. 13:56 ְוָקַרע ֹאתֹו ִמן־ַהֶּבֶגד אֹו ִמן־ָהעֹור אֹו ִמן־ַהְּׁשִתי אֹו ִמן־ָהֵעֶרב – ἀπορρήξει αὐτὸ ἀπὸ 
τοῦ ἱματίου ἢ ἀπὸ τοῦ δέρματος ἢ ἀπὸ τοῦ στήμονος ἢ ἀπὸ τῆς κρόκης. 
Num. 31:29 ִמַּמֲחִציָתם ִּתָּקחּו – καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους αὐτῶν λήμψεσθε 

 
Muita tällaisia ovat Lev. 9:17, 27:28 tris, 27:29, Num. 31:30, 31:42, 31:47, 35:2 ja 25:8. Myös 
lauseessa ”ottaa pois / vähentää jostakin” (גרע qal/nif. – ἀφαιρέω, kerran myös 
ἀνθυφαιρέομαι) käytetään yleensä prepositiota ἀπό, esim. 

 
Ex. 5:11 ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם ָּדָבר – οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν 
οὐθέν = ”teidän työstänne ei oteta pois mitään”,  
Dtn. 4:2 ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו – καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ᾿ αὐτοῦ = ”älkääkä ottako siitä pois” 

 
Muita vastaavia kohtia ovat Lev 27:18, Num. 36:3 ja Dtn. 13:1. 

 

                                                 
29 Rahlfsin editiossa on valittu lukutapa ἐπ’ (A B F 376 f n–127 318 59 319 799). Pidän kuitenkin 
Weversin edition lukutapaa ἀπ᾿ alkuperäisempänä. 
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3.6.2 Käännösvastine ἐκ 

 
Prepositio ἐκ esiintyy käännöksenä 38 kertaa. Erityisen usein ἐκ esiintyy tapauksissa, 
jotka merkitsevät jonkun henkilön (tai henkilön muiston) hävittämistä tai täydellistä 
poistamista kansasta (yleensä Israelin kansasta)30 (Gen. 1, Ex. 4, Lev. 7, Num. 3, Dtn. 6 = 
21), esim.  

 
Gen. 17:14 ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה – ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους 
αὐτῆς 
Ex. 12:19 ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל – ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ 
συναγωγῆς Ισραηλ 
Lev. 19:8 ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה – καὶ ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ 
τοῦ λαοῦ αὐτῶν  
Num. 16:9 ִּכי־ִהְבִּדיל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל – ὅτι διέστειλεν ὑμᾶς ὁ θεὸς 
Ισραηλ ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ  
Dtn. 25:6 ְולֹא־ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל – καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ Ισραηλ 

 
Muutamassa tapauksessa prepositiota ἐκ käytetään vastaavanlaisessa merkityksessä 
kuin prepositiota ἀπό edellä, esim. 

 
Gen. 28:1 לֹא־ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען – Οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν, 
vrt. Gen. 28:6 (ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν) edellä s. 47.  

 
Vastaavanlainen rakenne λαμβάνω + ἐκ + joukko esiintyy myös Gen. 28:2 (ἐκ 
θυγατέρων), Gen. 24:40 bis (ἐκ τῆς φυλῆς, ἐκ τοῦ οἰκοῦ) sekä kohdissa 
 
Lev. 21:14 ִּכי ִאם־ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה – ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ 
λήμψεται γυναῖκα ja 
Dtn. 1:23 ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים – καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας 

 
Muita ottamista/antamista jostakin joukosta ilmaisevia kohtia, joissa käytetään prepo-
sitiota ἐκ ovat Gen 38:17, Lev. 5:18, Num. 21:1, 31:5, Dtn 18:5 ja 30:3.  
 

Kaikissa edellisissä tapauksissa ottamisen kohteena oleva joukko on laskettava. Pie-
nessä osassa tapauksia (Gen. 1, Lev. 1, Num. 2 = 3) prepositiota ἐκ käytetään myös kun 
joukko ei ole laskettava: 

 
Gen. 2:23 ִּכי ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה־ּזֹאת – ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη = ”miehestä hänet 
(=nainen) on otettu” 
Prepositio voisi yhtä hyvin olla ἀπό, vrt. Gen. 2:22 edellä. 
 

                                                 
30 Lauseissa on käytetty verbejä ἐξολεθρεύω 8, ἀπόλλυμι 5, διαστέλλω 2, ἐξαίρω 2, ἐκτρίβω 1, 
ἐξαλείφω 1, καθαρίζω 1. 
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Lev. 4:35 ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב־ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים – ὃν τρόπον περιαιρεῖται στέαρ 
προβάτου ἐκ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου 
Jakeessa 4:31 lähes identtisessä lauseessa on käytetty prepositiota ἀπό preposition ֵמַעל 
käännöksenä. Prepositio ἐκ on tässä jakeessa mahdollisesti valittu, koska on haluttu 
kreikassa säilyttää se heprealaisen tekstin piirre, että kummassakin kohdassa on eri 
prepositio (merkitys on kuitenkin suunnilleen sama).31  
 
Num. 36:3 ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאבֵֹתינּו ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאבֵֹתינּו – καὶ ἀφαιρεθήσε-
ται ὁ κλῆρος αὐτῶν ἐκ τῆς κατασχέσεως τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ 
κλῆρος αὐτῶν ἐκ τῆς κατασχέσεως τῶν πατέρων ἡμῶν  
Yleensä lauseissa ”ottaa pois / vähentää jostakin” (גרע qal/nif. – ἀφαιρέω, kerran myös 
ἀνθυφαιρέομαι) käytetään min-preposition käännöksenä prepositiota ἀπό. Numerissa 
yhden kerran (Num 36:4) sekä jakeissa Ex. 5:11, Lev 27:18, Dtn. 4:2, 13:1 (vrt. myös 
Ex. 5:8, s. 51 ja Ex. 5:19, s. 50). 

 

3.6.3 Käännösvastine genetiivi 
 

Genetiivi on käännöksenä kahdessa jakeessa. Ensimmäinen tapaus on Genesiksessä ver-
bin λαμβάνω kanssa.  

 
Gen. 32:14 ָידֹו ִמְנָחהַוִּיַּקח ִמן־ַהָּבא ְב  – καὶ ἔλαβεν ὧν ἔφερεν δῶρα = ”hän otti siitä, jota 
hän kantoi (hepr. + käsissään) lahjan”.  
Verbin λαμβάνω ”ottaa (jostakin)” kanssa Septuagintassa käytetään yleensä prepositio-
ta ἀπό tai ἐκ. Tässä oleva genetiivikäännös on kuitenkin aivan oikea, sillä verbin 
λαμβάνω kanssa voidaan käyttää genetiiviä merkityksessä ”jostakin”, vrt. καὶ μὴν χάριν 
γ’ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ ”ja sinä saat armon ja kunnian minulta” Sofokles, Oedipus Ty-
rannus r. 1004.32 Voi olla, että kääntäjällä on mielessään partitiivinen tulkinta: genetiivi 
ilmaisisi partitiivisen objektin, jolloin akkusatiivi δῶρα olisi tulkittava translatiiviseksi 
”hän otti osan siitä, jota hän kantoi lahjaksi”. Tällöin odottaisi artikkelia sanan δῶρα 
edelle. 
 
Exoduksen tapauksessa genetiiviä käytetään toisella tavalla:  
 
Ex. 5:19 לֹא־ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו – Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον 
τῇ ἡμέρᾳ 
Heprealaisessa tekstissä min ilmaisee sitä, josta ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ”päivittäinen päiväosuus” 
vähennetään: ”te ette saa vähentää tiilistänne päivittäistä päiväosuutta”. Septuagintas-
sa predikaattina käytetään verbiä ἀπολείπω, joka tässä tarkoittaa ”jättää tekemättä”.33 
Tämän objekti on selvästi τὸ καθῆκον ”valmiiksi tuleminen”. Genetiivi τῆς πλινθείας ei 
voi olla muuta kuin tämän akkusatiivin attribuutti ja koko lause merkitsee: ”ette saa 
jättää tekemättä tiilenteon määräosuutta päivittäin”. Genetiivi ei ole tässä ablatiivinen 
(ilmaisee ”jostakin”), vaan genetivus qualitatis. 

 

                                                 
31 Jakeessa 4:35 prepositiolla ἐκ on variantti ἀπό seuraavasti: ἐκ A B G-15-376 19' n x y-392 55 319] 
ἐπι 30; ἀπο rell. Prepositio ἐκ on erittäin suurella todennäköisyydellä alkuperäinen ja variantti ἀπό 
on ehkä peräisin jakeesta 4:31. 
32 Kühner & Gerth 1898, 395. 
33 LEH, 70. 
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3.6.4 Vapaa käännös 
 

Ex. 5:8 לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנו – οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν 
Heprealainen teksti tuntuu vajaalta ”älä ota pois siitä”. Pidän todennäköisenä, että Sep-
tuagintan kääntäjä on ad sensum täydentänyt objektin ja jättänyt informaatioarvoltaan 
turhan ִמֶּמּנו ”siitä” pois. Septuagintan käännös: ”älä ota pois mitään”. Erilaisen Vorlagen 
mahdollisuus on olemassa. 

 

3.6.5 Johtopäätökset 
 

Kun kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa prepositio täydennyksenä on joukko, 
käännösvaihtoehdoilla ἀπό ja ἐκ näyttää olevan omat suosikkialueensa.34 Prepositiota 
ἐκ käytetään erityisesti lauseissa ”tuhota/hävittää jostain joukosta”. Prepositio ἀπό ei 
Pentateukissa esiinny kertaakaan tällaisissa tapauksissa. Luvussa 2 todettiin, että lokaa-
lisissa liikettä ilmaisevissa tapauksissa prepositio ἀπό esiintyy käännöksenä lauseissa 
”poistaa/tuhota maan päältä” (ks. s. 12) ja prepositio ἐκ lauseissa ”poistaa/tuhota josta-
kin paikasta (esim. talosta/maasta)” (ks. s. 9–10). Tämän perusteella prepositio ἐκ tuntuisi 
sopivan paremmin käännökseksi kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa, kun merkitys 
on ”tuhota jostain joukosta”. 

Prepositiota ἀπό käytetään erityisesti tapauksissa, jotka liittyvät jonkin asian erot-
tamiseen jostain kokonaisuudesta, erityisesti uhraamiseen liittyvissä asioissa. Tällaisis-
sa tapauksissa joukko, josta otetaan, ei ole laskettava, joten neutraalimpi prepositio ἀπό 
soveltuu siihen paremmin kuin prepositio ἐκ, joka ilmaisee enemmän ”jostain sisältä”.  

Näyttää siltä, että prepositiota ἐκ käytetään enemmän tapauksissa, joissa joukko on 
selkeämmin rajattu ja prepositiota ἀπό silloin kuin joukko on yleisempi tai epämääräi-
sempi. Tämä yleiskuva ei päde kuitenkaan joka tapauksessa, vaan joissakin kohdin pre-
positioita ἐκ ja ἀπό käytetään likimain samassa merkityksessä, esim. Gen. 2:22 
(λαμβάνω + ἀπὸ τοῦ Ἀδαμ) || Gen. 2:23 (λαμβάνω + ἐκ τοῦ ἀνδρός), Gen. 28:6 (ἀπὸ τῶν 
θυγατέρων Χανααν) || Gen. 28:1 (ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν), Lev. 5:18 (φέρω κριὸν 
ἄμωμον ἐκ τῶν προβατῶν) || Lev. 5:25 (φέρω κριὸν ἀπό τῶν προβατῶν ἄμωμον), Num. 
36:3 (ἀφαιρέω ἀπὸ τῆς κληρονομίας) || Num. 36:4 (ἀφαιρέω ἐκ τῆς κατασχέσεως). Koska 
eri prepositiota on käytetty käännöksinä suhteellisen läheisissäkin jakeissa, se tuskin 
on harkitsematonta tai ainakaan väärin. Ilmeisesti kääntäjä on halunnut varioida kään-
nösvastinettaan, tapauksissa, joissa se on mahdollista. 

 

                                                 
34 Epäilemättä kumpikin prepositio sopii käännökseksi, vrt. esim. Polybius Hist. III 95.5 καὶ 
λαβὼν ἐκ τοῦ πεζικοῦ στρατεύματος τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἄνδρας = ”otti sopivia miehiä jalkavä-
en sotilaista”; Thucydides, Historiae I 116.3 r 1 Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν 
ἐφορμουσῶν ”Perikles otti 60 laivaa niistä, jotka saartoivat”. (Jälkimmänen esimerkki Kühner & 
Gerthin kieliopista [1898, 457].) 
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4 Partitiiviset tapaukset 
 

Termillä ’partitiivinen min-prepositio’ tarkoitetaan eri kieliopeissa ja sanakirjoissa hie-
man eri asioita. Tämän vuoksi on tarpeen antaa täsmällinen määritelmä:  

 
1. partitiivinen min ilmaisee osaa joukosta tai kokonaisuudesta siten, että preposi-
tiolausekkeen pääsanana oleva nomini on osa siitä joukosta tai kokonaisuudesta, 
joka on preposition täydennys;  
2. jos prepositiolausekkeen pääsana puuttuu, partitiivinen min ilmaisee epämää-
räistä osaa siitä joukosta tai kokonaisuudesta, joka on preposition täydennys. 

 
Näin määriteltynä tapaukset, joissa min-prepositio ilmaisee ”jostain joukosta”, mutta 
lausekkeen pääsana on verbi, eivät ole partititiivisia. Esimerkiksi Dtn. 1:23  ָוֶאַּקח ִמֶּכם
-minä otan teidän joukostanne kaksitoista miestä” ei ole partitiivi” = ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים
nen tapaus,1 vaan kuvainnollisesti lokaalinen. Täydennyksenä on joukko, mutta min-
prepositio ei ilmaise ensisijaisesti ”jonkin osaa kokonaisuudesta”, vaan ”sitä mistä ote-
taan”.2 Tämä on siten analoginen tapaukselle, jossa täydennys olisi esimerkiksi ”talo” 
(”minä otan talosta kaksitoista miestä”).  

Partitiivisen min-prepositiolausekkeen pääsana voi luonnollisesti olla subjekti, ob-
jekti tai predikaatti. Pääsanan puuttuminen voidaan ajatella ellipsinä, jolloin osa koko-
naisuudesta on määrittelemättömän kokoinen.3 Jos prepositiolausekkeen pääsana puut-
tuu, puhutaan partitiivisesta objektista, partitiivisesta subjektista ja partitiivisesta pre-
dikaatista sen mukaan, mikä prepositiolausekkeen asema lauseessa. Seuraava kaavio 
havainnollistaa jakoa. 

 

                                                 
1 Näin määrittelee myös Soisalon-Soininen 1987c, 155. Sanakirjat (HAL, 598; DCH, 340) pitävät 
”ottaa joukosta” -esimerkkejä partitiivisina, kun taas kieliopeissa (Gesenius & Kautzsch 1990, 
382; Joüon & Muraoka 1991, 489; Waltke & O’Connor 1990, 213–214) olevat partitiiviset esi-
merkit ovat kaikki oman määritelmäni mukaisia. 
2 ”Kaksitoista miestä” on kyllä osa kokonaisuudesta”teidän joukostanne”, mutta ne ovat erillisiä 
lausekkeita, joiden kummankin pääsana on verbi. Lausekerakennekaavioina tämä voidaan esittää 
seuraavasti: VP[  NP[ N[ יםאנש ] NUM[ רששנים ע ] ]   PrP[ םמכ ]   V[ חקוא ]  ]. Jako lausekkeisiin ja 
pääsanoihin ei aina ole yksiselitteistä, periaatteessa jako  
VP[  NP[ N[ יםאנש ] NUM[ רששנים ע ] PrP[ םמכ ] ]   V[ חואק ]  ] voisi olla mahdollinen, mutta NP  מכם שנים

יםר אנששע  ei ole kovin luonteva (mieti esim. tätä NP:tä subjektina). Lausekkeiden määrittämisen 
kriteereistä ks. Karlsson 1994, 126–128. 
3 Vrt. Soisalon-Soininen 1987c, 155. 
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 Objekti Subjekti Predikaatti 
Pääsana 
nomini 
(adnom.) 

 ָלַקח ֶאָחד ִמּצֹאְנָך
hän otti yhden 
lampaistasi4 

ִמן־ָהָעםְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים ָיְצאּו    
kolme miestä kansasta 
lähtivät … 

ֶאָחד ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה
tämä on yksi heprea-
laisten lapsista 

Pääsana 
puuttuu 
(ellipsi) 

  ָלַקח ִמּצֹאְנָך
hän otti joitakin 
lampaistasi  
(part. objekti) 

  ָיְצאּו ִמן־ָהָעם
joitakin kansasta lähti … 
(part. subjekti) 

 ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה
tämä on eräs heprea-
laisten lapsista 
(part. predikaatti) 

Kaavio 4.1. Partitiivisten tapausten jakaantuminen erilaisiin ryhmiin. 
 

Kreikassa osaa kokonaisuudesta on alun perin ilmaistu genetiivillä (= partitiivinen ge-
netiivi). Partitiivinen genetiivi voi esiintyä partitiivisen min-preposition tapaan pää-
sananaan nomini tai ilman pääsanaa partitiivisena objektina, subjektina tai predikaatti-
na.5 Partitiivinen genetiivi esiintyy edelleen koineessa, mutta sen käyttö on korvattu 
suureksi osaksi prepositioilmauksilla ἀπό ja ἐκ (joskus myös ἐν).6 Papyrusteksteissä 
partitiivinen ἐκ on huomattavasti harvinaisempi kuin ἀπό, Uudessa testamentissa ja 
klassisessa kreikassa7 asia on päinvastoin.8  

Partitiivisen min-preposition kääntämistä Septuagintan Pentateukissa on aikai-
semmin tutkinut Ilmari Soisalon-Soininen.9 Hänen mukaansa partitiivinen genetiivi on 
vapaampi käännös ja kreikalle ominaisempi tapa ilmaista partitiivisuus. Tutkimusteh-
täväkseen Soisalon-Soininen asettaa sen, missä määrin partitiiviset tapaukset on Penta-
teukissa käännetty sananmukaisesti prepositioilla ἀπό/ἐκ ja missä määrin taas va-
paammalla partitiivisella genetiivillä.10 Prepositioiden ἀπό tai ἐκ käyttöä partitiivisen 
genetiivin tilalla ei kuitenkaan voida pitää hepraismina, sillä ilmiö on yleinen jo ennen 
Septuagintaa. Ernst Nachmanson on tutkinut partitiivista subjektia kreikassa ja esittää, 
että partitiivinen genetiivi on Septuagintassa yhdenvertainen (merkitykseltään) kuin 
vastaavat prepositioilmaukset (ἀπό/ἐκ).11 Tästä huolimatta on selvää, että pelkkä gene-
tiivi käännöksenä on astetta vapaampi kuin prepositioilmaukset, sillä sanojen yksi-
yhteen-vastaavuus ei enää päde preposition min kohdalla. 

                                                 
4 Tämän lausetyypin erona kuvainnollisesti lokaalisiin tapauksiin, joiden täydennyksenä on joukko 
(edellä esim. Dtn. 1:23), on se, että ָךֶאָחד ִמּצֹאְנ  on lauseke (NP). Se voi toimia esimerkiksi 
subjektina: ָיָצא ֶאָחד ִמּצֹאְנָך = ”yksi lampaista meni”. 
5 Kühner & Gerth 1898 § 414, §415–418; Schwytzer 1950, 103–117.  
6 Mayser 1926–34, 121, 194, 348. Moulton & Turner 1963, 208. Pelkkien sijamuotojen korvautu-
minen prepositioilmauksilla on yleinen ilmiö kreikassa eikä rajoitu vain partitiiviseen genetiiviin 
(Mayser 1926–34, 337–338 vrt. myös Nachmanson 1942, 31–50). Jannariksen (1968, 336) mu-
kaan prepositioiden käyttö partitiivisen genetiivin asemesta klassisen ajan jälkeen on erityisen 
runsasta lukumäärää ilmaisevien sanojen yhteydessä (esim. numeraalit ja pronominit πολλοί, 
ἄλλοι, ὀλίγοι, τινές, πάντες). 
7 Prepositioita ἀπό ja ἐκ partitiivisen genetiivin tilalla on käytetty jo Homeroksesta alkaen, mutta 
se yleistyy vasta myöhemmässä vaiheessa. Schwytzer 1950, 116–117. 
8 Blass & Debrunner 1961, §164; Mayser 1926–34, 348, 352; Moulton & Turner 1963, 208. 
9 Soisalon-Soininen 1987c, 154–171. 
10 Soisalon-Soininen 1987c, 154. 
11 Nachmanson 1942, 51. Väite koskee vain partitiivista subjektia ja objektia, mutta kirjoittaja 
tuskin ajattelee, että muissa partitiivisissa tapauksissa genetiivillä ja prepositioilla ἀπό/ἐκ olisi 
jokin ero. 
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Soisalon-Soininen on jakanut aineiston neljään osaan: 1) partitiivinen subjekti, 2) 
partitiivinen predikaatti ja 3) partitiivinen objekti sekä 4) adnominaaliset tapaukset. 
Jälkimmäiset tapaukset hän on vielä jakanut kolmeen alaluokkaan pääsanan mukaan: 
pääsana 4a) substantiivi, 4b) numeraali (tai määrää ilmaiseva substantiivi, esim. ַמֲעֵׂשר 
”kymmenykset”) tai 4c) pronomini (tai pronominina käytetty substantiivi, esim. ִאיׁש 
”joku”). Tämä jako on perusteltua, sillä kreikassa partitiivisten ilmausten käyttö riippuu 
jonkin verran edellä mainituista luokista (tästä tarkemmin omassa analyysissäni). 

Soisalon-Soinisen olennaiset tutkimustulokset ovat seuraavat. Prepositio ἀπό on 
huomattavasti yleisempi kuin ἐκ (219/34)12. Tämä on yhdenmukaista papyrustekstien 
kanssa, kun taas Uudessa testamentissa prepositio ἐκ on yleisempi.13 Adnominaalisissa 
tapauksissa prepositio ἐκ on yleisempi kuin partitiivisessa subjektissa, predikaatissa ja 
objektissa.14 Kokonaisuutena genetiivi on yleisempi käännös kuin ἐκ (57/34). Genetiivi-
käännösten määrä verrattuna prepositioihin ἀπό/ἐκ vaihtelee eri ryhmissä: suhteelli-
sesti eniten genetiiviä käytetään, kun partitiivisen lausekkeen pääsana on numeraali tai 
pronomini (suhde [ἀπό+ἐκ]/gen.: 62/26) sekä partitiivisessa objektissa (112/20). Kääntä-
jien eroista Soisalon-Soininen toteaa, että ainoastaan yhdessä kohdassa tapausten lu-
kumäärä on (mahdollisesti) riittävän suuri, jotta eroja voidaan havaita: Exoduksen 
kääntäjä käyttää partitiivisen objektin käännöksissä genetiiviä selvästi enemmän kuin 
muut kun taas Deuteronomiumin kääntäjä ei käytä vastaavissa tapauksissa genetiiviä 
lainkaan.15 

Soisalon-Soinisen tutkimus antaa hyvän yleiskuvan partitiivisen min-preposition 
kääntämisestä Pentateukissa. Koska Soisalon-Soininen asettaa tutkimustehtäväkseen 
genetiivin suhteen vastaaviin prepositioilmauksiin, hän ei juuri tarkastele eroavatko 
esim. käännökset ἐκ ja ἀπό toisistaan. Myös kysymys, miksi joissain tapauksissa esim. 
partitiivisten objektien kohdalla käytetään genetiiviä ja joissain ei, jää Soisalon-
Soinisen tutkimuksessa avoimeksi. Tässä tutkimuksessa pyritään yksityiskohtaisem-
paan analyysiin, jotta saadaan selville, miten eri käännösvaihtoehdot poikkeavat toisis-
taan merkitykseltään ja käytöltään. Tämä tarkoittaa, että edellä esitellyn luokittelun 
lisäksi tapauksia on tarkasteltu pääsanojen ja preposition täydennysten mukaan (ad-
nominaaliset tapaukset) sekä verbin järjestymisen mukaan (partitiivinen objekti). Li-
säksi Pentateukin aineistoa verrataan Septuagintan ulkopuoliseen aineistoon tutkimus-
kirjallisuuden pohjalta. Koska Soisalon-Soinisen artikkelissa on esitelty runsaasti esi-
merkkejä, annan seuraavassa esimerkkejä vain lyhyesti.  

 
 

                                                 
12 Soisalon-Soinisen laskutapa poikkeaa omastani. Hän laskee saman lauseen rinnasteiset min-
preposition esiintymät vain yhdeksi tapaukseksi (silloin kun käännösvastine on sama). Minun 
laskutavan luvut ilmoittavat absoluuttisia lukumääriä. 
13 Soisalon-Soininen 1987c, 156. 
14 Suhde ἀπό/ἐκ adnominaalisissa tapauksissa 95/28, partitiivisessa objektissa 110/2, subjektissa 
9/1 ja predikaatissa 5/3. Tulosta hän perustelee sillä, että ei-adnominaalisissa tapauksissa ilmais-
taan epämääräistä osaa jostakin, jolloin prepositio ἐκ (”jostakin sisältä”) harvoin on asianmukainen 
käännös. 
15 Soisalon-Soininen 1987c, 170–171. 
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4.1 Adnominaaliset tapaukset 
 

Adnominaalisten partitiivisten tapausten käännösvastineet on esitelty taulukossa 4.1. 
Tärkeimmät käännösvastineet ovat prepositio ἀπό (n. 58 % tapauksista), genetiivi (n. 20 
%) ja prepositio ἐκ (n. 15 %). 
 

  ἀπ
ό 

ge
n.

 

ἐκ
 

σύ
ν 

κα
ί 

ἐν
 

va
pa

a 

yh
t. 

Gen. 20 4 2  2     28
Ex. 5 5 4    1 15 
Lev. 51 12 10 2  1 3 79 
Num. 14 10 8     32 
Dtn. 9 5 3    0 17 
Pentat. 99 36 27 2 2 1 4 171

Taulukko 4.1. Adnominaalisten partitiivisten tapausten käännösvastineet Penta-
teukissa. 
 

Seuraavassa esittelen lyhyesti esimerkkejä kustakin käännösvastineesta, jonka jälkeen 
analysoin tarkemmin niiden käyttöä. 

 

4.1.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Esimerkkejä käännöksistä, joissa on prepositio ἀπό: 

 
Gen. 14:20  ַוִּיֶּתן־ֹלו ַמֲעֵׂשר ִמּכֹל – καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δεκάτην ἀπὸ πάντων 
Gen. 7:15 ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֹנַח ֶאל־ַהֵּתָבה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל־ַהָּבָׂשר – εἰσῆλθον πρὸς Νωε εἰς τὴν 
κιβωτόν, δύο δύο ἀπὸ πάσης σαρκός 
Erityisen runsasta partitiivisen ἀπό-preposition käyttö min-preposition käännöksenä on 
vedenpaisumuskertomuksessa merkityksessä ”tietyt eläimet jostain joukosta” (joukko = 
πάντων tai κτηνῶν καθαρῶν), usein tähän liittyy vielä toistettu lukusana δύο δύο tai 
ἑπτὰ ἑπτά. Muut esimerkit ovat Gen. 6:19,20; 7:2,3,8,15 (yhteensä 15 tapausta). 

 
Ex. 9:6 ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ֵמת ֶאָחד – ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ 
ἐτελεύτησεν οὐδέν 
Ex. 29:28 ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם – καὶ ἀφαίρεμα ἔσται παρὰ τῶν 
υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ τῶν θυμάτων τῶν σωτηρίων τῶν υἱῶν Ισραηλ = ”se olkoon uhrilahja 
israelilaisilta israelilaisten yhteysuhreista” (pääsana uhrilahja) 

 
Lev. 7:33 (7:23) – ַהַּמְקִריב (...) ִמְּבֵני ַאֲהרֹן ὁ προσφέρων (...) ἀπὸ τῶν υἱῶν Ααρων = ”se 
Aaronin pojista, joka uhraa” 

 
Num. 11:24 ַוֶּיֱאסֹף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ָהָעם – καὶ συνήγαγεν ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ 
τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ 

 
Num. 31:49 ְולֹא־ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש – καὶ οὐ διαπεφώνηκεν ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδὲ εἷς 
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Vrt. Num. 16:15, jossa vastaavassa kohdassa on käytetty partitiivista genetiiviä (οὐδένα 
αὐτῶν). 

 
Dtn. 6:14 לֹא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִּמים – οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν 
ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν = ”älkää seuratko muita jumalia pakanakansojen ju-
malien joukosta” 

 
 

Lev. 17:8 ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר ֲאֶׁשר־ָיגּור ְּבתֹוָכם – Ἄνθρωπος ἄνθρωπος τῶν 
υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων ἐν ὑμῖν 
Prepositio ἀπό esiintyy välittömästi rinnasteisen partitiivisen genetiivin jälkeen.16 Vrt. 
jae Lev. 22:18, jossa prepositio ἀπό on käännöksenä molemmissa tapauksissa (ἀπὸ τῶν 
υἱῶν Ισραηλ ἢ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων) sekä jakeet Lev. 17:10 ja 17:13, joissa mo-
lemmissa tapauksissa on genetiivi (τῶν υἱῶν Ισραηλ ἢ/καὶ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων). 
Vrt. myös Lev. 14:30 jäljempänä. 
 
Lev. 11:9 ֶאת־ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים – Καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς 
ὕδασιν = ”näitä (eläimiä) kaikista niistä, jotka ovat vesissä, saatte syödä” 
Luettelot, joissa esitetään (epä)puhtaita eläimiä, esiintyy aina ἀπό (οὗτος + [ἐσθίω] + 
ἀπό), muita esimerkkejä ovat Lev. 11:2,13,21,22; Dtn. 14:7,9,12. 

 

4.1.2 Käännösvastine partitiivinen genetiivi 
 

Esimerkkejä genetiivikäännöksistä: 
 

Gen. 23:6 ִאיׁש ִמֶּמּנּו (...) לֹא־ִיְכֶלה – οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν οὐ μὴ (...) κωλύσῃ 
Gen. 2:21 ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו – καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ 
Gen. 44:9 ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת – παρ᾿ ᾧ ἂν εὑρεθῇ τὸ κόνδυ τῶν παίδων σου, 
ἀποθνῃσκέτω = ”se palvelijoistasi, jolta astia löydetään, kuolkoon” 

 
Ex. 2:11 ַמֶּכה ִאיׁש־ִעְבִרי ֵמֶאָחיו – τύπτοντά τινα Εβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν 
Ex. 24:9 ַוַּיַעל (...) ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל – Καὶ ἀνέβη (...) καὶ ἑβδομήκοντα τῆς 
γερουσίας Ισραηλ 
Ex. 9:20 ַהָּיֵרא ֶאת־ְּדַבר ְיהָֹוה ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה – ὁ φοβούμενος τὸ ῥῆμα κυρίου τῶν 
θεραπόντων Φαραω = ”se faraon palvelijoista, joka pelkäsi Herran sanaa” 
 
Lev. 17:10 ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר – Καὶ ἄνθρωπος ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ 
ἢ τῶν προσηλύτων 
Lev. 13:2 ְוהּוָבא (...) ֶאל־ַאַחד ִמָּבָניו – καὶ ἀχθήσεται πρὸς (...) ἕνα τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
Lev. 26:8 ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו – καὶ ἑκατὸν ὑμῶν διώξονται μυριάδας 

                                                 
16 Käsikirjoitukset V O'’ C'’d f 85’-321’-343-344c t 318 z 424 646 799, latinalainen kirkkoisä Ru-
finus sekä käännökset Aeth Arab Arm Co Syh tosin lisäävät preposition ἀπό myös ennen ensim-
mäistä genetiivimuotoa. Tällainen on mitä ilmeisimmin yritys saattaa teksti johdonmukaisemmaksi 
(ja samalla lähemmäksi heprealaista tekstiä). Muoto, jossa partitiivista genetiiviä seuraa rinnastei-
nen partitiivinen ἀπό on lectio difficilior ja kehitys, jossa se seuraisi kahdesta ἀπό-prepositiosta 
(tai kahdesta genetiivistä) on epätodennäköinen.  
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Num. 25:6 ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא – Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐλθὼν 
Num. 36:3 ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים – καὶ ἔσονται ἑνὶ τῶν φυλῶν υἱῶν 
Ισραηλ γυναῖκες 
Num. 16:2 ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים – καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ 
πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, vrt. Num. 11:24 edellä, jossa on käytetty prepositiota ἀπό. 
 
Dtn. 4:42 ְוָנס ֶאל־ַאַחת ִמן־ֶהָעִרים ָהֵאל – καὶ καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων 
Dtn. 28:56 ִמֵּתת ְלַאַחד ֵמֶהם ִמְּבַׂשר ָּבָניו – ὥστε δοῦναι ἑνὶ αὐτῶν ἀπὸ τῶν σαρκῶν τῶν 
τέκνων αὐτοῦ 
 
Jae Num. 16:15 vaatii tarkempaa analyysia: 
Num. 16:15 לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי – οὐκ ἐπιθύμημα οὐδενὸς αὐτῶν εἴληφα  
Kääntäjä on selvästi lukenut sanan ֲחמֹור tilalla jonkin johdoksen verbistä חמד ”haluta” 
(esim. ֲחמּוד pass.pt. tai subst. ֶחֶמד). Lisäksi tämä sana on tulkittu konstruktimuodoksi17, 
jolloin lauseen merkitys on: ”En ole yhdenkään heistä aasia/halua vienyt”. Periaattees-
sa sekä heprea että kreikka voitaisiin tulkita myös ”En ole yhdenkään aasia/halua vie-
nyt heiltä”, mutta genetiivi on luonnollisempaa tulkita partitiiviseksi (pääsana οὐδείς) 
kuin lokaaliseksi ”ottaa joltakin” (λαμβάνω + gen.). Partitiivista tulkinnan puolesta pu-
huu myös se, että jae jatkuu οὐδὲ ἐκάκωσα οὐδένα αὐτῶν, jossa genetiivi on väistämättä 
partitiivinen. 
 
Kohdissa Dtn. 25:5 ja 24:7 tekstikritiikki vaikuttaa käännösvastineeseen ja alkuperäinen 
lukutapa täytyy punnita erikseen. 
 
Dtn. 25:5 ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם – καὶ ἀποθάνῃ εἷς αὐτῶν 
Weversin edition mukaista lukutapaa αὐτῶν tukevat vain käsikirjoitukset B 848(vid) ja 
29 sekä latinalainen käännös cod 100. Muut käsikirjoitukset sekä latinalaiset kirkkoisät 
Augustinus ja Origenes lisäävät preposition ἐξ ennen sanaa αὐτῶν (= Rahlfsin edition 
mukainen lukutapa). Tekstihistoria voidaan selittää kahdella tavalla: 1) Sanan ἐξ lisää-
minen on heprean mukainen korjaus; 2) Koska unsiaalikirjoituksessa sanat ΕΙΣ ja ΕΞ 
ovat hyvin samannäköisiä voi sanan ἐξ lisäys tai poisjäänti olla kirjoitusvirhe (huom. 
kehitys voi kulkea kumpaakin suuntaan: ΕΙΣ <-> [ΕΙΣ ΕΙΣ] <-> ΕΙΣ ΕΞ). Vähäisestä käsikir-
joitustuesta huolimatta pidän Weversin lukutapaa alkuperäisempänä, sillä todennäköi-
semmin kehitys kulkee kohti helpompaa ja lähempänä hepreaa olevaa muotoa εἷς ἐξ. 
 
Dtn. 24:7 ִּכי־ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – Ἐὰν δὲ ἁλῷ ἄνθρωπος κλέπτων 
ψυχὴν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ= ”jos tavataan joku, joka on varastanut 
jonkun veljistään, israelilaisista” 
Tässä jakeessa pelkkää genetiivi muotoa τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ tukevat käsikirjoitukset: B 
b d n 30’ t 307’ sekä Vetus Latina koodeksi 100 (= Rahlfsin edition lukutapa). Muissa käsi-
kirjoituksissa on sana ἐκ ennen ensimmäistä artikkelia τῶν (=Weversin edition lukuta-
pa). Todennäköisempää on, että käsikirjoitukset, joissa on pelkkä genetiivi säilyttävät 
alkuperäisen muodon ja preposition ἐκ lisäys on heprean mukainen korjaus. Verrattuna 
edelliseen tapaukseen mitään graafista syytä preposition poisjäännille ei ole. Huomat-
tavaa on, että samat tekstitodistajat (B ja Vetus Latina 100) edustavat molemmissa lyhy-
empää lukutapaa. Tämä puhuu sen puolesta, että kohdassa Dtn. 25:5 ei ole kyse kirjoi-
tusvirheestä, jossa εἷς ἐξ olisi lyhentynyt muotoon εἷς. 
                                                 
17 Heprean sana  voidaan tulkita myös status absolutus ,ֶחֶמד ja ֲחמּוד yhtä hyvin kuin sanat , ֲחמֹור
muodoiksi, jolloin lauseen merkitys olisi: ”en ole vienyt heiltä yhtään aasia(/halua)”. Septuagintan 
käännöstä ei voi tulkita näin, sillä οὐδενός on genetiivi. 
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Kohdassa Lev. 14:30 on samanlainen tekstikriittinen ongelma kuin aiemmin esillä ol-
leessa jakeessa Lev. 17:18: 
 
Lev. 14:30 ְוָעָׂשה ֶאת־ָהֶאָחד ִמן־ַהֹּתִרים אֹו ִמן־ְּבֵני ַהּיֹוָנה – καὶ ποιήσει μίαν τῶν τρυγόνων ἢ 
ἀπὸ τῶν νεοσσῶν τῶν περιστερῶν 
Weversin editiossa on prepositio ἀπο myös ennen ensimmäistä artikkelia τῶν. Pelkkää 
genetiiviä tukevat käsikirjoitukset A B V 15-376 b19 n x y-318 55 319 ja Bohairilainen kään-
nös (= Rahlfsin edition lukutapa). Preposition lisääminen on selventävä (ja samalla hep-
rean mukainen) lisäys (ks. nootti 16, s. 56).18 
 
 

4.1.3 Käännösvastine ἐκ 

 
Esimerkkejä käännöksistä, joissa on prepositio ἐκ: 

 
Gen. 3:22 ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו – Ἰδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν 
Vrt. edellä Gen. 23:6 jossa on käytetty genetiiviä (οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν). 
 
Ex. 2:1 ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי – Ἦν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Λευι 
Ex. 32:28 ַוִּיֹּפל ִמן־ָהָעם (...) ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש – καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ (...) εἰς 
τρισχιλίους ἄνδρας 
Ex. 2:7 ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרּיֹת – καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύουσαν ἐκ 
τῶν Εβραίων = ”kutsun sinulle imettäjän heprealaisten joukosta”  
 
Lev. 22:4 ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן – καὶ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων 
Lev. 26:8 ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה – καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν πέντε ἑκατόν 
Samassa jakeessa on myöhemmin käytetty partitiivista genetiiviä käännöksenä aivan 
vastaavasti (ἑκατὸν ὑμῶν), ks. edellä. 
Lev. 6:15 (6:22) – ְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν 
αὐτοῦ = ”se pappi hänen pojistaan, (joka on) voideltu hänen sijaansa” , vrt. genetiivi 
jakeessa Ex. 29:30 ַהּכֵֹהן ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו – ὁ ἱερεὺς ὁ ἀντ᾿ αὐτοῦ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 
 
Num. 26:65 ְולֹא־נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש – καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς 
Vrt. partitiivinen genetiivi kohdassa Num. 16:15 οὐδένα αὐτῶν. 
Num. 36:1  ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני־ִגְלָעד ֶּבן־ָמִכיר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני
 Καὶ προσῆλθον οἱ ἄρχοντες φυλῆς υἱῶν Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ υἱοῦ Μανασση ἐκ τῆς – יֹוֵסף
φυλῆς υἱῶν Ιωσηφ = ”Gileadin, Makirin pojan, Manassen pojanpojan sukujen johtajat 
Joosefin heimoista tulivat” 
Vrt. edellä Num. 36:3, jossa käytetään genetiiviä (ἑνὶ τῶν φυλῶν). 
Num. 36:11–12 ְּבֵני־ְמַנֶּׁשה ְׁשְּפחֹתִמִּמ ְלָנִׁשים דֵֹדיֶהן ִלְבֵני  (...)ַוִּתְהֶייָנה  – καὶ ἐγένοντο (...) 
τοῖς ἀνεψιοῖς αὐτῶν 12 ἐκ τοῦ δήμου τοῦ Μανασση = ”he menivät vaimoiksi (...) serkuil-
lensa, jotka olivat Manassen heimosta” 
 

                                                 
18 Samoin ajattelee Soisalon-Soininen 1987c, 167. 
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Dtn. 24:14 לֹא־ַתֲעׁשֹק ָׂשִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיָך אֹו ִמֵּגְרָך – Οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος 
καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἢ ἐκ τῶν προσηλύτων = ”älä tee vääryyttä alhaiselle ja 
köyhälle veljistäsi tai muukalaisista” 
 
Joissakin tapauksissa prepositio ἐκ on voitu valita preposition ἀπό asemesta, koska sillä 
on vivahde olla (kotoisin) jostakin, vrt. lokaaliset adnominaaliset tapaukset, s. 10–11. 
 

4.1.4 Muut käännökset 
 

καί 
 

Genesiksessä esiintyy kaksi tapausta, joissa käännösvastineeksi on valittu konjunktio 
καί. Ensimmäinen tapaus on 

 
Gen. 7:22 יו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּוָּפּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת־רּוַח ַחִּיים ְּבַא  – καὶ πάντα, ὅσα ἔχει 
πνοὴν ζωῆς, καὶ πᾶς, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ἀπέθανεν 
Heprealainen teksti voidaan ajatella partitiivisena: ”kaikista niistä, jotka olivat kuivalla 
maalla, kaikki ne, joissa oli elämän henkäys, kuolivat”19. Toisin sanoen ”ne joissa on 
elämän henkäys” on osa ”kuivalla maalla olevien” joukkoa. Prepositio min voidaan ym-
märtää myös eksplikatiivisena20 tarkentamassa edellistä ilmausta: ”kaikki ne, joissa oli 
elämän henkäys, tarkemmin sanottuna ne, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat”. Tällöin 
”kuivalla maalla olevat” ovat osa ”niiden, joissa on elämän henkäys” joukkoa eli päin-
vastoin kuin partitiivisesti ymmärrettynä. Kummallakin tavalla ymmärrettynä lauseen 
merkitys on suunnilleen sama: ”ne kuolivat, jotka ovat kuivalla maalla ja joissa on elä-
män henkäys”. Septuagintan käännösvastine καί on siten semanttisesti varsin hyvä ja 
tekee lauseesta helpommin ymmärrettävän kuin esimerkiksi prepositio ἀπό, joka olisi 
myös merkityksensä puolesta mahdollinen. Prepositio καί on luontevinta ymmärtää 
epeksegeettisesti (eli ekplikatiivisesti) ”kaikki, joilla oli elämän henkäys, tarkemmin sanottu-
na jokainen, joka oli kuivan maan päällä, kuoli.” Tätä tulkintaa tukee se, että lauseen 
alkuosa on monikossa ja jälkimmäinen osa yksikössä. 
 
Epeksegeettinen καί-konjunktion käyttö on tavanomaista kreikkaa, esim. Hom. Ap. 17 
πρὸς μακρὸν ό̓ρος καὶ Κύνθιον ό̓χθον ”kaukaiselle vuorelle, nimittäin Kynthion kukku-
lalle” ja Hdt. Hist. 6.11. δούλοισι, κ. τούτοισι ὡς δρηπέτῃσι ”orja, nimittäin karannut 
sellainen”.21 Tällainen käyttö esiintyy myös papyrusteksteissä, esim. SB4638 ἐφημμένοι 
ἀλλοτρίων καὶ ταῦτ’ ὀρφανικῶν ”he veivät tavaroita vierailta, nimittäin orvoilta”.22  

Toinen kohta Pentateukissa, jossa konjunktio καί esiintyy min-preposition käännök-
senä, on Gen. 8:17. 
 

                                                 
19 Sanajärjestys on suomenkielisessä käännöksessä vaihdettu, jotta lause tulisi paremmin ymmär-
rettäväksi. 
20 Joissakin heprean kieliopeissa esitetään, että min-prepositiolla on eksplikatiivinen eli selittävä 
merkitys. Tämä perustellaan muutamalla esimerkillä analogiana arabian kielen vastaavalle ilmiölle 
(min al bayan) (näin esim. Gesenius & Kautzsch 1990, 382; Joüon & Muraoka 1991, 489). Raa-
matussa esiintyvät esimerkit ovat kuitenkin vähäisiä ja mielestäni kaikki näistä voi tulkita partitii-
visen min-preposition erityistapauksiksi. 
21 LSJ, 857 (sana καί, kohta A. I. 2: ”to add a limiting or defining expression”). 
22 Mayser 1934, 141. Esimerkkejä Uudesta testamentista ks. Blass & Debrunner 1961, §442(9). 
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Gen. 8:17 ָּכל־ַהַחָּיה ֲאֶׁשר־ִאְּתָך ִמָּכל־ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל־ָהָאֶרְץ – καὶ 
πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν, καὶ πᾶν 
ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς  
Heprealainen teksti on suomennettuna ”kaikki eläimet, jotka ovat kanssasi kaikesta 
lihasta: linnut ja karjaeläimet ja kaikki maan päällä matelevat eläimet” (”kaikki eläi-
met” ovat osa joukosta ”kaikki liha). Septuagintassa lause on hahmotettu toisin: ”kaikki 
(peto)eläimet, jotka ovat kanssasi ja kaikki liha linnuista karjaeläimiin ja kaikki maan 
päällä liikkuvat matelijat”. Edellisestä esimerkistä poiketen καί ei tässä ole epeksegeetti-
nen vaan tavallinen rinnastuskonjunktio (πᾶσα σὰρξ ei voi selittää edellä ollutta ilmaus-
ta πάντα τὰ θηρία, sillä πᾶσα σὰρξ ”kaikki liha” on käsitteenä laajempi kuin πάντα τὰ 
θηρία ”kaikki [peto]eläimet). 

 
Huomioitavaa on, että molemmissa tapauksissa käännös καί liittyy hankalasti hahmo-
tettaviin lauseisiin, joissa sen käyttö on selventävä. Käännös καί on selvästi ymmärret-
tävämpi kuin vastaavanlaisissa partitiivisissa tapauksissa, joissa käännös on ἀπό esim.  

 
Gen. 9:10 ה ֲאֶׁשר ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת־ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְוֶאת־ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם׃ ְוֵאת ָּכל־ֶנֶפׁש ַהַחָּי
 Ἐγὼ ἰδοὺ – ִאְּתֶכם ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם ִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץ׃
ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ᾿ ὑμᾶς καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ 
ζώσῃ μεθ᾿ ὑμῶν ἀπὸ ὀρνέων καὶ ἀπὸ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἀπὸ πάντων 
τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ 
Heprealaisen tekstin käännös on: ”katso, minä teen liiton teidän kanssanne ja jälkeläis-
tenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän luonanne – linnut, 
karjaeläimet ja kaikki maan eläimet, jotka ovat luonanne – nimittäin kaikkien niiden 
kanssa, jotka tulivat arkista ulos – kaikkien eläinten kanssa”. Prepositio ְב sanoissa ָּבעֹוף, 
 on luontevinta ymmärtää selittämään aiempaa ilmaisua ְבָכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ja ַּבְּבֵהָמה

ל־ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכםָּכ . Min-prepositio ilmaisee sitä osaa, jonka kanssa tehdään liitto 
niiden joukosta, jotka tulivat arkista ulos (nämä joukot voivat olla yhtä suuret). Septu-
agintassa prepositio ἀπό ilmaisee osaa joukosta samoin kuin min, mutta on vaikeasti 
ymmärrettävissä, sillä pääsana on kaukana jakeen alussa ja sitä ennen esiintyy kaksi 
ἀπό-prepositiota eri merkityksessä (samassa merkityksessä kuin hepreassa ְב). Septu-
agintan käännös on: ”katso, mitä teen liiton teidän kanssanne ja jälkeläistenne kanssa ja 
kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat luonanne – linnut ja karja – ja kaikkien 
villieläinten kanssa, kaikista niistä, jotka tulivat arkista”. Sekä heprealaisen että kreikka-
laisen tekstin tarkka ymmärtäminen on hankalaa, vaikka tekstin sanoma vapaasti il-
maistuna on yksinkertainen (”tehdään liitto niiden kanssa, jotka tulevat arkista”). Mo-
dernilla kääntäjällä olisi houkutus yksinkertaistaa asia sanomalla se toisin, vapaammal-
la tavalla. Genesiksen Septuaginta-kääntäjä on kuitenkin halunnut seurata hepreanmu-
kaista syntaksia sen mukaan kuin on mahdollista. 
 
σύν  

 
Kahdessa Leviticuksen kohdassa käytetään prepositiota σύν käännösvastineena, esim. 

 
Lev. 2:2 ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה – καὶ δραξάμενος ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν 
δράκα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ = ”ottaakoon siitä täyden kourallisen jauhoista 
ynnä öljystä” 
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Lauseessa on kaksi rinnasteista min-prepositiolauseketta, joista jälkimmäisessä on kir-
jaimellisen käännöksen (καὶ ἀπό) asemesta käytetty vapaata käännösvastinetta σύν.23 
Tällainen käännös sujuva eikä lauseen merkitys muutu olennaisesti. Vastaava käännös 
esiintyy myös Lev. 2:16 (vrt. myös part. obj. Lev. 6:8, s. 74).  

 
ἐν 

 
Leviticuksessa esiintyy yhdessä jakeessa melko vapaa käännös, jossa min-preposition 
käännösvastine on prepositio ἐν. 

 
Lev. 19:34 ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם – ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ 
προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς 
Heprealaisen teksti on selvästi partitiivinen: ”niin kuin omanmaalainen teistä, olkoon 
teille luonanne asuva muukalainen” (vapaampi ja ymmärrettävämpi suomennos olisi 
”niin kuin yksi teistä, olkoon ...”). Prepositio ἐν voidaan tulkita partitiivisen genetiivin 
korvikkeeksi (samassa merkityksessä kuin ἀπό ja ἐκ). Ptolemaiolaisissa papyrusteksteis-
sä tällainen preposition ἐν käyttö on mahdollista, vaikkakin paljon harvinaisempaa 
kuin prepositioilla ἀπό ja ἐκ.24 Prepositio ἐν partitiivisessa käytössä esiintyy myös Uu-
dessa testamentissa, vaikka tulkinta ”keskuudessa” on suurimmassa osassa mahdolli-
nen.25 Todennäköisempää on tulkita prepositio ἐν jakeessa Lev. 19:34 lokaaliseksi merki-
tyksessä ”keskuudessa”, sillä israelilaisten keskuudessa asuvaan ”muukalaiseen”, 
προσήλυτος (käännös sanalle ֵגר tai גּור pt.) liitetään säännönmukaisesti sanat ἐν ὑμῖν 
yksiselitteisesti merkityksessä ”keskuudessanne” (useimmiten vastine sanalle ְבּתֹוְכֶכם 
tai ְבֶכם; Leviticuksessa esim. 16:29, 17:3, 8, 10, 12, 13 ja 18:26).26 Septuagintan teksti on 
siten luonnollisinta kääntää: ”niin kuin omanmaalainen keskuudessanne olkoon luo-
nanne asuva muukalainen”.27 Kreikkalainen käännös kuitenkin välittää lauseen sisällön 
hyvin, kyseessä on vain vivahde-ero. 

 
vapaa 

 
Yhdessä Leviticuksen kohdassa Septuagintan kääntäjä on muuttanut hieman lausera-
kennetta 

 
Lev. 7:20 (7:10) – ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἂν φάγῃ ἀπὸ 
τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου 
Heprealaisessa tekstissä objekti on ָּבָׂשר, joka on preposition min pääsana: ”se, joka syö 
lihaa yhteysuhrista”. Septuagintassa tämä objekti רָּבָׂש  on muutettu partitiiviseksi 
prepositio ἀπό ja sitä seuraava partitiivinen ilmaus ִמֶּזַבח on käännetty possessiivisella ge-
                                                  
23 On tulkinnanvaraista sanoa, kääntääkö σύν konjunktiota ו vai prepositiota מן. Käännös on 
tavallista vapaampi, joten voidaan ajatella, että σύν on käännös molemmille heprean segmenteille 
 .(ּוִמ–)
24 Mayser 1926–34, 353: esim. Teb. 53,18 (110a) πρόβατα σύμμεικτα μ, ἐν οἷς ἔντοκα ιβ = ”seka-
laisia lampaita μ, joista kiinnostavia ιβ”. Lisää esimerkkejä ks. Schwytzer 1950, 116–117. 
25 Blass & Debrunner 1961, §164: esim. 1. Kor. 15:12 πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες voidaan tulkita 
”kuinka jotkut teistä sanovat” tai ”kuinka jotkut teidän keskuudessanne sanovat”. Kohdassa Ap. t. 
5:34 partitiivisen tulkinnan puolesta puhuu se, että sanoilla τις ἐν τῷ συνεδρίω on vaihtoehtoinen 
(sekundäärinen) lukutapa τις ἐκ τοῦ συνεδρίου D E h p bo. 
26 Yhtään tapausta, jossa ἐν ὑμῖν olisi välttämättä tulkittava (tai edes luonnollista tulkita) partitiivi-
sessa merkityksessä ”(osa) teistä” ei Pentateukista löydy. 
27 Koska jakeessa ei ole suoraa kvantitatiivista vastinetta sanoille ֶכםָל  ja prepositio ἐν on 
harvinainen käännösvastine prepositiolle min, on olemassa mahdollisuus, että Vorlage onkin ollut 
 Pidän kuitenkin todennäköisempänä, että prepositio ἐν valittu .ְּכֶאְזָרח ָלֶכם ִיְהֶיה ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם
käännökseksi sanalle min, koska muualla ”muukalaisiin” liitetään aina lisämääre ἐν ὑμῖν. 
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netiivillä (kyseessä ei ole partitiivinen genetiivi!): ”se, joka syö yhteysuhrin lihaa”. Seu-
raavassa jakeessa (7:21) myös heprealainen teksti on muotoiltu samoin ִמְּבַׂשר־ֶזַבח. 
Tämä on voinut vaikuttaa kääntäjän ratkaisuun jakeessa 7:20 – joko tietoisesti tai huo-
maamatta. 
 
Yhdessä Exoduksen tapauksessa min-prepositio jätetään kääntämättä selvyyden vuoksi 
Ex. 28:10  9 ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 10 ִׁשָּׁשה ִמְּׁשֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת־ְׁשמֹות
 καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν (9) – ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל־ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית
Ισραηλ, (10) ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον 
τὸν δεύτερον  
Käännös on: ”Kaiverra siihen Israelin poikien nimet: kuusi heidän nimistään (kr. kuusi 
nimeä) toiseen kiveen ja loput kuusi nimeä toiseen kiveen.” Septuagintan käännös käy-
tännössä merkitsee samaa, vaikka siinä partitiivisuus häviää. Erilaisen Vorlagen mahdol-
lisuus on olemassa, mutta pidän todennäköisempänä, että kääntäjä on selvyyden vuoksi 
käyttänyt samaa ilmaisua sanoille  ְּׁשֹמָתםִמ  ja ַהִּׁשָּׁשה (tarkkaan ottaen myös monikon 
suffiksin käännös sanassa ְּׁשֹמָתםִמ  puuttuu Septuagintan käännöksessä). Sanatarkka 
käännös ἓξ (ἀπ᾿/ἐξ) ὀνομάτων αὐτῶν olisi mahdollinen, mutta hankalasti hahmotettava 
(varsinkin unsiaalikirjoituksessa sanat ἐξ ja ἓξ menevät sekaisin: ΕΞΑΠΟΝΟΜΑΤΩΝ, 
ΕΞΕΞΟΝΟΜΑΤΩΝ tai ΕΞΟΝΟΜΑΤΩΝ, sen sijaan ΕΞΟΝΟΜΑΤΑ on yksiselitteinen). 
Jakeessa Lev. 9:10 partitiivinen min on käännetty ei-partitiivisella ilmauksella: 
Lev. 9:10 ְוֶאת־ַהֵחֶלב ְוֶאת־ַהְּכָליֹת ְוֶאת־ַהּיֶֹתֶרת ִמן־ַהָּכֵבד ִמן־ַהַחָּטאת – καὶ τὸ στέαρ καὶ 
τοὺς νεφροὺς καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας 
Heprealainen teksti on partitiivinen: ”syntiuhrista rasvan, munuaiset ja lisäkkeen mak-
sasta (=maksalisäkkeen)”. Min-prepositioiden käännöksinä on kyllä genetiivit, mutta ne 
on todennäköisemmin tulkittava possessiiviseksi ja sisältöä ilmaisevaksi28 kuin partitii-
viseksi: ”syntiuhrin (poss.) rasvan, munuaiset ja maksan (sis.) lisäkkeen”. 
 

4.1.5 Analyysi 
 

Joissakin tapauksissa käännöksiä ἀπό, ἐκ ja genetiivi käytetään lähes samalla tavoin 
(esim. edellä mainitut Gen. 3:22 ἐκ || Gen. 23:6 genetiivi; Lev. 26:8 ἐκ || Lev. 26:8 genetiivi; 
Num. 31:49 ἀπό || Num. 16:15 genetiivi; Lev. 17:8 ἀπό || Lev. 17:8 genetiivi). Yleisesti ot-
taen näyttää kuitenkin siltä, että kullakin käännöksellä ἀπό, ἐκ ja genetiivi on alue, jos-
sa sitä käytetään runsaammin kuin muualla. Soisalon-Soininen oli havainnut, että ad-
nominaalisissa tapauksissa genetiivin käyttö on suhteellisesti yleisempää, kun pääsana 
on numeraali tai pronomini. Seuraavassa analysoin tarkemmin, miten pääsana vaikut-
taa min-preposition käännösvastineeseen. 

Klassisessa kreikassa partitiivisen genetiivin tilalla saattoi joskus harvoin esiintyä 
prepositioilmaus ἐκ/ἀπό kahdessa tilanteessa: 1) superlatiivin yhteydessä (vain ἐκ), 
esim. Herodotos 1.196 τὴν αὐαιδεστάτης ἐκ πασέων;29 2) lukusanan tai yleisemmin mää-
rää ilmaisevan sanan kanssa, esim. Thucydides 1.110 ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν.30 Klassisen 
ajan jälkeen prepositioilmausten käyttöä partitiivisen genetiivin asemesta tavataan 

                                                 
28 Sisältöä ilmaiseva genetiivi (genetivus materiae), ks. Aejmelaeus 2003, §126; Blomqvist & 
Jastrup 1991, §232:6. 
29 Nämä sisältyvät komparatiivisiin tapauksiin, tarkemmin ks. Soisalon-Soininen 1987b; 1987c, 
155. 
30 Kühner & Gerth 340 (Anm. 5.). Esimerkeissä esiintyvät sanat τέσσαρες, μόνος, ὀλίγος, χίλιοι, 
δώδεκα, διακόσιοι ja οὐδείς. Vrt. myös Nachmanson 1942, 33–34. 
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erityisesti jälkimmäisissä tapauksissa.31 Tämän vuoksi on syytä jakaa Pentateukin ai-
neisto tapauksiin joissa pääsana on a) määrää ilmaiseva nomini,32 b) jokin muu nomini.33 
(taulukko 4.2). 

 
vastine ἀπό ἐκ gen. muut yht. 
pääsana a b a b a b a b a b 
Gen. 17 3 2  3 1 1 1 23 5 
Ex. 3 2 2 2 3 2 1  9 6 
Lev. 18 33 7 3 12 0  7 37 43 
Num. 11 3 3 5 7 3   21 11 
Dtn. 1 8 0 3 5 0   6 11 
Pentat. 50 49 14 13 30 6 2 8 96 76 

Taulukko 4.2. Partitiiviset adnominaaliset tapaukset jaoteltuina pääsanan mukaan 
kahteen ryhmään: a) määrää ilmaiseva nomini, b) jokin muu nomini. 
 

Edellä esitetyn perusteella olisi odotettavissa, että tapauksissa a) olisi suhteellisesti 
enemmän käytetty prepositioita ἐκ ja ἀπό partitiivisen genetiivin asemesta kuin tapa-
uksissa b). Suhdeluvut (ἀπό+ἐκ)/gen. on esitetty taulukossa 4.3. 

 
 a b 
Gen. 6,3 3,0 
Ex. 1,7 2,0 
Lev. 2,1 - 
Num. 2,0 2,7 
Dtn. 0,2 - 
Pentat. 2,1 10,2 

Taulukko 4.3. Suhdeluvut (ἀπό+ἐκ)/gen. ryhmissä a) määrää ilmaiseva nomini, b) 
jokin muu nomini. 
 

Suhdeluvuista voidaan päätellä, että Exoduksessa ja Numerissa partitiivisen genetiivin 
suhteellinen määrä ei juuri riipu siitä, ilmaiseeko pääsana määrää vai ei. Genesiksessä 
prepositioita ἀπό ja ἐκ käytetään enemmän tapauksissa a), mikä oli odotettavissa. Sen 
sijaan Pentateukissa kokonaisuutena b)-ryhmän tapauksissa käytetään suhteellisesti 
enemmän prepositioilmauksia kuin tapauksissa a). Leviticuksessa ja Deuteronomiumis-
sa ei käytetä genetiiviä ryhmässä b) lainkaan. Suhdelukuihin on suhtauduttava varauk-
sella, sillä partitiivisen genetiivin määrä on pieni ja yhdenkin tapauksen muutos gene-
tiivissä muuttaisi suhdelukua huomattavasti. Toisaalta tapaukset eivät ole samanarvoi-

                                                 
31 Jannaris (1968, 336) listaa numeraalien lisäksi seuraavat sanat, joiden kanssa ἀπό ja ἐκ ovat 
erityisen yleisiä: πολλοί, ἄλλοι, ὀλίγοι, τινές, πάντες. 
32 Pentateukin aineistossa tällaisia sanoja ovat numeraalien lisäksi: (ἐπι)δέκατος, πᾶς, οὐδείς, τις, 
ψυχή, ἄνθρωπος, ῥητός, ja ἄνθρωπος ἄνθρωπος. Näistä ψυχή ja ἄνθρωπος ovat hepraistisia 
käännöksiä (sanoista ֶנֶפׁש ja ִאיׁש), niiden merkitys on ”eräs” ja vastaavat pronominia τις. Sanapari 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος vastaa kreikan sanaa ἕκαστος ”jokainen” (hepraismi sanoista ִאיׁש ִאיׁש ). Sana 
(οὐ) ῥητός merkityksessä ”(ei) yhtään” vastaa sanaa οὐδείς (vrt. Ex. 9:4 ja 9:6) ja on hepraistinen 
käännös sanasta )ָדָבר) לֹא . 
33 Tämä vastaa suunnilleen Soisalon-Soinisen jakoa pronomineihin/numeraaleihin ja substantiivei-
hin. Oma jakoni on kreikkalaisen aineiston pohjalta perustellumpi, sillä kaikki pronominit eivät 
kuulu ryhmään a), esim. relatiivi- ja demonstratiivipronomini eivät ole tällaisia. 
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sia. Tietyissä lauseissa genetiivin käyttö tekisi lauseesta vaikeasti ymmärrettävän, jos 
pitäydytään heprean mukaisessa syntaksissa (erityisesti sanajärjestyksessä). Tällaisia 
ovat esim.34  

 
Ex. 29:28 ּוְתרּוָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם – καὶ ἀφαίρεμα ἔσται παρὰ τῶν 
υἱῶν Ισραηλ· ἀπὸ τῶν θυμάτων τῶν σωτηρίων τῶν υἱῶν Ισραηλ 
Prepositiolauseke ei suoraan seuraa pääsanaansa, lisäksi välissä on toinen prepositio-
lauseke (ֵמֵאת).  
 
Num. 8:16 ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל־ֶרֶחם ְּבכֹור ּכֹל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקְחִּתי ֹאָתם ִלי – ἀντὶ τῶν 
διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν πρωτοτόκων πάντων ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ εἴληφα αὐτοὺς 
ἐμοί. = ”sen sijaan, joka avaa äitinsä kohdun, jokaisen esikoisen sijaan kaikista israelilai-
sista, olen ottanut heidät minulle” 
Jakeessa on monta genetiiviä lähekkäin. Preposition puuttuminen muuttaisi lauseen 
merkityksen niin että jälkimmäisin genetiivi ei olisi enää yksiselitteisesti partitiivinen 
vaan voitaisiin luontevammin tulkita possessiivisena:”... jokaisen israelilaisen esikoisen 
sijaan...”. 
 
On vaikeaa tehdä tarkkaa ja absoluuttista jakoa lauseisiin, joissa partitiivinen genetiivi 
olisi mahdollinen ja ei lainkaan mahdollinen. Selvää kuitenkin on, että hankalimmissa 
lauseissa prepositioiden ἀπό ja ἐκ käyttö lisää ymmärrettävyyttä.35 Niissä genetiivi on 
epätodennäköisempi (ts. vaihtoehdot genetiivi vs. ἀπό/ἐκ eivät ole tasa-arvoisia). Pois-
tamalla edellisten esimerkkien kaltaiset tapaukset saadaan karkea, joskin edellistä tar-
kempi kuva siitä, missä suhteessa kääntäjä on valinnut eri käännösvaihtoehtojen välil-
lä.36 Jäljellejääneet lauseet edustavat paremmin tapauksia, joissa partitiivinen genetiivi 
tai sitä vastaava prepositioilmaus ovat samanarvoisia (ks. taulukko 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
34 Vrt. Soisalon-Soinisen (1987c, 156) esimerkki Dtn. 24:14, jossa hänen mukaansa genetiivi olisi 
vaikeasti ymmärrettävä käännös. 
35 Vrt. esim. Jannaris 1968, 336: ”For the sake of greater perspicuity, the partitive genetive – – is 
sometimes strengthened by ἀπό or ἐξ – –.” 
36 Tapauksista on poistettu sellaiset, joissa prepositiolausekkeen ja sen pääsanan välissä on enem-
män kuin yksi sana (joka ei ole pääsanan attribuutti tai muuten samaa lauseketta sen kanssa) sekä 
sellaiset, joissa preposition puuttuminen aiheuttaisi useita genetiivimuotoja peräkkäin. Jos yhteen 
pääsanaan liittyy rinnasteisia prepositiolausekkeita, jälkimmäistä ei ole poistettu (vaikka välissä 
onkin enemmän kuin yksi sana). Tämäkään jaottelu ei ole absoluuttinen, sillä kahdessa tapaukses-
sa genetiivi esiintyy tavallista kauempana pääsanastaan: Gen. 44:9 παρ᾿ ᾧ ἂν εὑρεθῇ τὸ κόνδυ τῶν 
παίδων σου, ἀποθνῃσκέτω (välissä predikaattiverbi ja objekti) ja Ex. 29:30 ἑπτὰ ἡμέρας ἐνδύσε-
ται αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ὁ ἀντ᾿ αὐτοῦ τῶν υἱῶν αὐτοῦ (partitiivinen genetiivi seuraa prepositiosta ἀντί 
johtuvaa genetiiviä). Kaikissa muissa genetiivitapauksissa mainitut säännöt pätevät. 



4. PARTITIIVISET TAPAUKSET 65

vastine ἀπό + ἐκ gen. (ἀπό+ἐκ)/gen.
pääsana a b a b a b 
Gen. 10 2 3 0 3,3 -
Ex. 3 3 3 1 1,0 3,0
Lev. 22 25 12 0 1,8 -
Num. 12 7 7 3 1,7 2,3
Dtn. 1 8 5 0 0,2 -
Pentat. 48 45 30 4 1,6 11,3

Taulukko 4.4. Käännösvaihtoehdot ἀπό/ἐκ ja genetiivi jaoteltuina pääsanan mu-
kaan: a) määrää ilmaiseva nomini, b) jokin muu nomini. Tapaukset, joissa genetiivin 
käyttö aiheuttaisi sekaannusta, on poistettu (ks. s. 64 nootti 36). 

 
Taulukosta 4.4 havaitaan, että taulukon 4.3 suhdelukuihin verrattuna ryhmien a) ja 

b) välinen ero on suurempi. Ryhmässä a) genetiivin käyttö on selvästi yleisempää kuin 
ryhmässä b). Tämä on päinvastoin, mitä olisi odottanut yleisen kreikan kielen kehityk-
sen mukaisesti. On mahdollista, että Septuagintan jakaumaan vaikuttaa se, että ryhmän 
b) tapaukset ovat yliedustettuina. Yleensä kreikassa ryhmän b) tapaukset (mukaan luet-
tuna sekä genetiivi, että sitä vastaavat prepositioilmaukset) ovat nimittäin huomatta-
vasti harvinaisempia kuin ryhmän a) tapaukset.37 Toisin sanoen kreikassa ei yleensä 
käytettäisi partitiivista ilmaisua jos pääsana ei ilmaise määrää, vaan asia sanottaisiin 
toisin. Pentateukissa ryhmät a) ja b) ovat suunnilleen yhtä suuret. Tämä on heprealai-
sen pohjatekstin piirre, joka säilyy Septuagintassa, koska partitiiviset tapaukset lähes 
poikkeuksetta käännetään partitiivisina. Tämän pohjalta voidaan antaa ymmärrettävä 
selitys: Koska ryhmän b) tapaukset ovat yleensä kreikassa harvinaisia, Septuagintassa 
käytetään näissä usein prepositioilmaisua ymmärrettävyyden lisäämiseksi.  

Taulukosta 4.4 voidaan myös havaita, että tapauksissa, joissa genetiivikäännös ei 
tee lauseesta vaikeasti tulkittavaa, sen käyttö on melko yleistä ryhmässä a): keskimää-
rin useammassa kuin joka kolmannessa on käytetty partitiivista genetiiviä preposi-
tioilmauksen asemesta. Tarkempaa analyysia varten suhdelukuja olisi verrattava Sep-
tuagintan ulkopuoliseen aineistoon, mikä ei tämän tutkimuksen puitteissa ole mahdol-
lista.38  

 
Partitiivisen genetiivin käyttöä voidaan vielä verrata Uuteen testamenttiin. Uudessa 
testamentissa partitiivisen genetiivin ja sitä vastaavien prepositioilmausten käyttö ja-
kaantuu pääsanojen mukaan seuraavasti: Genetiivi on vallitseva pronominin τις kanssa 
(paitsi Joh.), sitä on runsaasti käytetty pronominin ἕκαστος kanssa ja usein numeraalin 
εἷς kanssa. Myös ἐκ esiintyy tavallisesti pronominin τις kanssa. Sanan πᾶς kanssa yleen-
sä käytetään prepositiota ἐκ. 39 

                                                 
37 Ks. esim. Kühner & Gerth 1898, 337–338; Schwytzer 1950, 115. Vrt. myös Soisalon-Soininen 
1987c, 156. 
38 Missään tutkimuskirjallisuudesta en ole löytänyt lukumääriä partitiivisten tapausten jakaantumi-
sesta partitiiviseen genetiiviin ja sitä vastaaviin prepositioihin Septuagintan ulkopuolella. Ainoas-
taan Mayser (1926–34, 350) sanoo suhdeluvun ἀπό/genetiivi olevan 10/2=5 papyruksissa PSI IV–
VI (IIIam) tietyissä adnominaalisissa tapauksissa (erilaisissa listoissa ja tositteissa jonkin osan 
myymisestä tai luovuttamisesta). Tämä suhdeluku kaikissa Pentateukin adnominaalisissa tapauk-
sissa on 98/35=2,8. 
39 Blass & Debrunner §164; Moulton & Turner 1963, 209; Radermacher 1925, 125. Moulton & 
Turner (1963, 209) antaa ymmärtää, että Septuagintassa sanan εἷς kanssa partitiivisissa tapauksissa 
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Vastaavanlainen jako voidaan tehdä myös Pentateukin aineistolle. Pronominia τις 
vastaamaan on sisällytettävä myös sanat ἄνθρωπος ja ψυχή, sanaa ἕκαστος vastaa sana-
pari ἄνθρωπος ἄνθρωπος ja sanaa εἷς vastaa myös ῥητός (ks. s. 63 n. 32). Myös οὐδείς on 
luonnollista laskea samaan ryhmään kuin εἷς (johdettu sanoista οὐδέ + εἷς).  
 

 ἀπ
ό 

ἐκ
 

ge
n.

 

πᾶς 1 1  
τις 3 1 1 
ἄνθρωπος  3 1 
ψυχή 2 3 2 
ἄνθρωπος 
ἄνθρωπος 3  6 
οὐδείς 5  4 
εἷς 9 3 11 
ῥητός 1   
muut part. adnom. 75 16 11 
Yht. 99 27 36 

Taulukko 4.5. Adnominaaliset partitiiviset tapaukset: min-prepositiolausekkeen pääsa-
nojen jakaantuminen käännösvastineille ἀπό, ἐκ ja genetiivi.40 
 
Taulukosta 4.5 nähdään, että genetiiviä käytetään eniten samojen sanojen kohdalla kuin 
Uudessa testamentissa: τις, ἕκαστος ja εἷς ja niitä vastaavat sanat. Nämä muodostavat 
suurimman osan genetiivitapauksista (25/34 genetiivitapauksista eli n. 74 %). Genetiivi 
ei kuitenkaan ole vallitseva minkään sanan kohdalla, paitsi ehkä sanaparin ἄνθρωπος 
ἄνθρωπος kanssa. Tämä selittyy sillä, että kaikki 6 tapausta esiintyvät hyvin lähellä 
toisiaan Leviticuksen luvussa 17 samantyyppisessä lauseessa: ἄνθρωπος ἄνθρωπος τῶν 
υἱῶν Ισραηλ / τῶν προσηλύτων.41 Yhdenmukaista Uuden testamentin kanssa on myös 
se, että sanan prepositio ἐκ esiintyy usein sanan τις (ja sitä vastaavien sanojen) kanssa. 
Sanasta πᾶς ei voi tehdä päätelmiä. 

 
Edellä partitiivisia tapauksia on tarkasteltu pääsanan mukaan. Erojen havaitsemiseksi 
käännösten ἀπό, ἐκ ja partitiivinen genetiivi välillä tapaukset voidaan jakaa myös täy-
dennystensä42 mukaan. Taulukossa 4.6 on poimittu joitakin usein esiintyviä täydennyk-
siä: 
 

                                                                                                                                      
käytetään yleensä prepositiota ἐκ. Tämä ei päde ainakaan Pentateukin osalta (ks. taulukko 4.5 jäl-
jempänä). 
40 Kohtaan πᾶς on sisällytetty myös Lev. 22:3 πᾶς ἄνθρωπος + ἀπό, kohtaan ψυχή on sisällytetty 
Lev. 4:27 ψυχὴ μία + ἐκ, kohtaan τις Lev. 4:2 ἕν τι + ἀπό sekä kohtaan οὐδείς Num. 26:65 οὐδὲ εἷς 
+ ἐκ ja Num. 31:49 οὐδὲ εἷς + ἀπό. 
41 Kohdat ovat 17:3, 17:8, 17:10 bis, 17:13 bis. 
42 Täydennyksellä tarkoitan min-preposition täydennystä ja sen käännösvastinetta. Näin ollen pu-
hun täydennyksestä (ilmauksen lyhyyden vuoksi) myös genetiivin kohdalla, vaikka tarkoitan tällä 
min-preposition täydennyksen käännösvastinetta. 
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 ἀπ
ό 

ἐκ
 

ge
n.

 

πᾶς 28 1  
eläimet mon. 19 1  
ἡµεῖς/ὑµεῖς  5 2 
φυλή  6 2 
λαός  2  
υἱοὶ Ισραηλ 2 1 9 
Kaikki part. adnom. 99 27 36 

Taulukko 4.6. Adnominaaliset partitiiviset tapaukset: min-prepositiolausekkeen täyden-
nysten jakaantuminen käännösvastineille ἀπό, ἐκ ja genetiivi. 

 
Taulukosta 4.6 käy ilmi, että prepositiota ἀπό käytetään lähes poikkeuksetta, kun täy-
dennyksessä esiintyy sana πᾶς tai kyseessä on jokin eläinten joukko (useimmiten uh-
rieläinten tai (epä)puhtaitten eläinten joukko tai arkkiin menneiden eläinten luettelo 
vedenpaisumuskertomuksessa). Täydennyksenä olevien sanojen ἡμείς, ὑμείς, φυλή ja 
λαός kanssa käytetään useimmiten prepositiota ἐκ, muttei koskaan prepositiota ἀπό. 
Kun täydennyksenä on υἱοὶ Ισραηλ, genetiivi on yleisin käännösvastine. Tämä osoittaa, 
etteivät kääntäjät käytä sattumanvaraisesti eri vaihtoehtoja, vaan melko säännönmu-
kaisesti sen mukaan, mikä parhaiten sopii preposition täydennyksenä olevaan sanaan. 
Kun tulosta verrataan edelliseen taulukkoon 4.5, niin jakauma viittaa siihen, että kään-
täjät ovat valinneet käännösvaihtoehdon enemmän preposition täydennyksen kuin 
prepositiolausekkeen pääsanan perusteella (taulukossa 4.5 sanat ovat jakaantuneet 
tasaisemmin vaihtoehtojen ἀπό, ἐκ ja genetiivi välille). Tämä on ymmärrettävää, sillä 
täydennys seuraa aina välittömästi prepositiota, kun taas pääsana voi olla kauempana. 
Sana-sanalta käännettäessä kahden toisistaan kauempana olevan sanan yhteys voi hel-
pommin ”unohtua” kääntäjältä. 

 

4.2 Partitiivinen objekti 
 

Hepreassa akkusatiivin43 asemesta käytetään min-prepositiolauseketta, kun halutaan 
korostaa, että verbin ilmaisema toiminta ei koske koko objektia, vaan ainoastaan tar-
kemmin määrittelemätöntä osaa siitä (partitiivinen objekti). 

Kreikassa partitiivinen objekti voidaan ilmaista usealla tavalla: 1) Käytetään objek-
tina olevaa sanaa ilman artikkelia (esim. Homeros Odyssea 9.347 πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες 
ἀνδρόμεα κρέα); 2) Ilmaistaan asia, jollakin määrää ilmaisevalla sanalla (tällainen tapaus 
on adnominaalinen partitiivinen, esim. Luuk. 24:42 ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, 
vrt. alaluku 4.1); 3) Käytetään partitiivista genetiiviä.44 Erityisesti verbit, jotka itsessään 
ilmaisevat osaa tai osallisuutta jostakin (esim. ”ottaa osaa”, ”koskea”, ”pitää totena”, 
”hallita”, ”syödä”, ”tarttua”), esiintyvät säännöllisesti (ts. lähes aina) partitiivisen gene-
tiivin kanssa.45 Tämän lisäksi partitiivinen genetiivi voi esiintyä millä tahansa muulla 

                                                 
43 Hepreassa ei ole erityistä akkusatiivimuotoa, akkusatiivi merkitään joko ”objektin merkillä” את 
tai jätetään merkitsemättä. 
44 Nachmanson 1942, 7–8. 
45 Kühner & Gerth 1898, 342. 
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transitiivisella verbillä, kun toiminta ei koske koko objektia.46 Objektitapauksissa parti-
tiivinen genetiivi kattaa siis käytöltään ja merkitykseltään partitiivisen min-
preposition. Erona on ainoastaan se, että tiettyjen verbien kanssa partitiivinen objekti 
on kreikassa välttämätön (tai lähes välttämätön). Kuten adnominaalisissa tapauksissa, 
klassisen ajan jälkeen partitiivinen genetiivi korvautui usein prepositioilmauksilla, eri-
tyisesti prepositioilla ἀπό ja ἐκ.47  

Partitiivisen objektin käännösvastineet on esitelty taulukossa 4.7. Yleisin käännös-
vastine on ἀπό (83 %). Genetiiviä käytetään 10 % tapauksista. Preposition ἐκ osuus on 
yllättävän pieni (2 %). Seuraavaksi esittelen lyhyesti esimerkkejä käännöksistä. 

  

vastine ἀπ
ό 

ἐκ
 

ge
n.

 

ak
k.

 

m
uu

t 

yh
t. 

Gen. 29 1 5 0 0 35
Ex. 16 1 5 0 1 23
Lev. 52 1 5 2 3 63
Num. 25 0 2 1 0 28
Dtn. 17 1 0 1 0 19
Pentat. 139 4 17 4 4 168

Taulukko 4.7. Partitiivisen objektin käännösvastineet. 
 

4.2.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Verbit joiden objektina käännösvastine ἀπό esiintyy, merkitsevät yleensä ottamista, 
viemistä, keräämistä jne.48 Esimerkkejä käännöksistä: 

 
Gen. 4:4 ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם־הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו – καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν 
πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ = ”ja myös Abel toi (uhriksi) lampaidensa esikoisia” 
Gen. 27:25 ְוֹאְכָלה ִמֵּציד – καὶ φάγομαι ἀπὸ τῆς θήρας σου 
Gen. 27:28 ְוִיֶּתן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ – καὶ δῴη σοι ὁ θεὸς ἀπὸ τῆς 
δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς = ”antakoon Jumala sinulle taivaan 
kastetta ja maan lihavuutta”.49 
Gen. 3:2 ִמְּפִרי ֵעץ־ַהָּגן נֹאֵכל – Ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα = 
”puutarhan puiden hedelmiä saamme syödä” 

 
Gen. 3:1 לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן – Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παρα-
δείσῳ;  

                                                 
46 Kühner & Gerth 1898, 345. 
47 Mayserin (1926–34, 194) mukaan ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä ”Der Genit. part. – – in 
sehr viel Fällen durch Präpositionen (ἀπό, ἐκ, ἐν u.a.) umschrieben“.  
48 Nämä verbit ovat 38 לקח – λαμβάνω 38; 32  אכל– ἐσθίω 32; 15  נתן – δίδωμι 11, ἐπιτίθημι 4; 
 – 5 (.hif) רום ;5 – φέρω 3, εἰσφέρω, εἰσάγω (.hif) בוא ;7 – ῥαίνω 6, προσραίνω 1 (.hif) נזה
ἀφαιρέω 5; יתר (hif.) 5– καταλείπω 3, ἀπολείπω 2; 4 עׂשה– ποιέω 4; 2  חטה– ἁμαρτάνω 2;  אצל 
2– παραιρέω, ἀφαιρέω; 2  כרת – κόπτω 2; 2  יצק– ἐπιξέω 2; לעט (hif.) – γεύω; יצג – καταλείπω; 
 – (.hif) קתר ;ἱκνέομαι – (.hif) נגע ;συνάγω – לקט ;καταλείπω – (.hif) ׁשאר ;αἴρω – נׁשא
προσφέρω; קדׁש (pi.) – ἁγιάζω; מכר – ἀποδίδωμι; בער (pi.) – καρπόω; זבח – θύω; נׂשא – δέχομαι. 
49 Huomaa yhteys privatiiviseen tapaukseen Gen. 27:39, ks. s. 107. 
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Lausetyyppi נתן/לקח/אכל ֵמֵעץ esiintyy useasti Genesiksen luvuissa 2 ja 3. Kyseessä on 
selvästi elliptinen ilmaus ja se voidaan tulkita kahdella tavalla: 1) partitiivisesti, jolloin 
täydellinen ilmaus on נתן/לקח/אכל ִמְּפִרי ֵעץ”antaa/ottaa/syödä puun hedelmiä” (näin 
esim. Gen. 3:2, ks. edellä); 2) lokaalisesti, jolloin objekti (ְפִרי)on implisiittinen ja päätel-
tävä kontekstista נתן/לקח/ ֵמֵעץ ְפִריאכל ”antaa/ottaa/syödä hedelmiä puusta”. Koska 
 ei esiinny paratiisikertomuksessa objektina ilman min-prepositiota (vaikka tosin ְפִרי
muualla Pentateukissa, esim. Lev. 19:25 תֹאְכלּו ֶאת־ִּפְריֹו) toisin kuin vaihtoehdon 1) 
mukainen lause (esim. Gen. 3:2), on ensimmäiselle vaihtoehdolle annettava etusija. 
Ensimmäistä tulkintaa tukee myös se, että ilmeisesti Septuagintan kääntäjä on pitänyt 
tapauksia partitiivisina: tämä käy ilmi kohdasta Gen. 3:22 καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς 
ζωῆς.50 Käännösvastineena on käytetty genetiiviä, joka on luontevampaa tulkita 
partitiiviseksi objektiksi kuin lokaaliseksi ilmaukseksi.51 Tämän perustella lausetyyppi 
 on perusteltua tulkita tässä tutkimuksessa partitiiviseksi.52 נתן/לקח/אכל ֵמֵעץ
 

 
Ex. 17:5 ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל – λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ 
λαοῦ = ”ota mukaasi kansan vanhimpia” 
Ex. 29:12 ְוָלַקְחָּת ִמַּדם ַהָּפר – καὶ λήμψῃ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου 
Ex. 12:10 ְולֹא־תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד־ּבֶֹקר – οὐκ ἀπολείψετε ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως πρωὶ = ”älkää 
jättäkö sitä aamuksi” 
Ex. 12:9 ַאל־ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא – οὐκ ἔδεσθε ἀπ᾿ αὐτῶν ὠμὸν 
 
Ex. 4:9 ְוָלַקְחָּת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר – λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ = ”ota virran vet-
tä”.  
Tässä on ilmaistu partitiivisesti suunnilleen sama asia kuin jakeen loppuosassa sekä 
jakeissa Ex. 7:18, 7:21 ja 7:24 (πιεῖν ὕδωρ ἐκ/ἀπό τοῦ ποταμοῦ), ks. s. 75. 

 
Lev. 2:11 ִּכי ָכל־ְׂשֹאר ְוָכל־ְּדַבׁש לֹא־ַתְקִטירּו53 ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהָֹוה – πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν 
μέλι, οὐ προσοίσετε ἀπ᾽ αὐτοῦ καρπῶσαι κυρίῳ ”sillä mitään hapatetta ja mitään huna-
jaa, älkää uhratko niitä tuliuhrina Herralle”. 
Lev. 22:6 ְולֹא יֹאַכל ִמן־ַהֳּקָדִׁשים – οὐκ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων = ”älkää syökö pyhiä (lei-
piä)”. 
Lev. 18:21 ּוִמַּזְרֲעַכ לֹא־ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלֹּמֶלך – καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου οὐ δώσεις 
λατρεύειν ἄρχοντι = ”älä anna lapsiasi uhriksi Molokille (LXX: palvelemaan hallitsijaa)”.  
Lev. 27:9 ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמָּנה54 ַליהָֹוה ִיְהֶיה־ּקֶֹדׁש – ὃς ἂν δῷ ἀπὸ τούτων τῷ κυρίῳ = ”se, 
joka tuo sitä (=karjaa) herralle”. 

                                                 
50 Näin myös Soisalon-Soininen 1987c, 160. Toisin tulkitsee Helbing (1928, 132), jonka mukaan 
ἐσθίω + ἀπὸ [παντὸς] ξύλου on lokaalinen. Helbing ei kuitenkaan ota huomioon tätä jaetta, jossa 
on genetiivikäännös. 
51 Periaatteessa genetiivi voitaisiin tulkita myös lokaaliseksi, vrt. Gen. 32:14, s. 50. Soisalon-
Soininen 1987c, 160 pitää genetiiviä suoraan partitiivisena ilman perustelua.  
52 Jae Gen. 3:6 טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ”puu oli hyvä ravinnoksi” antaa myös viitteen siitä, että lause  אכל
 olisi mahdollista tulkita myös idiomina ”syödä puuta” = ”syödä osaa puusta”. Se osa mitä ֵמֵעץ
puusta syödään, on tietenkin hedelmät. Tämä ei kuitenkaan muuta aiemmin esitettyä tilannetta, 
sillä tällaisena idiomina lausetyyppi on edelleen partitiivinen. 
53 Todennäköisemmin Septuagintan Vorlagea edustaa Samarialaisen pentateukin muoto תקריבו. 
Tällä ei ole merkitystä preposition min tai sen käännöksen kannalta. 
54 Lukutapa Samarialaisen pentateukin mukaan, masoreettisessa tekstissä on muoto ִמֶּמּנּו. 
Samarialaisen pentateukin lukutapa vastaa todennäköisemmin Septuagintan Vorlagea. Suffiksi 
viittaa tällöin sanaan ְבֵהָמה. Masoreettisen tekstin mukainen tekstimuoto pitäisi kääntää toisin: 
”kaikki, mitä siitä tuodaan Herralle, olkoon pyhää”. Tässä lauseessa ִמֶּמּנּו ei ole partitiivinen 
objekti, vaan partitiivinen adnominaalinen tapaus (pääsana ֲאֶׁשר). Soisalon-Soininen (1987c, 167) 
ei ota huomioon Samarialaisen pentateukin muotoa ja pitää tapausta suoraan adnominaalisena 
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Lev. 2:2 55 ִמֶּמַּנהְוָקַמץ – καὶ δραξάμενος ἀπ᾿ αὐτῆς = ”ottaen niitä” 
 

Lev. 25:22 ַוֲאַכְלֶּתם ִמן־ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן – καὶ φάγεσθε ἀπὸ τῶν γενημάτων παλαιά. ¨ 
Heprealaisessa tekstissä adjektiivi ןָיָׁש  ”vanha” on mitä ilmeisimmin attribuutti sitä 
edeltävälle sanalle ַהְּתבּוָאה ”sato” ja käännös on ”syökää vanhaa satoa”. Kreikkalaisessa 
tekstissä παλαιά ei voi olla attribuuttina edeltävälle sanalle, sillä silloin niiden pitäisi 
olla samassa sijassa, ts. genetiivissä. Septuagintassa sana παλαιά on ymmärrettävä sub-
stantiivisena ja lause on käännettävä ”syökää sadosta vanhaa (osaa)”. Myös heprealai-
nen teksti voidaan tulkita näin. Tällöin min-prepositiolauseke ei ole objektina vaan sen 
pääsana on ָיָׁשן (adnominaalinen tapaus). 

 
Num. 15:19 ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ – ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς = ”kun 
te syötte sen maan leipää”. 
Num. 11:17 ְוָאַצְלִּתי ִמן־ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך – καὶ ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοὶ = 
”otan henkeä, joka sinussa on” 
Num. 13:20 (13:21) – ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ  λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς = ”ot-
takaa maan hedelmiä” 

 
Dtn. 12:21 ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך – καὶ θύσεις ἀπὸ τῶν βοῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων 
σου = ”teurasta nautojasi ja lampaitasi” 
 
Dtn. 20:19 ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל – ἀλλὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ φάγῃ = ”vaan syö niitä”.  
Heprean suffiksi ּנּו– voi viitata ainoastaan aiemmin jakeessa olevaan kollektiiviseen 
sanaan ֵעָצּה ”sen (=kaupungin) puut”, vastaavasti pronomini αὐτοῦ viittaa sanaan τὰ 
δένδρα αὐτῆς. Kyseessä on siis samantyyppinen lause kuin Genesiksen paratiisikerto-
muksessa אכל ֵמֵעץ (vrt. edellä) ja merkitsee ”vaan syö sen kaupungin puiden hedel-
miä”. 

 

4.2.2 Käännösvastine genetiivi 
 
Genetiivikäännöksiä esiintyy 17 kappaletta: 
 
Gen. 27:19 ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי – καὶ φάγε τῆς θήρας μου = ”syö poikasi uhria” 
Gen. 27:31 ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו – καὶ φαγέτω τῆς θήρας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ = ”syököön poikasi 
uhria” 
Tapaukset ovat kertomuksesta, jossa Jaakob ja Esau tarjoavat isälleen ruokaa. Samassa 
kertomuksessa esiintyy myös käännös ἀπό kohdissa Gen. 27:25 (ks. edellä) ja 27:33. Vrt. 
myös Gen. 25:30 (γεύω + ἀπό). 
 
Gen. 3:6 ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוּתֹאַכל – καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν = ”hän otti ja söi 
sen hedelmää”. 
Edellä on esiintynyt useasti ilmaus ἐσθίω + ἀπό καρποῦ (3:2, 3:3 ja 3:5). Verbin λαμβάνω 
lisääminen ei muuta tilannetta (vrt. esim. Gen. 43:11 λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν). 

                                                                                                                                      
partitiivisena. 
Myös Wevers (1997, 469–470) on havainnut ongelman MT:n muodon ִמֶּמּנּו ja ἀπό τούτων välillä, 
mutta ei huomioi Samarialaisen pentateukin muotoa. 
55 Lukutavan ִמֶּמַּנה kohdalla Septuagintan Vorlage on selvästi yhtä Samarialaisen pentateukin 
kanssa. Masoreettisen tekstin lukutapa on ִמָּׁשם. 
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Gen. 3:22 ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל – καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ= ”ettei 
hän ottaisi elämän puun hedelmää ja söisi”. 
Vrt. aiemmin Gen. 3:1. 
 
Gen. 30:14 ְּתִני־ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך – ∆ός μοι τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου = ”anna mi-
nulle poikasi marjoja”. 

 
Ex. 6:25  ְוֶאְלָעָזר ֶּבן־ַאֲהרֹן ָלַקח־ֹלו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל ֹלו ְלִאָּׁשה – καὶ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Ααρων 
ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Φουτιηλ αὐτῷ γυναῖκα = ”Eleasar Aaronin poika otti Putielin 
tyttäristä itselleen vaimoksi”  
Ex. 34:16 ְוָלַקְחָּת ִמְּבֹנָתיו ְלָבֶניָך – καὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου = ”sinä 
otat heidän tyttäriään pojillesi”. 
Täsmälleen samanlaista kohtaa (”ottaa jonkun tyttäriä vaimoksi”) Exoduksessa preposi-
tion ἀπό kanssa ei ole. Lähimpänä ovat jakeet Ex 17:5 (ks. edellä) ja Ex. 12:5 ( ִמן־ַהְּכָבִׂשים
  .(ἀπὸ τῶν ἀμνῶν καὶ τῶν ἐρίφων λήμψεσθε – ּוִמן־ָהִעִּזים ִּתָּקחּו
 
Ex. 34:15 ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו – καὶ φάγῃς τῶν θυσιῶν αὐτῶν = ”sinä syöt heidän uhriaan 
(LXX uhrejaan)” 
Vrt. Ex. 12:9 (ks. edellä), jossa käännöksenä on prepositio ἀπό. 
 
Ex. 29:20 ְוָׁשַחְטָּת ֶאת־ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו – καὶ σφάξεις αὐτὸν καὶ λήμψῃ τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ = ”teurasta oinas ja ota sen verta”. 
Yleensä ”ottaa verta” (λαμβάνω + αἷμα) ilmaistaan Exoduksessa preposition ἀπό kanssa, 
esim. 12:7, 29:12 (ks. edellä s. ) ja 29:21. Leviticuksessa vastaavat kohdat ovat aina prepo-
sition ἀπό kanssa (esim. Lev. 4:30, 8:23, 14:25, 16:14, 16:18). 

 
Ex. 12:46 לֹא־תֹוִציא ִמן־ַהַּבִית ִמן־ַהָּבָׂשר חּוָצה – καὶ οὐκ ἐξοίσετε ἐκ τῆς οἰκίας τῶν κρεῶν 
ἔξω = älkää viekö talosta lihaa ulos”. 
Tässä tapauksessa preposition ἀπό/ἐκ käyttö voisi tehdä lauseesta vaikeammin ymmär-
rettävän, sillä edellä esiintyy lokaalinen ἐκ τῆς οἰκίας. Partitiivinen genetiivi on sel-
vempi. 

 
Lev. 22:7 ְוַאַחר יֹאַכל ִמן־ַהֳּקָדִׁשים – καὶ τότε φάγεται τῶν56 ἁγίων = ”sen jälkeen hän voi 
syödä pyhiä (leipiä)”.  
Edellisessä jakeessa käännöksenä käytettiin prepositiota ἀπό (ks. edellä). 

 
Lev. 20:2 ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלֹּמֶלְך – ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι = ”se, joka 
antaa lapsiaan Molokille (LXX: hallitsijalle)” 
Samanlainen genetiivikäännös esiintyy tämän lisäksi heti perään kahdesti (Lev. 20:3,4), 
mutta aiemmin käytetään prepositiota ἀπό (Lev. 18:21, ks. edellä). 

 
Lev. 11:25 ְוָכל־ַהֹּנֵׂשא ִמִּנְבָלָתם – καὶ πᾶς ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν = ”jokainen, 
joka kantaa niiden raatoja” 
                                                 
56 Lukutapaa τῶν (A B 931 29 n 343* x y–392 68' 319 55 sekä kirkkoisä Cyr I 796) on pidettävä 
alkuperäisenä. Lukutapaa ἀπο τῶν (Cyr I 800 rell) on joko masoreettisen tekstin mukainen korjaus 
tai sekaannus edellisestä jakeesta. 
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Num. 5:17 ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַמִים (...) ּוִמן־ֶהָעָפר –καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ὕδωρ (...) καὶ τῆς γῆς = 
”ottakoon pappi vettä (…) ja tomua”. 
Huomaa, että verbin לקח ensimmäistä objektia ַמִים ei ilmaista min-preposition avulla, 
vaikka ajatukseltaan se vastaa osan ottamista kokonaisuudesta (suomenkielisessä kään-
nöksessä partitiiviobjekti ”vettä”). Tämä on Septuagintassa käännetty akkusatiivilla ja 
jälkimmäinen objekti (ִמן) partitiivisella genetiivillä.  
 
Num. 27:20 ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו – καὶ δώσεις τῆς δόξης σου ἐπ᾿ αὐτόν = ”anna hänelle 
sinun arvostustasi”. 
Läheisimmät paralleelit, jossa käännöksenä on ἀπό, ovat Num. 11:17 ja 11:25 
(ἀφαιρέω/παραιρέω ἀπό τοῦ πνεύματος, ks. edellä) 

 

4.2.3 Käännösvastine ἐκ 

 
Prepositio ἐκ esiintyy käännöksenä ainoastaan 4 kertaa 

 
Gen. 9:21 ַוֵּיְׁשְּת ִמן־ַהַּיִין – καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου = ”hän joi viiniä” 
 
Ex. 30:36 ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק – καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν = ”jauha sitä 
(=suitsukesekoitus; LXX niitä) hienoksi” 
Prepositio ἐκ voisi viitata lokaaliseen tulkintaan ”jauha siitä”. Tällöin objektin tilalle 
odottaisi jotain muuta kuin pelkän adjektiivin λεπτὸν (esim. substantiivin kanssa ”hie-
noa jauhoa”). Luontevampi tulkinta on, että ἐκ τούτων on partitiivinen objekti ja ak-
kusatiivi λεπτὸν ilmaisee ”millaiseksi” (suom. translatiivi). 

 
Lev. 3:1 ם ִמן־ַהָּבָק֙ר ֣הּו הִא֤ יב ִאם־ָזָכ֙ר ִאם־ְנֵקָב֔ א ַמְקִר֔  – ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτὸ 
προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν ἐάν τε θῆλυ = ”jos hän tuo karjaa: uroksen tai naaraan”.57 
Prepositiota ἀπό käytetään suunnilleen samassa merkityksessä kohdissa Lev. 2:11 (ks. 
edellä) ja Lev. 22:22 (δίδωμι + ἀπό). 
 
Dtn. 28:31 ְולֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו – καὶ οὐ φάγῃ ἐξ αὐτοῦ·= ”älä syö sitä” 
Verbin ἐσθίω kanssa partitiivisessa objektissa on yleensä prepositio ἀπό (32 kertaa) tai 
genetiivi (4 kertaa). Deuteronomiumissa käännös ἀπό esiintyy jakeissa 20:19 (ks. edellä 
s.) ja 26:14. 

 

4.2.4 Käännösvastine akkusatiivi 
 

Partitiivisen objektin käännöksenä akkusatiivi on kreikassa kohtuullisen hyvä, vaikka 
se ei aina tuo esille samaa vivahdetta kuin partitiivinen ilmaisu. Tosin ilman artikkelia 
akkusatiivilla on lähes sama merkitys kuin partitiivisella genetiivillä. (ks. edellä s. 67)  

                                                 
57 Lausetta ei ole luontevaa ymmärtää lokaalisesti ”jos hän tuo uroksen tai naaraan karjasta”. Teks-
tissä esiintyy kahdesti ἐὰν (hepr. ִאם), mikä tarkoittaa, että kyseessä on kaksi erillistä lausetta ja ἐκ 
τῶν βοῶν on ensimmäisen lauseen partitiivinen objekti. Tätä tulkintaa tukevat myös kreikan väli-
merkit ja heprean aksentointi, vaikka ovatkin itse tekstiä paljon myöhäisempiä. 
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Koska akkusatiivikäännöksiä partitiiviselle objektille on vähän, on jokaisen tapauk-
sen kohdalla punnittava, onko Vorlagessa muoto, jossa ei ole min-prepositiota. Tällainen 
ero Vorlagessa selittäisi kaikkein helpoimmin, miksi joissakin harvoissa kohdin käyte-
tään akkusatiivia yleisten käännösten ἀπό, ἐκ ja genetiivi asemesta. Liian uskaliasta on 
kuitenkin kaikissa kohdissa automaattisesti sanoa pelkän Septuagintan todistusaineis-
ton nojalla, että Vorlagessa ei ole prepositiota min, sillä akkusatiivikäännös merkityksen-
sä puolesta on aivan mahdollinen. Mahdollinen akkusatiivikäännös esiintyy neljässä 
kohdassa: 

 
Dtn. 26:13 לֹא־ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך – οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου = ”en ole rikkonut 
käskyjäsi (LXX käskyäsi)” 
Ensimmäinen tulkinta tästä tapauksesta voisi olla, että Septuagintan Vorlagessa on ollut 
muoto מצותיך (tai yksikkö מצותך),58 jossa yksi mem on tipahtanut haplografian 
seurauksena pois. Läheisempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että verbin παρέρχομαι 
(käännös verbistä עבר) kanssa Septuagintassa käytetään säännönmukaisesti 
akkusatiivia riippumatta siitä, mikä muoto heprealaisessa tekstissä on.59 Tämän 
perusteella pidän todennäköisempänä, että kääntäjä on verbin παρέρχομαι vuoksi 
käyttänyt tässä akkusatiivikäännöstä. 

 
Lev. 27:31 ְוִאם־ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו – ἐὰν δὲ λυτρούμενος λυτρῶται 
ἄνθρωπος τὴν δεκάτην αὐτοῦ, τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει πρὸς αὐτό = ”jos joku lunastaa 
kymmenyksiään (LXX kymmenyksensä), lisätköön hän siihen viidenneksen”.  
Tämä tapaus on edellistä vaikeampi. BHS:n apparaatti ehdottaa, että Septuagintan ja 
Vulgatan Vorlagessa ei olisi ollut min-prepositiota vaan sana רושמע . Tämä olisi 
ymmärrettävästi syntynyt haplografian seurauksena. Vulgatan todistusarvo ei 
kuitenkaan ole kovin suuri, sillä Vulgata käyttää usein akkusatiivia min-preposition 
kääntämiseen partitiivisissa objekteissa (esim. Lev. 11:11 ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו – carnes 
eorum non comedetis). Akkusatiivikäännöksen voi nähdä selventävänä verrattuna 
partitiiviseen objektiin. Silti erilaisen Vorlagen mahdollisuutta on mahdotonta sulkea 
kokonaan pois.   
Num. 15:21 ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ַליהָֹוה ְּתרּוָמה – ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν· καὶ 
δώσετε κυρίῳ ἀφαίρεμα = ”jauhojenne ensimmäisiä tuokaa lahjaksi Herralle”. 
Tässä akkusatiivikäännös esiintyy ilman artikkelia, joten se on merkitykseltään hyvin 
lähellä partitiivista ilmaisua (ἀπὸ/ἐκ) ἀπαρχης φυράματος ὑμῶν. On mahdollista, että 
peräkkäisten erimerkityksisten genetiivien (ἀπαρχης = part., φυράματος = possessiivi-
nen, ὑμῶν = possessiivinen) välttäminen on voinut motivoida kääntäjän käyttämään 
akkusatiivia. On huomattava, että lähes sama ilmaisu esiintyy edellisessä jakeessa ilman 
min-prepositiota 15:20 ָּתִרימּו ְתרּוָמהֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחָּלה  – ἀπαρχὴν φυράματος ὑμῶν 
ἄρτον ἀφαίρεμα ἀφοριεῖτε αὐτό. Jakeen 15:20 käännös on todennäköisesti vaikuttanut 
siihen, että seuraavassa jakeessa on käytetty myös akkusatiivia (tämä voi olla tietoista 
tai tiedostamatonta). On myös mahdollista, että jakeissa 15:20 ja15:21 Septuagintan 
Vorlagen muoto on ollut ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם. 

 

                                                 
58 Näin esim. Soisalon-Soininen (1987c, 162), jonka mukaan Septuagintan Vorlagessa ei todennä-
köisesti (wahrseinlich) tässä kohtaa ole ollut min-prepositiota. 
59 Helbing 1928, 86. Hyvä esimerkki tästä Deuteronomiumissa on 2:8 ַוַּנֲעבֹר (...)  ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו
 καὶ παρήλθομεν τοὺς ἀδελφοὺς (...) παρήλθομεν ὁδὸν. Käännös παρέρχομαι + ἀπό esiintyy – ֶּדֶרך
kyllä vastineena sanoille ִמן + עבר, mutta ei Pentateukissa (esim. 2. Aik. 9:2, Est. F:2, Job 23:12, 
Dan θ’ 4:28). Helbing 1928, 86. 
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Lev. 14:17 ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן (...) ִיֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל־ְּתנּוְך ֹאֶזן – τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον (...) 
ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς = ”öljyn jäljellejäänyttä osaa (LXX jäljellejää-
neen öljyn) (...) sivelköön pappi korvalehden päälle”. 
Akkusatiivi καταλειφθὲν esiintyy käännöksenä verbille יתר Leviticuksessa 7 kertaa. 
Jaetta 14:17 lukuun ottamatta kaikissa muissa kohdissa heprealaisessa tekstissä on nif. 
partisiippimuoto (m. ַהּנֹוָתר tai f. ַהּנֹוֶתֶרת; jakeet ovat 2:10, 6:9, 7:17, 8:32, 14:18 ja 14:29). 
Olennainen kysymys on, onko jakeen 14:17 Vorlage ollut samanlainen kuin seuraavassa 
jakeessa 14:18 ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן. Septuagintan käännös τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον ei 
kuitenkaan ole kirjaimellisempi Vorlagelle ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן kuin Vorlagelle ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן, sillä 
akkusatiivi ἔλαιον ei vastaa yksi-yhteen sanoja ֶׁשֶמן + ְב. Toisin sanoen, täysin 
sanasanaista käännöstä vastaisi heprealainen Vorlage ְוַהּנֹוָתר ֶׁשֶמן, mutta tällaiselle ei 
löydy paralleelia Vanhasta testamentista. Syntaktisesti verbi יתר merkityksessä ”jäädä 
jostakin” esiintyy Vanhassa testamentissa kolmella tavalla: 1) ִמן (3 ,ְב + יתר (2 ,ִמן + יתר + 
 genetiivi60. Koska kohdan 3) mukainen syntaksi on harvinaista (esiintyy kohdan + יתר
Lev. 14:17 lisäksi vain Dtn. 3:11, Joos. 12:4, 13:12, 2. Sam. 8:4), pidän todennäköisenä, että 
kääntäjä on tässä kohden kääntänyt verbin ֶּיֶתר sanalla καταλειφθὲν, koska partisiippi 
esiintyy muualla Leviticuksessa yleisesti. Erilaista Vorlagea en pidä todennäköisenä, 
vaikka sen mahdollisuutta ei aukottomasti voi sulkea pois. 

 
Kaikkiin edellä mainittuihin tapauksiin täytyy suhtautua varauksella. Vaikka yhden tai 
useamman tapauksen kohdalla kyse olisikin erilaisesta Vorlagesta, se ei muuta koko-
naiskuvaa partitiivisen objektin kääntämisessä: akkusatiivikäännöksiä esiintyy joka 
tapauksessa hyvin vähän verrattuna prepositioihin ἀπό ja ἐκ sekä genetiiviin. 
 

4.2.5 Muut käännökset  
 

Heprean ֵמֶאַחד/ֵמַאַחת on idiomi, joka tarkoittaa ”yhtään” (engl. ”any one”, lat. ”ul-
lus”).61 Leviticuksessa tämä esiintyy kaksi kertaa verbin partitiivisena objektina. Kään-
nökset ovat ἕν τι ja ἐφ᾿ ἑνὸς. 

 
Lev. 4:2 ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה – καὶ ποιήσῃ ἕν τι ἀπ᾿ αὐτῶν·= ”hän tekee yhdenkin niis-
tä” 
Akkusatiivissa oleva ἕν τι on varsin hyvä käännös. 

 
Lev. 5:13 ֲאֶׁשר־ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה –ἧς ἥμαρτεν ἐφ᾿ ἑνὸς τούτων  
Heprealaisen tekstin käännös on ”jonka hän on tehnyt, yhdenkin niistä”. Käännösvasti-
ne ἐπί c.gen. on hieman outo, mutta Septuagintan teksti on silti ymmärrettävä ”jonka 
hän on tehnyt koskien yhtäkin niistä”. 

 
Prepositio σύν esiintyy käännöksenä kerran: 
Lev. 6:8 (6:15) – ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה καὶ ἀφελεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ τῇ 
δρακὶ ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως τῆς θυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς = ”pappi ottakoon ruokauh-
rista kourallisen jauhoja ja öljyä (LXX jauhoja öljyn kera)”.  
Prepositio σύν on hyvä käännös. Tapaus on oleellisesti samanlainen kuin adnominaali-
sissa tapauksissa (vrt. Lev. 2:2, s. 60–61).  

 

                                                 
60 Genetiivillä tarkoitan, että edeltävä sana (יתר) on status constructus. 
61 Gesenius & Kautzsch 1990, 382 (nootti 2). 
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Jae Ex. 7:24 on ongelmallinen:  
Ex. 7:24 ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר – πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 
Heprealaisessa tekstissä min on partitiivinen: ”juoda virran vettä”. Käännöksessä on 
prepositio ἀπό, mutta se liittyy eri sanaan kuin prepositio min. Joko käännös on hieman 
vapaa (esim. muistuma kohdasta Ex. 7:18) tai sitten kääntäjä on lukenut tekstin  ַמִים
 Ero tämän ja masoreettisen tekstin välillä ei ole kovin suuri: ainoastaan .ִלְׁשֹּתת ִמן־ַהְיֹאר
yksi nun-kirjain sekä toisen ja kolmannen kirjaimen järjestys. Tämän jakeen kohdalla on 
mahdotonta ratkaista onko käännös vapaa vai onko Vorlage eri.  

 

4.2.6 Pohdinta 
 

Prepositio ἀπό on ylivoimaisesti yleisin käännösvastine partitiiviselle objektille. Parti-
tiivinen genetiivi esiintyy melko usein, mutta suhteellisesti hieman harvemmin kuin 
adnominaalisissa tapauksissa. Adnominaalisiin tapauksiin verrattuna prepositio ἐκ 
esiintyy huomattavasti harvemmin. Merkitykseltään nämä kolme käännösvastinetta 
näyttävät olevan käytännössä identtiset: suurimmalle osalle genetiivi- ja ἐκ-
prepositiokäännöksiä voidaan löytää paralleelit, joissa on käytetty prepositiota ἀπό.  

Genetiivikäännöksestä voidaan huomata, että se esiintyy usein sellaisissa tapauksis-
sa, joissa samantyyppinen lause on esiintynyt edellä. Lisäksi partitiivinen genetiivi 
esiintyy pääsääntöisesti sellaisilla verbeillä, joilla partitiivinen objekti on hyvin tavallis-
ta: verbit λαμβάνω, δίδωμι ja ἐσθίω kattavat 15/17 genetiivikäännöksistä, kaksi muuta 
verbiä ovat ἐκφέρω ja αἰρέω. Tämä on mielestäni tulkittava siten, että partitiivinen 
genetiivi -käännös esiintyy sellaisissa tapauksissa, joissa ilmaus on helppo ymmärtää 
ilman prepositiota (tuttu ilmaus / yleinen verbi). Prepositio nimittäin usein lisää parti-
tiivisen ilmauksen ymmärrettävyyttä (tämä on myös yksi syy sille, että ajan mittaan 
prepositiot korvasivat partitiivisen genetiivin, vrt. n. 6, s. 53).  

Preposition ἐκ osuus on yllättävänkin vähäinen. Soisalon-Soininen arvelee sen joh-
tuvan siitä, että prepositio ἐκ (”sisältä”) yleensä sopii huonosti partitiiviseksi objektiksi, 
koska tällaisissa tapauksissa usein ilmaistaan epämääräistä osaa jostakin.62 Tämä epäi-
lemättä pitää paikkansa. Mayserin aineistossa esimerkkejä partitiivisesta objektista 
preposition ἐκ kanssa on vain kaksi, kun vastaavia esimerkkejä prepositiosta ἀπό on 
huomattavasti enemmän (kymmenkunta).63 Uuden testamentin osalta tilastoja preposi-
tioiden ἀπό ja ἐκ suhteellisista määristä partitiivisissa objekteissa ei minulla ole käytet-
tävissäni. Blass & Debrunnerin mukaan Uudessa testamentissa prepositiot ἐκ ja ἀπό 
ovat suurimmaksi osaksi korvanneet objektina olevan partitiivisen genetiivin.64 Suun-
taa-antava kuvaus prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhteesta saadaan, kun verrataan kolmea 
yleisintä Pentateukin partitiivisen objektin saavaa verbiä, λαμβάνω, ἐσθίω ja δίδωμι, 
Uuteen testamenttiin (ks. taulukko 4.8).65 

 

                                                 
62 Soisalon-Soininen 1987c, 156, 170. 
63 Mayser 1926–34, 351–352. 
64 Blass & Debrunner 1961, §169. 
65 Löytämäni tapaukset ovat: λαμβάνω ἐκ (Joh. 18:13 bis, Ilm. 18:4) / ἀπό (Mark. 12:2); ἐσθίω ἐκ 
(Joh. 6:26, 6:50, 6:51, 1. Kor. 9:7, 1. Kor. 11:28, Ilm. 2:7) / ἀπό (Matt. 15:27, Mark. 7:28); δίδωμι 
ἐκ (Matt. 25:8) / ἀπό (Luuk. 20:10) 
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suhde 
ἀπό/ἐκ 

Penta-
teukki UT 

λαµβάνω 38/0  1/3  
ἐσθίω 32/1  2/6  
δίδωµι 11/0  1/1  

Taulukko 4.8. Prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhde partitiivisena objektina verbeille 
λαμβάνω, ἐσθίω ja δίδωμι Pentateukissa ja Uudessa testamentissa. 
 

Näitä tapauksia ei ole Uudessa testamentissa kovin paljon, joten päätelmiin on suhtau-
duttava varauksella. Ainakaan tarkasteltujen verbien perusteella Uudessa testamentissa 
prepositio ἐκ ei ole harvinaisempi partitiivisissa objekteissa kuin prepositio ἀπό. Tulos 
on yhdenmukainen adnominaalisten tapausten kanssa, joissa prepositio ἐκ oli UT:ssa 
yleisempi kuin ἀπό.  

Lopuksi haluaisin vielä kiinnittää huomiota genetiivin käyttöön tietyillä verbeillä. 
Kuten aiemmin totesin, ”osaa/osallisuutta” ilmaisevien verbien kanssa partitiivisesti 
ymmärrettyä genetiiviä käytetään luonnollisena objektin sijana verbin merkityksestä 
johtuen. Tämä käyttö on niin tavanmukaista, että genetiiviä käytetään objektina lähes 
aina. Vaikka ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä prepositioilmaukset ovat korvanneet 
suureksi osaksi partitiivisen genetiivin, on se tällaisten verbien objektina poikkeuksel-
lista.66 Aineistossani tällaisia perinteisesti objektilla järjestyviä verbejä ovat syömistä ja 
juomista ilmaisevat verbit ἐσθίω, γεύω ja πίνω sekä verbi θιγγάνω67 ”koskettaa”. Verbit 
γεύω, πίνω ja θιγγάνω esiintyvät partitiivisen objektin kanssa (joka on min-preposition 
käännös) kukin ainoastaan kerran: Gen. 25:30 γεύω + ἀπό, Gen. 9:21 πίνω + ἐκ ja Ex. 
12:22 θιγγάνω + ἀπό. Papyrusteksteissä γεύω esiintyy akkusatiivin kanssa kerran. Verbi 
πίνω esiintyy objektin kanssa kerran mutta siinä esiintyvä genetiivi on epävarma, sillä 
tekstissä on aukko.68 

Verbin ἐσθίω kanssa partitiivinen objekti esiintyy Pentateukissa useasti, yhteensä 
39 kertaa (ks. taulukko 4.9). Yleisimmin partitiivinen objekti ilmaistaan prepositiolla 
ἀπό (33 tapausta), genetiivi esiintyy 5 kertaa, prepositio ἐκ kerran. Mayser ei mainitse 
yhtään esimerkkiä, jossa verbi ἐσθίω esiintyisi objektin kanssa.69 Muussa Septuagintaa 
edeltävässä aineistossa verbin ἐσθίω objekti on lähes poikkeuksetta genetiivi tai ak-
kusatiivi, prepositioita ἀπό ja ἐκ ei esiinny tai se on hyvin harvinaista. Robert Helbing ei 
tiedä yhtään tapausta esikristilliseltä ajalta, joissa prepositio ἀπό tai ἐκ partitiivisen 

                                                 
66 Mayserin (1926–34, 197–217, 351–352) lukuisista esimerkeistä löysin ainoastaan yhden tapauk-
sen, jossa prepositio ἀπό esiintyy tällaisella perinteisesti objektin kanssa järjestyvällä verbillä 
(ἐνάρχομαι, s. 201). Yhdessä esimerkissä genetiivin tilalla on prepositio ἐν (δυναστέω, s. 216). 
Akkusatiivi, datiivi, ὑπέρ c.gen. ja περί c.gen. sen sijaan esiintyvät genetiivin tilalla kohtuullisen 
usein, mutta näissä genetiivin korvannut objekti ei enää ole partitiivinen. Tämän lisäksi verbien 
ἀπολαύω ja ὀνίνημι kanssa prepositioita ἀπό ja ἐκ tavataan partitiivisen objektin tilalla jo klassi-
sena aikana (Kühner & Gerth 1898, 356 [Anm. 3]), mutta nämä verbit eivät esiinny Mayserin 
aineistossa. 
67 Weversin kriittisen tekstin mukaan alkuperäinen lukutapa Jakeessa Ex. 12:22 on καὶ θίξετε. 
Rahlfsin editiossa tämän tilalla on verbi καθίξετε (< καθικνέομαι ”lähestyä”, ”koskettaa”), joka 
myös järjestyy genetiiviobjektilla (ks. Kühner & Gerth 1898, 346; Mayser 1926–34, 204). Muoto 
καὶ θίξετε on todennäköisesti alkuperäisempi. Tekstikritiikistä ks. myös Helbing 1928, 125. 
68 Mayser 1926–34, 206. 
69 Vrt. Mayser 1926–34, 206–207. 
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genetiivin tilalla olisi varmuudella mahdollista.70 LSJ mainitsee verbin ἐσθίω objektin 
sijoiksi ainoastaan akkusatiivin ja genetiivin – ei yhtään esimerkkiä prepositioista ἀπό 
ja ἐκ.71 Itse olen löytänyt ennen Septuagintaa ainoastaan yhden tapauksen, jossa prepo-
sitio ἀπό voidaan tulkita partitiiviseksi objektiksi verbille ἐσθίω: Hippokrates De morbis 
popularibus (= Epidemiae) 5.1.6 καὶ τροφὴ οὐκ ἐγένετό οἱ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐσθίοντι = ”hän, 
joka söi ruokaa, ei saanut itselleen ravintoa”.72  

 

vastine ἀπ
ό 

ἐκ
 

ge
n.

 

yh
t. 

Gen. 16  3 19 
Ex. 1  1 2 
Lev. 11  1 12 
Num. 2   2 
Dtn. 3 1  4 
Pentat. 33 1 5 39 
Taulukko 4.9. Verbin ἐσθίω kanssa esiintyvät partitiiviset objektit, kun kyseessä 
on min-preposition käännös. 

 
Aineistossa, joka on Septuagintasta riippuvainen, prepositioita ἀπό ja ἐκ verbin 

ἐσθίω objektina sen sijaan tavataan runsaasti. Usein kyseessä on suora lainaus, alluusio 
tai uudelleentulkinta Vanhasta testamentin tekstistä, esim. 

 
12 patr. test.: testamentti 3 (Leevi) 18:11 καὶ δώσει τοῖς ἁγίοις φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου 

τῆς ζωῆς, vrt. Gen. 3:22–24 
Riemuv. kirja (kreikankielinen käännös) frag. e 3 ἀπὸ τοῦ ξύλου λαβεῖν καὶ φαγεῖν, 

vrt. Gen. 2–3 
Adamin ja Eevan elämä 21.7 φάγε ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ δένδρου, vrt. Gen. 2–3 
Filon Legum allegoriarum libri i–iii 1.100.4 εἰ γὰρ ἀπὸ παντὸς ἐσθίειν, vrt. Gen. 2–3 
Theofilos Ad Autolycum 2.16.13 ἀπὸ τῶν σπερμάτων τῆς γῆς ἐσθίει, vrt. Dan. θ’ 1:12 
 

Myös tapauksia, jotka eivät ole edellä mainitulla tavalla lainauksia Vanhasta testamen-
tista esiintyy paljon, esim.  

 
Joh. 6:26 ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων 
Matt. 15:27 ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 
Hermaan paimen 78:10 ἐπιθυμήσῃ φαγεῖν ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
Didakhe 11:9 Καὶ πᾶς προφήτης ὁρίζων τράπεζαν ἐν πνεύματι, οὐ φάγεται ἀπ’ αὐτῆς 
Origenes In Jeremiam homily 12 13.15 ἐσθίει ἀπὸ τοῦ προβάτου Χριστοῦ 
 

                                                 
70 Helbing 1928, 132. 
71 LSJ, 696. Verbin φαγεῖν (josta on muodostettu verbin ἐσθίω 2. aor.) kohdalla LSJ (s. 1911) 
antaa yhden esimerkin, jossa on preposition ἀπό. Tämä esimerkki on kuitenkin Septuagintasta 
(Gen. 2:16). 
72 Tämä kohta on myös mahdollista tulkita toisin: ἀπὸ τῶν σιτίων ei ole objekti sanalle ἐσθίοντι, 
vaan sen pääsana on τροφή. Näin tulkitsee Smith (1994, 157) kääntäessään ”he got no nourish-
ment from his food when he ate”. Sanajärjestys tukee ehkä minun tulkintaani: lauseke ἀπὸ τῶν 
σιτίων sanan ja sen artikkelin välissä sitoo sen kiinteämmin sanaan ἐσθίοντι kuin sanaan τροφή.  
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Uudessa testamentissa prepositioilmaukset ovat korvanneet partitiivisen objektin syö-
mistä ja juomista ilmaisevilla verbeillä lähes kokonaan.73 

Havainnot siis osoittavat, että ennen Septuagintaa ilmaus ἐσθίω + ἀπό/ἐκ ”syödä jo-
takin” esiintyy hyvin harvoin. 74 Sen sijaan Septuagintan jälkeen, Septuagintasta riippu-
vaisessa aineistossa ilmaus esiintyy useasti. Mitä tästä on pääteltävä? Selvästikään 
ἐσθίω + ἀπό/ἐκ partitiivisena objektina ei ole kreikan vastaista, sillä partitiivinen gene-
tiivi muissa partitiivisissa objekteissa usein korvattiin prepositioilmauksilla (analogia), 
vaikka verbin ἐσθίω kanssa sitä ei juuri esiinny ennen Septuagintaa. Siten ilmausta 
ἐσθίω + ἀπό/ἐκ ”syödä jotakin” ei voida pitää syntaktisena hepraismina.75 Koska Septu-
agintassa ja siitä riippuvaisessa aineistossa tämä ilmaus yleistyy huomattavasti muuhun 
kreikkalaiseen aineistoon nähden, on mielestäni oikeutettua pitää tätä tyylillisenä hep-
raismina76 (yksistään Pentateukissa esiintyy jo 34 tapausta). 

Kun taulukkoa 4.9 tarkastellaan tarkemmin, huomataan, että verbin ἐσθίω partitii-
vinen objekti on jakaantunut suunnilleen samalla tavalla kuin muillakin verbeillä (vrt. 
kaikki part. objektit taulukko 4.7). Genetiivikäännösten suhteellinen määrä ei ole juuri-
kaan suurempi kuin muissa tapauksissa.77 Tämä osoittaa, että kääntäjä ei ole pitänyt 
verbin ἐσθίω partitiivista objektia erilaisena kuin muiden verbien kohdalla. 

Syömistä ja juomista ilmaisevista verbistä on vielä huomattava, että akkusatiivi ei 
esiinny niiden kanssa min-preposition käännöksenä, vaikka akkusatiivia käytettiin näil-
lä verbeillä jo klassisena aikana. Tämä oli erityisen yleistä kun objektina oleva asia oli 
tavallinen ruoka-aine (Nahrungsmittel; esim. Pl. conv. 176,c πολύν πίνειν οἶνον) tai 
määräkokoinen (ts. ei-partitiivinen, esim. ”syödä loppuun”).78 Suurimmassa osassa Pen-
tateukin partitiivisen objektin tapauksista akkusatiivi ei olisi ollut luonteva, mutta 
esim. kohdissa Gen. 9:21 (πίνω + ἐκ τοῦ οἴνου), Lev. 22:13 ja Num. 15:19 (ἐσθίω + ἀπό τῶν 
ἄρτων) akkusatiivi ilman määräistä artikkelia olisi ollut tavallinen tapa ilmaista asia. 
Septuagintan Pentateukissa käytetäänkin akkusatiivia esim. ilmauksessa ἐσθίω + ἄρτον, 
mutta tällöin myös hepreassa on akkusatiivi (esim. Gen. 3:19, Ex. 2:20, Lev. 26:5, Dtn. 
9:9).79  

                                                 
73 Blass & Debrunner 1961, § 169. Laskujeni mukaan verbillä ἐσθίω partitiivisen objektin kanssa 
esiintyy prepositio ἐκ 6 kertaa (näistä. Ilm. 2:7 mahdollisesti riippuvainen 12 patr. test. 3 18:11, ks. 
edellä) ja prepositio ἀπό 2 kertaa (ks. nootti 65, s. 75). Blass & Debrunner (1961, § 169) ei anna 
yhtään esimerkkiä, jossa olisi genetiivi. Itse olen löytänyt ainoastaan kohdan Luuk 15:16 
χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, jossa relatiivipronominin genetiivimuoto voi 
johtua myös attraktiosta (ks. esim. L. Aejmelaeus 2003, § 112) eikä verbistä ἐσθίω. 
74 Pidän päätelmää ”esiintyy hyvin harvoin” kaikkein todennäköisimpänä. Mikään haku ei voi olla 
täysin kattava eivätkä kaikki varhaiset kreikkalaiset tekstit ole säilyneet tähän päivään, joten ilma-
usta on voitu käyttää enemmän kuin meillä on siitä tietoa. Tästä huolimatta on melko turvallista 
sanoa, että se ei ollut ainakaan kovin yleinen ennen Septuagintaa. 
75 On huomattava, että ἐσθίω + ἀπό/ἐκ ”syödä jotakin” esiintyy Septuagintassa myös ilman, että 
kyseessä on min-preposition käännös, esim. Ex. 12:43 (hepr. ְב) ja Dtn. 14:19 (hepr. obj. suffiksi). 
Lisää esimerkkejä Helbing 1928, 132. Osaan näistä voi tosin liittyä tekstikriittinen ongelma (esim. 
Lev. 22:11 Rahlfsin editiossa on genetiivi eikä prepositio ἐκ) tai Vorlage-ero.   
76 Tyylillinen hepraismi tarkoittaa, että jokin ilmiö kreikan kielessä esiintyy tavanomaista useam-
min heprean vaikutuksesta, ks. esim. Helbing 1928, IX–X; Sollamo 1979, 299.  
77 Suhde gen./(ἀπό+ἐκ) on verbillä ἐσθίω 0,15. Muissa partitiivisissa objekteissa sama suhde on 
keskimäärin 0,11 (Gen. 0,17; Ex. 0,29; Lev. 0,10; Num. 0,08; Dtn. 0). 
78 Kühner & Gerth 1898, 356 (Anm. 2); Schwytzer 1950, 103. 
79 Helbing 1928, 133. 
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Jotta edellisestä tarkastelusta ei jäisi väärää kuvaa Septuagintan luonteesta, on to-
dettava, että kokonaisuutena min-preposition käännöksenä esiintyvät partitiiviset ob-
jektit vastaavat hyvin niitä esimerkkejä, joita on ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä.80 
Missä suhteessa Septuagintan aikalaisteksteissä partitiivista genetiiviä ja sen preposi-
tioilmauksia on käytetty partitiivisena objektina jää tämän tutkimuksen osalta avoi-
meksi.  

 

4.3 Partitiivinen subjekti ja predikaatti 
 

Partitiivinen subjekti ja predikaatti ovat muotoilultaan ja merkitykseltään samanlaisia 
kuin partitiivinen objekti (ilmaisevat tarkemmin määrittelemätöntä osaa jostakin). 
Ainoa ero on siinä, että lauseenjäseninä ne ovat subjektina/predikaattina. Partitiivinen 
objekti on kreikassa tavallista ja tiettyjen verbien kanssa jopa säännönmukaista. Parti-
tiivinen subjekti ja predikaatti sen sijaan ovat harvinaisempia. 

Partitiivinen subjekti esiintyy Pentateukin aineistossa 16 kertaa. Prepositio ἀπό 
esiintyy käännöksenä 10 kertaa, genetiivi 4 kertaa sekä prepositio ἐκ (+ subjekti τινες) ja 
nominatiivi kumpikin yhden kerran. Tapaukset ovat 

 
ἀπό 
 
Gen. 40:17 ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמּכֹל ַמֲאַכל ַּפְרעֹה – ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν 
γενῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει = ”ylimmässä korissa (oli) kaikenlaisia, joita Farao 
söi” 
Ex. 29:34 ְוִאם־ִיָּוֵתר ִמְּבַׂשר ַהִּמֻּלִאים ּוִמן־ַהֶּלֶחם – ἐὰν δὲ καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς 
θυσίας τῆς τελειώσεως καὶ       τῶν ἄρτων = ”jos vihkiäisuhrin lihaa tai leipää jää yli” 
Lev. 6:20 (6:27) – ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ַעל־ַהֶּבֶגד καὶ ᾧ ἂν ἐπιρραντισθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς 
ἐπὶ τὸ ἱμάτιον = hepr. ”jos sen verta on roiskunut vaatteen päälle”, kr. ”se, jonka vaat-
teelle sen verta on roiskunut” 
Lev. 11:32 ְוכֹל ֲאֶׁשר־ִיֹּפל־ָעָליו ֵמֶהם ְּבֹמָתם – καὶ πᾶν, ἐφ᾿ ὃ ἂν ἐπιπέσῃ ἀπ᾿ αὐτῶν 
τεθνηκότων αὐτῶν = ”jokainen, jonka päälle jokin niistä putoaa kuolleena” 
Lev. 11:33 ְוָכל־ְּכִלי־ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר־ִיֹּפל ֵמֶהם ֶאל־ּתֹוכֹו – καὶ πᾶν σκεῦος ὀστράκινον, εἰς ὃ ἂν πέσῃ 
ἀπὸ τούτων ἔνδον = ”jokainen saviastia, jonka sisään putoaa jokin niistä” 
Lev. 11:35 ְוכֹל ֲאֶׁשר־ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו – καὶ πᾶν, ὃ ἂν επιπέσῃ ἀπὸ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν 
ἐπ᾿ αὐτό = ”jokainen, jonka päälle putoaa jokin niiden raadoista” 
Lev. 25:49 ִיְגָאֶלּנּו(...) ְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמאֹו־  – ἢ ἀπὸ τῶν οἰκείων τῶν σαρκῶν αὐτοῦ (...) 
λυτρώσεται αὐτόν = ”tai jokin hänen verisukulaisistaan (…) lunastakoon” 
Dtn. 16:14 ְולֹא־ָיִלין ִמן־ַהָּבָׂשר (...) ַלּבֶֹקר – καὶ οὐ κοιμηθήσεται ἀπὸ τῶν κρεῶν (...) εἰς τὸ 
πρωί = ”älköön lihaa jääkö yöksi (…) seuraavaan aamuun” 
 
Lev. 13:10 ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת – καὶ ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς τῆς σαρκὸς τῆς ζώσης ἐν τῇ οὐλῇ 
= hepr. ”elävän lihan muodostuma (on) nystyrässä” kr. ”tervettä elävää lihaa (on) nys-
tyrässä”.  

                                                 
80 Vrt. Mayser 1926–34, 195–197, 351–352.  



MIN-PREPOSITION KÄÄNTÄMINEN SEPTUAGINTASSA 80 

BHS:ssa ei varsinaisesti esiinny min-prepositiota, vaan substantiivi ִמְחָיה, joka esiintyy 
BHS:ssa vain 8 kertaa ja tässä merkityksessä (jonkinlainen muodostuma ihossa) ainoas-
taan Lev. 13:10, 24. Kääntäjä ei ole tunnistanut (vokalisoimattomalle) sanalle tätä merki-
tystä vaan ymmärtänyt sen adjektiivin ַהי taivutusmuotona (fem. yks. st.constr.). Toisin 
sanoen kääntäjä on lukenut sanan vokalisoituna ּוֵמַחַּית. Adjektiivi ַהי on tavallinen 
lähtökielinen vastine sanalle ὑγιής (esim. Lev. 13:15, 16). 
 
Genetiivi 
 
Lev. 11:37 ְוִכי ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ַעל־ָּכל־ֶזַרע ֵזרּוַע – ἐὰν δὲ ἐπιπέσῃ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπὶ 
πᾶν σπέρμα σπόριμον = ”jos jokin niiden raadoista putoaa kylvösiementen päälle” 
Lev. 11:38 ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו – καὶ ἐπιπέσῃ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτό = ”jokin nii-
den raadoista putoaa sen päälle” 
Lev. 11:39 ְוִכי ָימּות ִמן־ַהְּבֵהָמה – Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ τῶν κτηνῶν = ”jos jokin karjaeläimistä 
kuolee” 
Kaikki nämä kolme genetiivikäännöstä esiintyvät peräkkäisissä jakeissa. Genetiivin 
käyttö on ymmärrettävä samoin kuin partitiivisissa objekteissa: edellä samantyyppinen 
lause on jo toistettu useaan kertaan preposition ἀπό kanssa, joten ymmärrettävyyden 
kannalta pelkkä genetiivi riittää. 
 
Dtn. 15:7 ִּכי־ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך – Ἐὰν δὲ γένηται ἐν σοὶ ἐνδεὴς τῶν ἀδελφῶν 
σου 
Septuagintan teksti on helposti ymmärrettävä: ”jos jokin veljistäsi on köyhä”. Heprea-
laiseen tekstin loppuosa ֵמַאַחד ַאֶחיָך on sen sijaan ongelmallinen. Sana ַאַחד ei voi olla 
sanan ַאֶחיָך attribuutti, sillä sanat eivät ole samassa luvussa (merkitys olisi käsittämätön 
”yksi veljet”). Jäljellejäävät mahdolliset tulkintavaihtoehdot ovat: ”jos on keskuudessasi 
köyhä, yhdestä veljesi (mon.)” ja ”jos on keskuudessasi köyhä yhdestä, veljesi (mon.)” 
ovat merkitykseltään käsittämättömiä. Targumissa on ymmärrettävä muoto  אחד
 Septuagintan käännöksessä 81.אחד מאחיכם samoin syyrialaisessa käännöksessä ,מאחיך
ei sanalle ”yksi” ole omaa vastinetta. En pidä todennäköisenä sitä, että Septuagintassa 
on Targumia ja syyrialaista käännöstä vastaava Vorlage –אחד מ, koska silloin luulta-
vimmin myös sanalle אחד olisi oma vastineansa kreikkalaisessa tekstissä, tällainen 
käännös olisi esim. εἷς τῶν ἀδελφῶν σου. Toisin sanoen mitään syytä sanan εἷς poisjät-
tämiselle ei käännöksessä ole, sellainen poisjättö ei olisi edes Septuagintalle ominaista 
(vrt. alaluku 4.1 adnominaalisista tapauksista). Septuagintan käännökselle pidän mah-
dollisena kahta syntytapaa: 1) Vorlage on ollut sama kuin MT, kääntäjä on huomannut 
ongelmallisen muodon ja välttänyt ongelman kääntämällä loppuosan vapaasti ilman 
että sanalle אחד on omaa vastinetta, sisällöllisesti vastaavuus säilyy, sillä genetiivi τῶν 
ἀδελφῶν merkitsee ”eräs/jokin/yksi veljistäsi”; 2) Vorlagessa ei ole lainkaan sanaa אחד 
vaan ainoastaan 82,מאחיך jolloin käännös on tavallinen genetiivikäännös. 
Jälkimmäisessä tapauksessa tosin muiden partitiivisten subjektien perusteella 
odotettavampi käännös olisi sellainen, jossa olisi prepositio ἀπό (tai ἐκ). Pidän 
vaihtoehtoa 1) ehkä hieman todennäköisempänä, koska se selittäisi sen, miksi 
käännöksessä on yllättäen käytetty vapaampaa genetiivikäännöstä (täysin 
kirjaimellinen käännös ἀπὸ ἑνὸς τῶν ἀδελφῶν olisi ollut mahdoton). Myös vaihtoehto 
2) on mahdollinen, sillä genetiivin käyttämiselle prepositioiden asemesta ei tarvitse olla 
selvää syytä ja partitiivisten subjektitapausten määrä on pieni. 

                                                 
81 MT on (kieliopin vastaisena tai muuten käsittämättömänä muotona) korruptoitunut. Targum ja 
syyrialainen käännös voivat olla alkuperäisempiä, joista helposti MT:n muoto syntyisi kirjoitus-
virheenä (yksi mem siirtyy samoilla kirjaimilla alkavan sanan eteen). Toinen vaihtoehto on, että 
MT on korruptoitunut muoto jostain muusta (esim. alkuperäinen olisi vain מאחיך, vrt. LXX; 
huomaa myös, että sanaa אחיך seuraava sana on באחד). Targum ja syyrialainen käännös olisivat 
tällöin selventäviä korjauksia. 
82 Vrt. edellinen alaviite. 
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Nominatiivi 
 
Lev. 11:34 ִמָּכל־ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא – καὶ πᾶν βρῶμα, ὃ ἔσθεται, εἰς ὃ 
ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ αὐτὸ ὕδωρ, ἀκάθαρτον ἔσται = ”kaikki se ruoka, jota syödään ja jonka 
päälle putoaa vettä, on epäpuhdasta”.  
Tässä tapauksessa min-preposition partitiivisuus on vaikea hahmottaa, ilmeisesti ”kaik-
ki ruoka” on kokonaisuus, josta ”se osa, jonka päälle putoaa vettä” on saastaista. Lau-
seessa on kaksi relatiivilausetta peräkkäin. Nominatiivi on siten sujuvampi käännös 
kuin partitiivinen ilmaus (ἀπό/ἐκ tai gen.). 
 
Τινες ἐκ  
 
Ex. 16:27 ָיְצאּו ִמן־ָהָעם ִלְלקֹט – ἐξήλθόν τινες ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι = ”jotkut kansasta 
lähtivät kokoamaan”.  
Hepreassa partitiivinen min-prepositiolauseke on subjektina, mutta kreikassa subjekti 
on kirjoitettu eksplisiittisesti näkyviin (τινες) ja prepositiolauseke ἐκ τοῦ λαοῦ on ad-
nominaalinen. 

 
Ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä genetiivi esiintyy partitiivisen subjektin paikalla 
hyvin harvoin, hieman useammin esiintyy partitiivista genetiiviä vastaava preposi-
tioilmaus ἀπό, prepositio ἐκ ei esiinny lainkaan.83 Yleensä kieliopeissa olevat esimerkit 
partitiivisesta subjektista kreikassa ovat niukkoja.84 Tarkemmin partitiivista subjektia 
kreikassa on tutkinut Ernst Nachmanson. Hän on osoittanut, että partitiivisen subjektin 
käyttö kreikassa ei ole niin harvinaista kuin edellisistä voisi päätellä.85 Partitiivista sub-
jektia Septuagintassa ei siten voi pitää (syntaktisena) hepraismina.86 Ilmeistä on kuiten-
kin se, että partitiivinen subjekti esiintyy Septuagintassa suhteellisesti yleisemmin kuin 
sitä edeltävissä ja sen aikaisissa kreikkalaisissa teksteissä. Tähän on selvästi vaikuttanut 
Septuagintan tapa kääntää partitiivinen subjekti yleensä preposition ἀπό kanssa tai 
genetiivillä. Vain kahdessa kuudestatoista Pentateukin tapauksessa partitiivinen sub-
jekti on ilmaistu toisin: kerran nominatiivilla ja kerran eksplisiittinen subjekti (τινες) 
on lisätty tekstiin. 

 
Predikaattina min-prepositiolauseke esiintyy Pentateukissa 9 kertaa. Seitsemässä tapa-
uksessa käännös on ἀπό ja kahdessa tapauksessa ἐκ. 

 
ἀπό 
 
Ex. 2:6 ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה – Ἀπὸ τῶν παιδίων τῶν Εβραίων τοῦτο = ”tämä (on) hep-
realaisten lapsia” 

                                                 
83 Mayser 1926–34, 196, 351–352. 
84 Esim. Kühner & Gerth (1898, 346) mainitsee vain kaksi esimerkkiä, Schwytzer (1950, 102) 
neljä. 
85 Nachmanson 1942 (esimerkkejä partitiivisesta subjektista ennen Septuagintaa ks. erityisesti s. 
15–30). 
86 Vrt. Nachmanson (1942, 58), jonka mukaan aikaisemmassa kreikkalaisessa filologiassa näin 
usein ajateltiin. Syntaktisista hepraismista, ks. Helbing 1928, VI–IX. 
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Lev. 1:10 ְוִאם־ִמן־ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ִמן־ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן־ָהִעִּזים – Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ 
δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ     τῶν ἐρίφων = ”jos hänen uhrilahjansa 
(LXX + Herralle) (on) pikkukarjaa: lampaita tai vuohia”. Viimeisessä tapauksessa prepo-
sitio ἀπό jätetään toistamatta. 
Lev. 3:6 ְוִאם־ִמן־ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו – Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ = ”jos hänen 
uhrilahjansa (on) pikkukarjaa” 
Lev. 27:22 ְוִאם ֶאת־ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַליהָֹוה – Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ, 
οὗ κέκτηται, ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ, ἁγιάσῃ τῷ κυρίῳ = 
”jos joku pyhittää Herralle ostamansa pellon, joka ei ole hänen perintömaitaan” 
Dtn. 20:15 ֲאֶׁשר לֹא־ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים־ָהֵאֶּלה ֵהָּנה – αἳ οὐχὶ ἀπὸ87 τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν 
τούτων = ”jotka eivät (ole) näiden kansojen kaupunkeja”.  
 
ἐκ 
 
Num. 17:5 (16:40) – ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων = 
”joka ei (ole) Aaronin sukua”. 
Dtn. 32:32 ִּכי־ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם – ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδομων ἡ ἄμπελος αὐτῶν = ”sillä hei-
dän viinipuunsa (ovat) Sodoman viinipuita” 
 
Papyrusteksteissä partitiivinen predikaatti on suurimmaksi osaksi ilmaistu genetiivillä, 
mutta myös prepositiot ἀπό ja ἐκ ovat mahdollisia.88 Kühner & Gerthin mukaan kreikas-
sa käytetään genetiiviä ja prepositio ἐκ oli mahdollinen ainoastaan sellaisissa tapauksis-
sa, joissa ilmaisu merkitsi ”joistain valitsemista” tai vastaavaa.89 Nachmanson antaa 
esimerkin (n. 200 eKr.), jossa preposition ἐκ käytöllä partitiivisessa subjektissa ei ole 
edellä mainittua vivahdetta.90 Myöskään papyrusteksteissä tällaista vivahdetta ei ole.91 

Pentateukin aineistosta on vielä huomattavaa se, että partitiivisessa predikaatissa 
prepositio ἐκ esiintyy (kaksi kertaa), kun partitiivisessa subjektissa se ei esiinny kertaa-
kaan. Tämä on yhdenmukaista papyrustekstien kanssa,92 mutta se voi olla myös sattu-
maa. 

 

4.4 Johtopäätökset 
 

Kun partitiivisia tapauksia tarkastellaan kokonaisuutena, huomataan, että käännösvas-
tineet ἀπό (n. 70 %), genetiivi (n. 16 %) ja ἐκ (n. 10 %) yhdessä kattavat n. 95 % kaikista 
tapauksista (ks. taulukko 4.10). Muut käännökset esiintyvät hyvin harvoin ja satunnai-
sesti. Tämä tarkoittaa, että partitiiviset tapaukset on yleisesti ottaen käännetty melko 
sananmukaisesti, vaihtelua on ainoastaan käännösvastineiden ἀπό, ἐκ ja genetiivi välil-

                                                 
87 Weversin edition lukutapa οὐχὶ ἀπό on todennäköisin, Rahlfsin editiossa lukutapa on οὐχὶ ἐκ, 
jota tukevat ainoastaan käsikirjoitukset B 321’mg 68’-120. 
88 Mayser 1926–34, 194–195, 351–352. 
89 Kühner & Gerth 1898, 371–372, erit. Anm. 1. 
90 Nachmanson 1942, 35. 
91 Vrt. esim. Teb. 40,10 (1117a) καὶ αὐτὸς προθυνούμενος εἶναι ἐκ τῆς οἰκίας (Mayser 1926–34, 
352). 
92 Mayser 1926–34, 351–352. 
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lä. Silmiinpistävää on, että preposition ἀπό osuus on huomattavan suuri (lokaalisissa 
liikettä ilmaisevissa 13 %, koko aineistossa 48 %) ja preposition ἐκ suhteellisesti vähäi-
nen.  

 

  ἀπ
ό 

ge
n.

 

ἐκ
 

va
pa

a 

ak
k.

 

σύ
ν 

κα
ί 

ἐπ
ι c

.g
en

. 

no
m

. 

ἐν
 

yh
t. 

Gen. 50 (78 %) 9 (14 %) 3 (5 %)  2   64
Ex. 24 (57 %) 10 (24 %) 6 (14 %) 2     42

Lev. 114 (73 %) 20 (13 %) 12 (8 %) 3 2 3  1 1 1 157
Num. 39 (64 %) 12 (20 %) 9 (15 %) 1     61

Dtn. 28 (70 %) 6 (15 %) 5 (13 %) 1     40
Pentat. 255 (70 %) 57 (16 %) 35 (10 %) 5 4 3 2 1 1 1 364

Taulukko 4.10. Partitiivisten tapausten käännösvastineet Pentateukissa. (Kohtaan 
ἐκ sisältyy myös tapaus τινες ἐκ, ks. s. 81). Yleisimmistä käännösvastineista on an-
nettu myös suhteellinen määrä (%). 
 
Omat tutkimustulokseni ovat samansuuntaisia kuin Soisalon-Soinisen. Adnominaa-

lisissa tapauksissa havaitsin, että käännösvastineet ovat riippuvaisia jonkin verran pää-
sanasta: genetiiviä käytetään enemmän kun pääsana ilmaisee määrää. Voimakkaampi 
riippuvuus on usein preposition ja sen täydennyksen välillä (tietty täydennys esiintyy 
tietyn käännöksen kanssa). Partitiivisissa objekti -tapauksissa vaihtelua käännösten 
ἀπό/ἐκ/genetiivi välillä on vähemmän. Genetiivi esiintyy pääsääntöisesti verbeillä, 
joilla partitiivinen objekti on yleistä tai samantyyppinen ilmaus on esiintynyt aikai-
semmin. Yleensä ottaen käännökset ovat onnistuneita ja merkitykseltään oikeita. Krei-
kan kielen kannalta käännökset ovat kielen mukaisia, mutta jokin ilmiö saattaa esiintyä 
Pentateukissa kohtalaisen usein kun se muussa kreikkalaisessa aineistossa on harvinais-
ta. Tällaisia ovat verbi 1) ἐσθίω + ἀπό/ἐκ partitiivisena objektina, 2) partitiivinen sub-
jekti sekä 3) partitiivisen ilmaisun käyttö adnominaalisissa tapauksissa kun pääsana ei 
ilmaise määrää. 

Kääntäjien eroista on vaikea sanoa mitään varmaa. Soisalon-Soininen esitti varovas-
ti, että Exodus ja toisaalta Deuteronomium poikkeaisivat partitiivisissa objekteissa 
muusta Pentateukista: Exoduksessa käytetään genetiiviä suhteellisesti muita enemmän 
kuin taas Deuteronomiumissa genetiiviä ei käytetä lainkaan. Omasta mielestäni tämä 
näyttäisi pikemminkin sattumalta, sillä kokonaisuutena Exoduksen ja Deute-
ronomiumin partitiivisten käännösten jakauma on aika lailla samanlainen kuin muissa 
Pentateukin kirjoissa, Exoduksessa genetiivikäännös näyttää hivenen suositummalta 
kuin muissa kirjoissa.93 Näiden sijaan Leviticus näyttäisi jollain lailla poikkeavan muista 
kirjoista. Leviticuksessa on eniten käytetty erilaisia vaihtoehtoja partitiivisen ilmauk-

                                                 
93 Exoduksessa on toki prosentteina suurempi osuus genetiivikäännöstä (24 %) kuin muissa kir-
joissa (13 % – 20 %), mutta tapausten lukumäärän takia tämä voi selittyä lähdetekstistä johtuvana 
luonnollisena vaihteluna (esim. yhden genetiivin korvaaminen prepositiolla laskee Exoduksessa 
genetiivikäännösten suhteellisen osuuden 21 prosenttiin, kahden genetiivin korvaaminen 19 pro-
senttiin). Deuteronomiumin partitiiviset käännökset kokonaisuutena ovat Pentateukin keskiarvon 
tuntumassa. 
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sen kääntämiselle. Tämä voi osittain johtua siitä, että partitiivinen min-prepositio esiin-
tyy kirjassa muita kirjoja useammin.  
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5 Temporaaliset tapaukset 
 

Temporaalinen min-prepositio ilmaisee ajanhetkeä, joka on jonkin tapahtuman alkura-
ja. Käytännössä tämä voi olla 1) alkupiste, josta alkaen jotakin tapahtuu (terminus a quo) 
tai 2) ajankohta, jonka jälkeen, jotakin tapahtuu. Pentateukin 25 tapauksesta lähes 
kaikki ilmaisevat alkupistettä (vaihtoehto 1). Ainoastaan yhdessä kohdassa min-
prepositio merkitsee ”jälkeen”.1  

Suuren osan muodostavat myös tapaukset, joissa temporaalinen min-prepositio on 
osana idiomia tai sanontaa. Näitä sanontoja tarkastelen yksi kerrallaan sen jälkeen, kun 
olen ensin tarkastellut muita tapauksia käännösvastineittain. 

 

5.1 Tavalliset tapaukset 
 
Tapaukset, joissa min-prepositio merkitsee ”alkaen”, ovat semanttisesti lähellä lokaali-
sia tai kuvainnollisesti lokaalisia tapauksia, joissa prepositio ilmaisee lähtökohtaa (ks. 
alaluvut 2.4 ja 3.5). Temporaalisissa tapauksissa min ilmaisee ajallista lähtökohtaa.  

 

5.1.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό on selvästi yleisin käännösvastine ja se esiintyy 20 tapauksessa. Näistä 
14:ssä (Ex. 6, Lev. 3, Num. 3, Dtn. 2) on kyseessä prepositiorakenne ַעד...ִמן  (vrt. lokaali-
sissa tapauksissa alaluku 2.4 ja kuvainnollisissa tapauksissa 3.5), joka on säännönmukai-
sesti käännetty yhdistelmällä ἀπό...ἕως, esim. 
 
Ex. 12:15 ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד־יֹום ַהְּׁשִבִעי – ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς 
ἑβδόμης = ”ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti” 
Lev. 24:3  ֵמֶעֶרב ַעד־ּבֶֹקר – ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωὶ = ”illasta aamuun” 
Num. 22:30 ֵמעֹוְדָך ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה – ἀπὸ νεότητός σου ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας  = 
”elämäsi alusta (LXX: nuoruudestasi) tähän päivään asti” 
Dtn. 11:12 ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה –ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας 
τοῦ ἐνιαυτοῦ = ” vuoden alusta sen loppuun asti” 
 
Semanttista eroa ei näissä ole tapauksiin, joissa min ilmaisee ”alkaen”, mutta ajallinen 
määräpiste (ַעד) puuttuu. Tällaisia tapauksia on kuusi kappaletta (Lev. 3, Num. 1, Dtn. 2), 
esim. 
                                                 
1 Temporaaliset puoliprepositiot ִמְקֵצה ,ִמֵּקץ ja ֵמָאז on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
Puoliprepositioiden ִמְקֵצה/ִמֵּקץ merkitys on ”jälkeen” ja ne on Pentateukissa käännetty joko μετά 
c.acc. tai διά c.gen. Puoliprepositio ֵמָאז merkitsee ”alkaen” ja se on Pentateukissa käännetty joko 
ἀπό tai μετά c.gen. 
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Dtn. 9:24 ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם־ְיהָֹוה ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם – ἀπειθοῦντες ἦτε τὰ πρὸς κύριον 
ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐγνώσθη ὑμῖν = ”te olette niskoitelleen siitä päivästä alkaen, josta 
minä olen tuntenut teidät”. 

 
Preposition ἀπό temporaalinen käyttö merkityksessä ”alkaen” on hyvin tavallista.2 
Myös prepositio rakenne ἀπό...ἕως temporaalisessa merkityksessä on varsin tavallista 
kreikkaa.3  

 

5.1.2 Käännösvastine ἐκ 

 
Prepositio ἐκ esiintyy käännöksenä vain kolmessa kohdassa. Kaikki nämä ovat Genesik-
sessä. Kahdessa on rakenne ַעד...ִמן  – ἐκ...ἕως: 

 
Gen. 46:34 ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד־ַעָּתה –ἐκ παιδὸς ἕως τοῦ νῦν = ” nuoruudestamme (LXX 
lapsesta) alkaen tähän asti.” 
Gen. 48:15 ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה – ὁ θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης = ”Jumala, joka on paimentanut minua nuoruudestani tähän asti.” 

 
Yhdessä tapauksessa ajan loppupistettä ei ilmoiteta: 
Gen. 8:21 ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו – ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς 
ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος = ”sillä ihmisen sydämen aikomukset ovat pahat nuoruudes-
ta alkaen” 

 
Merkitykseltään preposition ἐκ temporaalinen käyttö on hyvin lähellä prepositiota ἀπό. 
Kuten lokaalisestikin, niin myös temporaalisesti preposition ἐκ vivahde on ehkä hieman 
pistemäisempi kuin prepositiolla ἀπό.4 Mitään selvää syytä ei ole, miksi Genesiksen 
kääntäjä on näissä valinnut preposition ἐκ, kun muissa vastaavissa tapauksissa Penta-
teukin muut kääntäjät ovat käyttäneet prepositiota ἀπό. Ero tulee vieläkin selvemmäk-
si, kun otetaan huomioon, että yhdistelmä ἐκ...ἕως on kreikassa harvinainen toisin kuin 
yhdistelmä ἀπό...ἕως.5  
 

5.1.3 Käännösvastine µετά c.acc. 
 

Min-prepositio esiintyy yhden kerran temporaalisessa merkityksessä ”jälkeen”. Se on 
käännetty kreikaksi prepositiolla μετά c.acc, mikä on semanttisesti aivan oikein. 

 

                                                 
2 LSJ, 192 antaa useita esimerkkejä. 
3 Esim. papyrusteksteissä prepositiota ἕως käytetään useimmiten temporaalisesti. Erityisesti yhdis-
telmä ἀπό...ἕως on yleinen. Mayser 1926–34, 523. 
4 Vrt. Mayser 1926–34, 382. 
5 Lokaalisissa tapauksissa ἐκ...ἕως esiintyi ainoastaan tapauksissa, joissa prepositiot ἐκ ja ἕως 
olivat kaukana toisistaan ja kääntäjä oli todennäköisesti pitänyt niitä erillisinä, ks. s. 30. 
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Gen. 38:24 ַוְיִהי ְּכִמְׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים – Ἐγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον = ”Tapahtui (MT + noin) 
kolmen kuukauden kuluttua” 
Kääntäjä on jättänyt huomiotta preposition ְכ (ellei ajatella, että konjunktio δέ vastaa 
sitä kvantitatiivisesti, vaikka merkitys on täysin eri). Prepositioiden ְכ ja ִמן 
esiintyminen peräkkäin on harvinaista, mutta periaatteessa mahdollista. Voi olla, että 
alun perin masoreettisen tekstin muoto on ollut  ְׁשֹלׁשְכמֹו . Kääntäjän Vorlage on 
kuitenkin lähes varmasti ollut joko ְׁשֹלׁשִמ  tai ְׁשֹלׁשִמְּכ . 

 

5.1.4 Käännösvastine datiivi 
 

Datiivi esiintyy käännösvastineena yhden kerran. 
 

Lev. 22:27 ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה – τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ καὶ ἐπέκεινα 
Heprealaisen tekstin käännös on: ”kahdeksannesta päivästä alkaen ja siitä eteenpäin”. 
Datiivi on hieman yllättävä käännös; Leviticuksen kääntäjältä odottaisi tässä kohden 
prepositiota ἀπό. Datiivi on kuitenkin sujuva käännös, eikä lauseen merkitys muutu 
oleellisesti Septuagintassa: ”kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin”. 

 

5.2 Kiinteät sanonnat 
 

    ִמָּמֳחָרת 5.2.1

 
Sanonta ִמָּמֳחָרת ”huomenna”, ”seuraavana päivänä”6 esiintyy Pentateukissa 12 kertaa.7 
Yhdeksässä tapauksessa (Gen. 1, Ex. 2, Lev. 3, Num. 3) käännöksenä on datiivi τῇ 
ἐπαύριον/αὔριον, esim. 
 
Gen. 19:34 ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת – ἐγένετο δὲ τῇ ἐπαύριον = ”tapahtui seuraavana päivänä” 
Ex. 9:6 ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת – καὶ ἐποίησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ 
ἐπαύριον = ”Herra tekee tämän asian huomenna”. 
Lev. 19:6 ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת – ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσητε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον = 
”sinä päivänä, jona uhraatte, syökää; samoin seuraavana päivänä” 
 

                                                 
6 Kohta Lev. 23:15 ei kuulu tähän. Siinä ִמָּמֳחָרת ei merkitse ”huomenna”, vaan ”huomisesta 
alkaen”. Prepositio min ilmaisee siten alkuhetkeä ”jostakin” tavalliseen tapaan.  
7 Sana ָּמֳחָרת ei esiinny masoreettisessa tekstissä kertaakaan ilman prepositiota, vaan yleensä 
preposition ִמן kanssa (29 kertaa) tai harvemmin preposition ְל kanssa (3 kertaa). Sanakirjat antavat 
sille itsenäisenä merkityksen ”huominen”, ”seuraava päivä”. Preposition min käyttö tämän sanan 
kanssa on erikoista sikäli, kun merkitys yhdistelmälle ִמָּמֳחָרת on ”huomenna” (ei ”huomisesta 
alkaen” tai ”huomisen jälkeen”). Oma ehdotukseni on, että preposition min käyttö on johdettava 
merkityksestä ”jälkeen” siten, että ָּמֳחָרת ei näissä tapauksissa (mahdollisesti myös kaikissa MT:n 
tapauksissa) tarkoitakaan huomista päivää, vaan huomisen ja sitä edeltävän päivän rajahetkeä. Tätä 
tulkintaa sanalle ָּמֳחָרת voidaan perustella sillä, että kantasanana taustalla on akkadin verbi maḫā-
ru, joka merkitsee ”tavata”, ”kohdata” (HAL, 570): tämä päivä ja huominen kohtaavat siinä raja-
hetkessä kun päivä vaihtuu. Esittämäni tulkinta sanalle ָּמֳחָרת on todennäköisempi kuin se, että 
prepositiolla min olisi erosijaisen merkityksen asemesta tässä poikkeustapauksessa olosijainen 
merkitys ”jossakin”, ”jonakin hetkenä” (kuten ehdottaa esim. HAL, 342 [kohta 7]). 
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Yhdessä tapauksessa käännöksenä on τῆς ἐπαύριον. Genetiivi ei kuitenkaan, johdu min-
preposition käännöstekniikasta, vaan pääsanana olevasta prepositiosta ἕως. 

 
Lev. 23:16 ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום – ἕως τῆς ἐπαύριον τῆς 
ἐσχάτης ἑβδομάδος ἀριθμήσετε πεντήκοντα ἡμέρας = ”sapatin jälkeiseen päivään laske-
kaa 50 päivää” 
 
Jostain syystä Exoduksen kääntäjä kääntää sanan ִמָּמֳחָרת formelin ַוְיִהי kanssa yllättäen 
sanoilla μετὰ τὴν αὔριον = ”huomisen jälkeen”. 

 
Ex. 18:13 ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת – Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον = Ex. 32:30 
 
Käännös μετά c.acc. voi olla harkittu muutos tai tahaton lipsahdus. Kahdessa muussa 
Pentateukin esiintymässä  ָּמֳחָרתִמַוְיִהי  on käännetty semanttisesti oikein τῇ ἐπαύριον 
(Gen. 19:34, Num. 17:32). 

 

ִּׁשְלׁשֹם)ִמ(ִמְּתמֹול  5.2.2     

 
Sanonta  ִּׁשְלׁשֹם)ִמ(ִמְּתמֹול  esiintyy Exoduksessa 7 kertaa (Ex. 4, Dtn. 3). Kirjaimellisesti 
sen merkitys on ”eilisestä ja toissapäivästä”, mutta idiomina ”eilinen” ja ”toissapäivä” 
on ymmärrettävä kuvainnollisesti niin, että sanonta tarkoittaa yksinkertaisesti ”(kos-
kaan) ennen”. Kaikissa tapauksissa min-preposition käännöksenä on πρό c.gen., esim. 

 
Ex. 4:10 לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם – οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς 
οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας = ”En ole koskaan ennen ollut sanojen mies” 
Dtn. 4:42 ְוהּוא לֹא־ׂשֵֹנא ֹלו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום – καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ 
τρίτης = ”eikä tämä ole ennen vihannut häntä”. 

 
Käännösvastine πρό c.gen. on oikeastaan aika oivallinen käännös, sillä silloin saadaan 
jokaiselle heprean sanalle oma vastineensa ja lauseen sisältö pysyy suunnilleen samana. 
Fraasi πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας = ”ennen eilistä ja toissapäivää” ei tosin 
ole kiinteä sanonta kreikassa, mutta epäilemättä täysin ymmärrettävä.8 

 

5.2.3 Toistumista ja jatkumista ilmaisevat sanonnat 
 

Kolmessa kohdassa min-prepositio on osana sanontaa, joka ilmaisee jonkun asian tois-
tumista tai jatkumista.  

 
Num. 30:15 ְוִאם־ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה ִמּיֹום ֶאל־יֹום – ἐὰν δὲ σιωπῶν παρασιωπήσῃ 
αὐτῇ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας = ”jos hän ei päivästä toiseen puhu hänelle” 

                                                 
8 Haulla TLG:stä voi todeta, että kaikki esiintymät ovat Septuagintasta riippuvaisia. 
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Sanonta ִמּיֹום ֶאל־יֹום on käännetty Septuagintassa ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. Tämä on varsin 
hyvä käännös ja sanonta esiintyy kreikassa jo ennen Septuagintaa.9 

 
Ex. 13:10 ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה – καὶ φυλάξεσθε τὸν νόμον 
τοῦτον κατὰ καιροὺς ὡρῶν ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας = ”Noudattakaa tätä säädöstä määrä-
aikanansa, vuodesta toiseen”.  
Heprealainen idiomi ִמָּיִמים ָיִמיָמה (kirj. ”päivistä päiviin”) tarkoittaa vuodesta toiseen. 
Exoduksen kääntäjä on kääntänyt sen kirjaimellisesti ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας = ”päivistä 
päiviin”. Tällaista sanontaa ei esiinny Septuagintan ulkopuolella (Septuagintassa Ex. 
13:10, Tuom. [A] 21:19, Tuom. [B] 11:40, 21:19, 2. Sam. 14:26 [ἀπ’ ἀρχῆς ἡμέρας], Salomon 
psalmit 18:10).  
 
Ex. 17:16 ִמְלָחָמה ַליהָֹוה ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר – πολεμεῖ κύριος ἐπὶ Αμαληκ ἀπὸ γενεῶν εἰς 
γενεάς = ”Jahve sotii amalekialaisia vastaan sukupolvesta toiseen”.  
Exoduksen kääntäjä on käyttänyt tässä samanlaista ἀπό...εἰς -rakennetta kuin edellä. 

 

5.3 Johtopäätökset 
 

Myös temporaalisissa tapauksissa prepositio ἀπό on yleisin käännösvastine (ks. tauluk-
ko 5.1a). Mielenkiintoista kuitenkin on, että Genesiksen kääntäjä ei käytä sitä temporaa-
lisissa tapauksissa lainkaan, vaan käyttää prepositiota ἐκ siinä, missä muilla kääntäjillä 
on prepositio ἀπό. Tavallisissa tapauksissa (ei sanonnoissa) prepositiota ἀπό käytetään 
Genesistä lukuun ottamatta lähes kaikissa tapauksissa (ks. taulukko 5.1b). Genesiksen 
kääntäjä on myös osannut erottaa min-preposition merkityksen ”jälkeen” ja käyttänyt 
tässä käännöksenä prepositiota μετά. Numerissa oleva datiivikäännös on hieman yllät-
tävä, mutta täysin mahdollinen. 

 
(a) 

ἀπ
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da
t. 

π
ρό

 c
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en
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τά
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ei
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va
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(b) 

ἀπ
ό 

ἐκ
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τά

 c
.a

cc
. 

da
t. 

Yh
t. 

Gen.  1  3 1   5  Gen.  3 1  4 
Ex. 8 2 4  2   16  Ex. 6    6 
Lev. 6 4    1  11  Lev. 6   1 7 
Num. 4 3     1 8  Num. 4    4 
Dtn. 4  3     7  Dtn. 4    4 

Yht. 22 10 7 3 3 1 1 47  Yht. 20 3 1 1 25
Taulukko 5.1. Min-preposition käännösvastineet temporaalisissa tapauksissa.  
(a) Kaikki tapaukset, (b) tapaukset ilman sanontoja. 
 
Sanontojen kääntämisessä Pentateukin kääntäjät ovat olleet melko kirjaimellisia. 

Lukuun ottamatta datiivikäännöstä τῇ ἐπαύριον/αὔριον sekä toistumista ilmaisevaa 
käännöstä ἡμέραν ἐξ ἡμέρας kaikissa tapauksissa on min-prepositiolle (kuten myös 
muille sanoille) oma kvantitatiivinen vastineensa. Myös kvalitatiivisesti sanontojen 
sanat vastaavat mahdollisimman paljon toisiaan. Ainoastaan käännöksessä πρὸ τῆς 

                                                 
9 Euripides, Rhesus rivi 445; Heniochus Fragmenta (Cock) 5.13. 
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ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας kääntäjä on joutunut tinkimään sanojen ִמן – πρό se-
manttisesta vastaavuudesta (kääntäjä muuttaa mieluummin prepositiota kuin sanoja 
ἐχθὲς ja τρίτης ἡμέρας tai olisi muotoillut lauseen vapaasti). Lukuun ottamatta kään-
nöksiä ἡμέραν ἐξ ἡμέρας sekä τῇ ἐπαύριον/αὔριον sanonnat ovat kreikassa ehkä hive-
nen kankeita, mutta täysin ymmärrettäviä. 
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6 Kausaaliset ja instrumentaaliset tapaukset sekä 
agentti 
 

Kausaalisissa tapauksissa min-prepositio ilmaisee jonkin asian syytä, instrumentaalisis-
sa tapauksissa välinettä. Min-preposition käyttö ilmaisemassa agenttia on todennäköi-
sesti johdettavissa näistä kahdesta.1 Seuraavassa tarkastellaan kutakin tapausryhmää 
erikseen. 

 

6.1 Kausaaliset tapaukset 
 

Kausaalisessa merkityksessä min-prepositio esiintyy Pentateukissa 17 kertaa. Käännös 
on joko ἀπό tai διά c.acc.  

 

6.1.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio ἀπό on yleisin käännösvastine ja se esiintyy 12 tapauksessa (Gen. 4, Ex. 4, 
Dtn. 4), esim. 

 
Gen. 16:10 ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב – καὶ οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους = ”sitä ei voi laskea 
sen paljouden tähden”. 
Gen. 49:12 ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין – χαροποιοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου = ”hänen 
silmänsä (ovat) viinistä sameat”. 
Ex. 6:9 ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל־ֹמֶׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה – καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῇ 
ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σκληρῶν = ”eivätkä he kuunnelleet Moo-
sesta kärsimättömyyden ja ankaran orjatyönsä vuoksi” 
Dtn. 28:67 ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה – ἀπὸ τοῦ φόβου τῆς 
καρδίας σου, ἃ φοβηθήσῃ, καὶ ἀπὸ τῶν ὁραμάτων τῶν ὀφθαλμῶν σου, ὧν ὄψῃ = ”sydä-
mesi pelon vuoksi, jota sinä pelkäät ja silmiesi näyn vuoksi, jota sinä näet”. 

 
Prepositiota ἀπό voidaan käyttää kausaalisesti, joten käännökset ovat aivan oikeita.2 
Koska ἀπό on lisäksi min-preposition yleisin käännösvastine, on varsin odotettavaa, että 
se on käännöksenä useassa kausaalisessa tapauksessa  

                                                 
1 Näin ajateltuna prepositio min ilmaisee sitä syytä, joka aiheuttaa jonkin tapahtuman. Ks. Joüon & 
Muraoka 1991, 483. 
2 LSJ, 192 antaa kausaalisesta käytöstä useita esimerkkejä. Papyrusteksteissä ks. Mayser 1926–34, 
379, esim. H=UPZ 108.27 ἀπὸ δὲ ταύτης (sc. ἐντεύξεως) γραφέντος “tämän vuoksi kirjoitettu”. – 
Conybeare & Stock (§ 92) liian yksioikoisesti väittävät, että prepositio ἀπό merkityksessä ”johtu-
en” (”by reason of”) ei kuulu sanan klassiseen käyttöön. Tämä ei pidä paikkaansa, vrt. esim. Thu-
cydides, Hist. 1.71 καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ... κεκαίνωται = ”ateenalaisten 
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6.1.2 Käännösvastine διά c.acc. 
 

Prepositio διά c.acc. esiintyy käännöksenä 5 kertaa. Kaikki tapaukset ovat Deute-
ronomiumissa:  

 
Dtn. 28:47 לֹא־ָעַבְדָּת ֶאת־ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך (...) ֵמרֹב ּכֹל – οὐκ ἐλάτρευσας κυρίῳ τῷ θεῷ σου 
(...) διὰ τὸ πλῆθος πάντων =  ”et ole palvellut Herraa Jumalaasi (…) yltäkylläisyyden 
vuoksi”.  
Dtn. 28:56 ֲאֶׁשר לֹא־ִנְּסָתה ַכף־ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל־ָהָאֶרץ ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמרְֹך – ἧς οὐχὶ πεῖραν ἔλαβεν 
ὁ ποὺς αὐτῆς βαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ διὰ τὴν ἁπαλότητα = ”joka ei 
laskenut jalkaansa maahan hienouden ja arkuuden vuoksi” 
Dtn. 32:19 ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבֹנָתיו – δι᾿ ὀργὴν υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων = ”poikiinsa ja tyttä-
riinsä kohdistuvan vihan vuoksi” 
 
Prepositio διά esiintyy hyvin samantyyppisissä tapauksissa kuin prepositio ἀπό (vrt. 
esim. Gen. 16:10 ἀπὸ τοῦ πλήθους ja Dtn. 28:47 διὰ τὸ πλῆθος). On mielenkiintoista, että 
Deuteronomiumin kääntäjä on viidessä tapauksessa valinnut preposition διά yleisem-
män min-preposition käännösvastineen ἀπό asemesta, vaikka se olisi yhtä hyvin ollut 
mahdollinen. Käännöksenä prepositio διά c.acc. on kausaalisissa tapauksissa hyvä. 

 

6.2 Instrumentaaliset tapaukset 
 

Min-prepositiota voidaan käyttää instrumentaalisesti ilmaisemaan toiminnan välinettä. 
Pentateukissa tällaisia tapauksia on kolme kappaletta, käännös on aina ἀπό. 

 
Ex. 30:10 ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים (...) ְיַכֵּפר ָעָליו – ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ τῶν 
ἁμαρτιῶν τοῦ ἐξιλασμοῦ (...) καθαριεῖ αὐτὸ, ”sovitusuhrien verellä (...) hän sovittakoon 
sen (=alttarisarvet)” 
 
Lev. 4:17 ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו ִמן־ַהָּדם – καὶ βάψει ὁ ἱερεὺς τὸν δάκτυλον ἀπὸ τοῦ αἵματος 
τοῦ μόσχου = ”pappi kastakoon sormensa (LXX + vasikan) verellä” 
Lev. 14:16 ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת־ֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמן־ַהֶּׁשֶמן – καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν 
ἀπὸ τοῦ ἐλαίου 
Instrumentaalinen tulkinta on luontevin. Lokaalinen tulkinta ”kastaa jossakin”, vaatisi 
eri preposition kuin ἀπό (esimerkiksi εἰς).3  

 
Prepositiolla ἀπό on myös instrumentaalinen merkitys,4 mutta yleisemmin kreikassa 
ilmaistaan instrumenttia datiivilla tai jollain muulla prepositiolla (esim. ἐν).  

                                                                                                                                      
suuresta kokemuksesta johtuen ... hän on tehnyt uutta”, tarkemmin ja lisää esimerkkejä ks. Kühner 
& Gerth 1898, 458. 
3 Vrt. LSJ:n (s. 306) esimerkkejä sanan βάπτω kohdalla (prepositio ἐν voidaan tulkita joko lokaali-
sesti tai instrumentaalisesti). Vrt. myös Lev. 4:6, 9:9 joissa טבל ַּבָּדם on käännetty βάπτω εἰς τὸ 
αἷμα ”kastaa vereen”.  
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6.3 Min-prepositio ilmaisee agenttia 
 

Pentateukissa on neljä tapausta, joissa min-prepositio ilmaisee passiivilauseen agenttia.5 
Min-preposition käännöksenä niissä on ὑπό c.gen. (Lev. 21:7, 26:43), διά. c.acc. (Lev. 
26:43) ἀπό (Gen. 9:11). Kerran on passiivirakenne muutettu vastaavaksi aktiiviksi (Ex. 
10:5).  

 
Lev. 21:7 ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה – καὶ γυναῖκα ἐκβεβλημένην ὑπὸ ἀνδρὸς αὐτῆς.  
Septuagintan kääntäjä on tulkinnut preposition min ilmaisemaan passiivin agenttia: 
”nainen, jonka mies on karkottanut”. Heprea voitaisiin mahdollisesti tulkita myös toi-
sin: גרׁש verbin yhteydessä esiintyy usein ִמן ilmaisemassa sitä, mistä karkotetaan (esim. 
Num. 22:6), ja lause on lokaalinen: ”nainen, joka on karkotettu miehestänsä (miehensä 
luota)”. Prepositiolla ὑπό on merkittävä lukutapavaihtoehto ἀπό (A B d-610 129 t 392 = 
Ra), jolloin Septuagintan teksti olisi tulkittavissa joko agenttina tai lokaalisesti.6 En kui-
tenkaan pidä tätä lukutapaa alkuperäisenä, vaan joko kirjoitusvirheenä (Y -> A) tai 
myöhempänä korjauksena tavanomaisemmaksi min-preposition vastineeksi.  

 
Lev. 26:43 ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם – καὶ ἐγκαταλειφθήσεται ἡ γῆ ὑπ᾿ αὐτῶν.  
”Maa tulee hylätyksi heidän toimestansa”. Myös tässä tapauksessa on sanalle ὑπ᾿ va-
riantti ἀπ᾿ (G Bc F M’ V 58-376-oII-707 52’-313 d f 75 134-370 x 318 z 18 59 799 Aeth Arm 
Syh), jota pidän edellisen tapauksen tapaan sekundäärisenä. 

 
Lev. 26:43 ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם – ἐν τῷ ἐρημωθῆναι αὐτὴν δι᾿ αὐτούς = ”kun se autioituu heistä 
johtuen” 
Prepositio διά c.acc. ilmaisee syytä autioitumiselle ja siten lauseen agenttia (”heistä 
johtuen / heidän vaikutuksesta”).7 Edellä olleeseen yleisempään agenttia ilmaisevaan 
prepositioon ὑπό c.gen. verrattuna prepositiolla διά c.acc. on syytä ja vaikutusta koros-
tava vivahde.8 Heprealainen teksti voitaisiin tulkita myös privatiivisena ”se on autio 
ilman heitä”, mutta kääntäjän käyttämä prepositio διά paljastaa, että min on tulkittu 
ilmaisemaan passiivilauseen (hepr. håf.) agenttia.  

 
Gen. 9:11 ְולֹא־ִיָּכֵרת ָּכל־ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול – καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπὸ 
τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ 
Heprean lause on passiivissa (nif.) ja min-preposition täydennys on lauseen agentti: 
”kaikkea lihaa ei hävitetä vedenpaisumuksen toimesta” = ”vedenpaisumus ei tuhoa 
kaikkea lihaa”. Tämä agentti voidaan tulkita myös instrumentaalisesti: ”kaikkea lihaa ei 

                                                                                                                                      
4 Esimerkki LSJ, 192 Xenofon, Constitution of the Lacedaimonians 5.9 ὁμοίως γὰρ ἀπό τε τῶν 
σκελῶν καὶ ἀπὸ χειρῶν καὶ ἀπὸ τραχήλου γυμνάζονται = ”he harjoittelevat yhtälailla niin jaloilla, 
käsillä kuin kaulallakin” 
5 Passiivin agentista hepreassa tarkemmin ks. Sollamo 2003 (min-preposition kohdalta erit. s 618–
623). 
6 Prepositio ἀπό voitaisiin tulkita edelleen ilmaisemaan passiivin agenttia. Erityisesti klassisen ajan 
jälkeen prepositio ἀπό esiintyy toisinaan preposition ὑπό tilalla ilmaisemassa passiivilauseen 
agenttia. Tämä johtuu osittain foneettisista syistä, osittain latinan vaikutuksesta. Jannaris 1968, 
369. 
7 Brenton (1980) kääntää ”when it is deserted through them”; Buchner (2004): “while it was made 
desolater by them”; Wevers (1997, 462): “when it is rendered desolated on their account”. 
8 LSJ, 389: ”thanks to”, ”by aid of”, ”by (fault or service)”, ”by reason of”, “on account of”. 



MIN-PREPOSITION KÄÄNTÄMINEN SEPTUAGINTASSA 94 

hävitetä vedenpaisumuksella”. Septuagintassa lause on varsinaisesti aktiivinen.9 Verbiä 
ἀποθνήσκω ”kuolla” käytetään kuitenkin korvaamassa verbin ἀποκτείνω ”tappaa” pas-
siivia.10 Kuten heprean min, prepositio ἀπό voi ilmaista joko tekijää tai välinettä, jonka 
johdosta jokin kuolee / tulee tapetuksi. Siten käännös on semanttisesti oikea ”kaikki 
liha ei kuole vedenpaisumuksella / vedenpaisumuksesta johtuen”. Myös kreikan kielen 
kannalta preposition ἀπό käyttö on tässä tapauksessa sopiva.11  

 
Ex. 10:5 ְוָאַכל ֶאת־ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן־ַהָּבָרד – καὶ κατέδεται πᾶν τὸ περισσὸν 
τὸ καταλειφθέν, ὃ κατέλιπεν ὑμῖν ἡ χάλαζα 
Heprean lauseessa min-prepositio liittyy nif. partisiippiin ־ַהָּבָרדִמן  ,se” ַהִּנְׁשֶאֶרת (…) 
mikä jäi jäljelle (…) rakeilta / rakeiden vaikutuksesta (agentti)”. Septuagintan kääntäjä 
on muuttanut partisiipin aktiiviseksi relatiivilauseeksi, jossa subjektina on heprean 
passiivilauseen agentti: ὃ κατέλιπεν (…) ἡ χάλαζα ”jonka rakeet (subj.) jättivät jäljelle”. 
Käännös on varsin sujuva. 

 

6.4 Johtopäätökset 
 

Kausaalisissa tapauksissa min-preposition käännös on Deuteronomiumia lukuun otta-
matta aina ἀπό. Deuteronomiumissa käytetään sekä prepositiota ἀπό että prepositiota 
διά c.acc. Selvää syytä tälle vaihtelulle ei ole havaittavissa. Merkille pantavaa on lisäksi, 
että käännöstä ἐκ ei käytetä kausaalisissa tapauksissa, vaikka se periaatteessa olisi mer-
kityksen puolesta mahdollinen. Kausaalisesti prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhde toisiinsa on 
analoginen lokaalisille tapauksille: ἐκ merkitsee välittömämpää syytä, ἀπό taas kaukai-
sempaa syytä.12  

Muutamasta instrumentaalisesta tapauksesta kääntäjät ovat selvinneet helposti, 
koska yleisin käännös ἀπό sopii näihin. Kääntäjät ovat myös osanneet tulkita oikein 
tapaukset, joissa min ilmaisee passiivilauseen agenttia. Käännökset ὑπό c.gen., διά c.acc., 
ἀπό ja passiivirakenteen muuttaminen aktiiviksi ovat sujuvia. 

 

 ἀπ
ό 

δι
ά 
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ac

c.
 

ὑπ
ό 
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ge

n.
 

va
pa

a 

Yh
t. 

Gen. 5    5 
Ex.  5   1 6 
Lev. 2 1 2  5 
Num.     0 
Dtn. 4 5   9 

Pentat. 16 5 2 1 25 
Taulukko 6.1. Pentateukin tapaukset, joissa min ilmaisee syytä, välinettä tai agent-
tia. 

                                                 
9 Ἀποθνήσκω taipuu futuurissa mediumin mukaan, joten ἀποθανεῖται (fut. med.) on ymmärrettävä 
aktiivisesti ”tulee kuolemaan”. 
10 LSJ 1973, 199 ja 205.  
11 Vastaava esimerkki preposition ἀπό käytöstä löytyy esim. Herodotos, Historiae II:66,15 
αἰέλουρος ἀποθάνῃ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ”kissa oli kuollut itsestään (=luonnollisista syistä)” ja 
Aesopus et Aesopica Fabulae 173:1,2 ἀποθανόντος αὐτοῦ ἀπὸ κόπου = ”hän kuoli lyömällä / 
lyömisestä johtuen”. 
12 Kühner & Gerth 1898, 460. 
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7 Rektio 
 

Verbin rektiolla tarkoitetaan, että sen täydennys esiintyy tietyssä sijassa tai tietyn pre-
position kanssa riippumatta täydennyksen semanttisesta luonteesta.1 Min-preposition 
kohdalla valtaosa tapauksista on sellaisia, joissa min-prepositiolauseke ilmaisee ainoas-
taan suuntaisuutta pääsanana olevalle verbille ja kyseessä ei siten ole rektiotäydennys 
(esim. יצא מן). Suuntaisuutta ilmaisevan täydennyksen ja rektiotäydennyksen ero ei ole 
jyrkkä, vaan rektioluonteinen täydennys voi olla semanttisesti motivoitu, mutta haalis-
tunut.2 Min-preposition käytössä on viiden tyyppisiä tapauksia, joissa min-
prepositiotäydennys on rektioluonteinen, ts. min ei ilmaise pelkkää suuntaisuutta: 

 
1) kätkeä/estää (joltakin) 
2) sovittaa rikkomukset (jonkin suhteen) / antaa anteeksi (jokin asia) 
3) levätä / olla rauhassa (jostakin) 
4) olla vapaa/puhdas (jostakin) 
5) pelätä (jotakin) 
 

Ei ole itsestään selvää, että näiden verbien kanssa käytetään min-prepositiota, vaikka 
useimmissa kohdissa sen käyttö voidaan motivoida. Kohdassa 1) preposition min käyttö 
voidaan ajatella johtuvan siitä, että ”se mikä kätketään” on pois jonkun havaitsemiselta. 
Kohta 2) todennäköisesti on yhteydessä peittämiseen3 tai poistamisen. Kohdat 3) ja 4) 
liittyvät luultavasti poistamiseen tai erottamiseen. Kohdassa 5) min-preposition käyttö 
voidaan motivoida kausaalisena yhteytenä (pelon syy) tai lokaalisesti (pysyä erossa 
jostakin). Heikosta semanttisesta yhteydestä huolimatta pääsanan ja min-preposition 
välillä, edellä mainitut rektioluonteiset kohdat on järkevää käsitellä omana lukunaan, 
sillä käännöksessä vaadittu rektio voi olla erilainen kuin preposition min suora käännös. 
Käännökset on esitelty taulukossa 7.1.  
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Gen. 13 1 1 1      16 
Ex. 2 1        3 
Lev. 16 7 1  1    1 26 
Num. 4     1 1 1  7 
Dtn.  9 6 1       16 
Pentat. 44 15 3 1 1 1 1 1 1 68 

Taulukko 7.1. Min-preposition käännökset rektiotapauksissa. 
 

                                                 
1 Vrt. esim. ISK §1225. 
2 Vrt. esim. ISK §1225. 
3 Verbin כפר (pi.) ”sovittaa” alkuperäinen merkitys liittyy peittämiseen, ks. HAL, 494. 
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7.1 Kätkeä/estää 
 

Min-prepositiota käytetään verbien kanssa, jotka merkitsevät kätkemistä ja estämistä. 
Preposition täydennys on useimmiten henkilö jolta jotakin kätketään, toisinaan myös 
asia, joka kätketään. Koska näissä tapauksissa käännösvastineen sopivuus riippuu ensi-
sijaisesti pääsanana olevasta verbistä, on jokaisen käännösvastineen kohdalla tapaukset 
käsitelty verbi kerrallaan. 
 

7.1.1 Käännösvastine ἀπό 

 
  2 – ἀποστρέφω 2 (.hif) סתר
Dtn. 31:17 ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם – καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν ≈ 
Dtn. 32:20 ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם – Ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν = ”peitän (LXX 
käännän pois) kasvoni heiltä” 
Käännös ἀπό on OK.4  

 
 ἀφίστημι – (.nif) סתר
Gen. 31:49 ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו – ὅτι ἀποστησόμεθα ἕτερος ἀπὸ τοῦ ἑτέρου = ”kun jou-
dumme kätketyiksi (LXX erillemme) toisistamme” 
Käännös ἀπό on OK.5  
 
עפר  (hif.) – διαστρέφω 

Ex. 5:4 ָלָּמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִריעּו ֶאת־ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו – Ἵνα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, 
διαστρέφετε τὸν λαόν μου ἀπὸ τῶν ἔργων; = ”miksi te, Mooses ja Aaron, estätte (LXX 
käännätte) kansaa työstä” 
Prepositio ἀπο on kreikassa OK (lokaalinen vivahde). 

 
 ἐκτριβω – (.pi) כחר
Gen. 47:18 לֹא־ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני – Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Heprealainen teksti merkitsee yksiselitteisesti ”emme salaa herraltani”. Verbi ἐκτρίβω 
(”pyyhkiä pois”, ”hävittää”) ei ole aivan ilmeinen käännös heprealaiselle vastineelle 
 Todennäköisesti kääntäjä on vokalisoinut sen muodossa .(”pi.; ”kätkeä”, ”salata) כחד
 on nifalissa kaksi (passiivista) merkitystä ”olla כחד Verbillä .(.nif. impf. mon. 1) ִנָּכֵחד
kätketty” ja ”olla pyyhitty pois”; kääntäjä on ymmärtänyt verbin jälkimmäisellä tavalla. 
Tätä tulkintaa tukee sekin, että verbi ἐκτρίβω on passiivissa. Kirjaimellisesti käännetty-
nä Septuagintan teksti on ”emme tulisi pyyhityksi pois herrastamme”. Sana ”herras-
tamme” on joko ymmärrettävä lokaalisesti ”herramme edestä” tai agenttina ”herram-
me toimesta”. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto on syntaktisesti kankea ja sopii huonosti 
kontekstiin, joten käännös ”herramme edestä” on todennäköisempi. 

 
 κρύπτω – (.pi) כסה
Gen. 18:17 ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה – Μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Αβρααμ τοῦ παιδός 
μου ἃ ἐγὼ ποιῶ; ”peittäisinkö Abrahamilta (LXX + palvelijaltani) sen, mitä teen?” 

                                                 
4 Vrt. esim. LSJ, 220, joka antaa esimerkin ἀπεστραμμέναι ἀπ' ἀλλήλων Aristoteles Physiognomi-
ca HA611a6. 
5 Vrt. esim. LSJ, 291 τὰ συγκείμενα ἀ. ἀπ’ ἀλλήλων Platon Politicus 282b 
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LSJ:n mukaan verbi κρύπτω ”kätkeä jotakin joltakin” järjestyy kahdella akkusatiivilla. 
Vaihtoehtoisesti se, mitä kätketään, voidaan ilmaista myös prepositiolla πρός c.acc.6 
Prepositiota ἀπό ei verbin κρύπτω kanssa yleensä käytetä. Septuagintan aikalaisista ja 
sitä varhaisemmista teksteistä olen löytänyt ainoastaan yhden esiintymän: Euripides, 
Bacchae, rivi 98 κρυπτὸν ἀφ’ Ἥρας = ”kätketty Heralta”. Septuagintassa preposition ἀπό 
käyttö sen sijaan on yleistä, esim. Dtn. 7:20, Joos. 7:19, 1. Sam. 3:17, 3:18, Tob. 12:11, Sir. 
16:17. Näistä kaikissa (lukuun ottamatta Tob. 12:11, jonka seemiläistä pohjatekstiä ei ole 
säilynyt tässä jakeessa) ἀπό esiintyy min-preposition käännöksenä. Johtopäätöksenä voi 
todeta, että vaikka ἀπό verbin κρύπτω kanssa ei ole kreikassa mahdoton, on sen käyttö 
Septuagintassa tavanomaista yleisempää min-preposition käännöstekniikasta johtuen. 

 
 κωλύω – כלא
Gen. 23:6 ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת־ִקְברֹו לֹא־ִיְכֶלה ִמְּמָך ִמְּקבֹר ֵמֶתָך – οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν τὸ μνημεῖον 
αὐτοῦ κωλύσει ἀπὸ σοῦ τοῦ θάψαι τὸν νεκρόν σου ἐκεῖ ”kukaan meistä ei estä hänen 
hautaansa sinulta hautaamasta kuolleen (LXX +siihen)” 
Käännös ἀπό on OK.7 

 
 συσφίγγω – קפץ
Dtn. 15:7 ְולֹא ִתְקֹּפץ ֶאת־ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון – οὐδὲ μὴ συσφίγξῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου τοῦ ἐπιδεομένου·= ”älä sulje (LXX sido yhteen) kättäsi veljeltäsi, joka on 
tarpeessa”. 
Septuagintan verbivalinta sopii huonosti yhteen preposition ἀπό kanssa. Verbi 
συσφίγγω (tai σφίγγω) ei saa yleensä määrettä keneltä jokin sidotaan. Kohdassa Ex. 
39:21[26:28] prepositio ἀπό verbin συσφίγγω kanssa ilmaisee, mistä kohdasta jokin sido-
taan yhteen. 

 
 ὑπ-εξαιρέω – חׂשך
Gen. 39:9 ְולֹא־ָחַׂשְך ִמֶּמִּני ְמאּוָמה – οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν = hepr. ”eikä hän ole 
kieltänyt minulta mitään”, kr. ”eikä mitään ole otettu pois minulta” 
Septuagintassa lauseen merkitys on hieman eri. Verbivalinta ὑπεξαιρέω mahdollistaa 
preposition ἀπό käytön. 
 
לםע  (hif.) – ὑπεροράω 

Lev. 20:4 ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת־ֵעיֵניֶהם ִמן־ָהִאיׁש ַההּוא – ἐὰν δὲ ὑπερόψει 
ὑπερίδωσιν οἱ αὐτόχθονες τῆς γῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου = 
”jos maan kansa kätkee silmänsä tältä mieheltä”, LXX ”jos maan asukkaat ovat silmil-
lään huomaamatta tätä miestä”.  
Merkityksessä ”olla huomaamatta” verbin ὑπεροράω kohteen pitäisi olla akkusatiivissa 
eikä prepositiolla ἀπό ilmaistuna, 8 vrt. myös Dtn. 22:4 jäljempänä.  

 

7.1.2 Käännösvastine akkusatiivi 
 

 .λανθάνω esiintyy Leviticuksessa 2 kertaa, esim – (.nif) עלם

                                                 
6 LSJ, 1000. 
7 Vrt. esim. LSJ, 1017, jossa on esimerkki κ. τινὰ ἀπό τινος Xenofon, Cyropaedia 1.3.11. Johan-
nessohnin (1925, 274 [nootti 4]) mukaan kuitenkin ”attikalaiset kirjoittajat” eivät käytä rakennetta 
κωλύω + ἀπό. Klassisessa kreikassa verbi järjestyi genetiivillä (Kühner & Gerth 1898, 396). 
8 LSJ, 1867. 



MIN-PREPOSITION KÄÄNTÄMINEN SEPTUAGINTASSA 98 

Lev. 5:3 אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם (...) ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו – ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου 
(...) καὶ ἔλαθεν αὐτόν 
Kirjaimellisesti tekstin käännös on ”hän koskee epäpuhtaaseen ihmiseen (…) ja se (asia) 
on kätketty häneltä”, mikä merkitsee ”hän koskee tietämättään epäpuhtaaseen ihmi-
seen”. Septuagintan tulkinta on ἔλαθεν αὐτόν ”ei ole tietoinen siitä” on siten sisällölli-
sesti aivan oikea. Akkusatiivi on verbin λανθάνω kanssa oikea muoto.9  

 
 στερέω – מנע
Gen. 30:2 ֲאֶׁשר־ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי־ָבֶטן – ὃς ἐστέρησέν σε καρπὸν κοιλίας; = ”joka on 
pidättänyt sinulta kohdun hedelmän”. 
Akkusatiivikäännös kreikassa on aivan oikea, sillä se, jota estetään ilmaistaan verbin 
στερέω kanssa akkusatiivilla.10  

 
 .ὑπεροράω esiintyy Deuteronomiumissa 2 kertaa, esim – (.hitp) עלם
Dtn. 22:4 ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם – μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς = ”älä kätke itseäsi niiltä”. kr. ”älä ole 
huomaamatta niitä” 
Akkusatiivi on oikea käännös kreikassa, vrt. Lev. 20:4 edellä. 

 

7.1.3 Muut käännösvastineet 
 

ἐκ 
 ἐκλείπω – (.nif) בצר
Gen. 11:6 ְוַעָּתה לֹא־ִיָּבֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות – καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν 
πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν  
Heprealaisen tekstin käännös on ”ja nyt, ei ole estetty heiltä mitään (= mikään ei ole 
heille mahdotonta), mitä he aikovat tehdä”. Verbi בצר on melko harvinainen. Sen 
käännökseksi valittu ἐκλείπω (ἐκ) merkitsee ”puuttua (jostakin/joltakin)”. Septuagin-
tan merkitys on hieman kummallinen, mutta jotenkuten ymmärrettävä ”ja nyt heiltä ei 
puutu mitään, mitä aikovat tehdä”. Käännösvastine ἐκ sen sijaan sopii verbin ἐκλείπω 
rektioon.11 

 
διά c.acc. 
 φείδομαι – חׂשך
Gen. 22:12 ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני – καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ 
ἀγαπητοῦ δι᾿ ἐμέ 
Heprealaisen tekstin käännös on: ”kun et ole pidättänyt poikaasi, ainoaasi minulta”. 
Septuagintan kääntäjä on käyttänyt min-preposition käännösvastineena prepositiota 
διά c.acc, joka ilmaisee tässä syytä. Tällöin lauseen merkitys muuttuu: ”kun et ole sääs-
tänyt rakasta poikaasi minun vuokseni”. Tämä toisin sopii hyvin kontekstiin. 

 
διά c.gen. 
 συνίστημι – (.hif) חתם
Lev. 15:3 אֹו־ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו – ἢ συνέστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ διὰ τῆς ῥύσεως  

                                                 
9 LSJ, 1029. 
10 LSJ, 1640. 
11 Vrt. esim. Aristoteles, De partibus animalium 690a rivi 23 ὡς τὸ ἐκλεῖπον ὀστῶδες ἐκ τοῦ 
ποδὸς = ”luumainen aine puuttuu jalasta”. 
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Heprealaisessa tekstissä min ilmaisee sitä, mitä estetään: ”tai hänen ruumiinsa on pidät-
tänyt vuodon”. Septuagintan verbi συνέστηκεν merkitsee hieman eri asiaa, nimittäin 
”tulla yhteen” ”tulla kiinnitetyksi”. Prepositio διά c.gen. ilmaisee tässä syytä tai välinet-
tä. Septuagintan käännös on: ”tai hänen ruumiinsa on tullut tekemisiin (sen kanssa) 
vuodon vaikutuksesta”. 

 
gen.  
 στερέω – מנע
Num. 22:11 ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְיהָֹוה ִמָּכבֹוד – καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης = ”ja 
katso, Herra on pidättänyt sinut kunniasta” 
Tässä jakeessa min-prepositio ilmaisee sitä, mitä pidätetään ja akkusatiivi sitä, keneltä 
pidätetään (päinvastoin kuin jakeessa Gen. 30:2 edellä). Genetiivikäännös min-
preposition vastineena on verbin στερέω rektion mukainen.12  

 

7.2 Sovittaa / antaa anteeksi 
 

Verbi כפר (pi.) ”sovittaa” esiintyy preposition min kanssa Pentateukissa 8 kertaa 
(käännöksenä on aina ἐξιλάσκομαι). Min ilmaisee sitä asiaa (rikkomusta), jonka suhteen 
tai jonka vuoksi sovitus tehdään. Leviticuksessa käännöksenä on aina ἀπό (7 kertaa), 
esim.  
Lev. 4:26 ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו – καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας αὐτοῦ = ”pappi toimittaa sovituksen hänelle hänen rikkomuksistaan” 
Verbi ἐξιλάσκομαι merkityksessä ”sovittaa” on Septuagintassa yleinen, mutta tässä 
merkityksessä se esiintyy harvoin ennen Septuagintaa.13 Siten ei ole mahdollista sanoa, 
millainen rektio verbillä ἐξιλάσκομαι ”sovittaa jostakin” pitäisi olla. Prepositio ἀπό on 
kyllä järkevä vaihtoehto, sillä se voidaan ymmärtää merkitsemään erotusta jostakin.14 
 
Ainoassa Numerin kohdassa käännöksenä on περί c.gen.: 
 
Num. 6:11 ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל־ַהָּנֶפׁש – καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ ὧν 
ἥμαρτεν περὶ τῆς ψυχῆς = ”pappi toimittaa sovituksen hänelle siitä rikkomuksesta, jon-
ka hän teki (kuolleen) henkilön suhteen” 
Vastaavissa Leviticuksen kohdissa käännöksenä on prepositio ἀπό. Tässä jakeessa περί 
esiintyy kolmessa eri merkityksessä (kenelle sovitetaan, mistä sovitetaan, minkä suh-
teen rikkomus on tehty). Voi olla, että Vorlagessa on ollut preposition ִמן kohdalla pre-
positio ַעל (vrt. Lev. 5:6, 10  s. 110). Toisaalta מן + כפר ei esiinny muualla Numerissa, 
joten ei voida sanoa, että käännös περί poikkeaisi tällä kohden kääntäjän linjasta. Min-
preposition käännöksenä oleva περί on todennäköisesti ymmärrettävä prepositio mer-
kityksestä ”jonkun suhteen” eli ἐξιλάσκομαι περί = ”sovittaa jonkin rikkomuksen suh-
teen”. 

 
Verbi סלח ”antaa anteeksi” esiintyy preposition min kanssa ainoastaan yhden kerran 
koko Vanhassa testamentissa. Prepositio min ilmaisee sitä, mikä annetaan anteeksi: 

 

                                                 
12 LSJ, 1640. Näin myös papyrusteksteissä Mayser 1926–34, 354. 
13 Mahdollisesti verbin ἐξιλάσκομαι semanttinen kenttä on laajentunut Septuagintan vaikutuksesta 
(tai sen taustalla olleen yhteisön vaikutuksesta jo ennen Septuagintaa). Helbing 1928, 215. 
14 Helbing (1928, 214–215) ajattelee verbin ἐξιλάσκομαι analogiseksi verbin καθαρίζω kanssa. 
Vrt. alaluku 7.4. 
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Lev. 19:22 א ר ָחָטֽ  = καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν – ְוִנְסַל֣ח ֔לֹו ֵמַחָּטא֖תֹו ֲאֶׁש֥
”hänelle annetaan anteeksi hänen rikkomuksensa, jonka hän on rikkonut” 
Min-prepositiolle ei ole suoraa vastinetta, koska nominatiivi ἡ ἁμαρτία on riittävä 
käännös. Passiivisen verbin ἀφίημι kanssa nominatiivi ilmaisee sitä, mikä annetaan 
anteeksi (aktiivissa anteeksiantamisen kohde olisi vastaavasti akkusatiivissa).  

 

7.3 Levätä / olla rauhassa  
 

7.3.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Prepositio min esiintyy Pentateukissa 8 kertaa lepäämistä ilmaisevan verbin kanssa 
(Gen. 5, Ex. 1, Dtn. 2). Verbit ovat ׁשבת (qal/hif.), נוח ja ne on käännetty verbin παύω 
johdannaisella (καταπαύω, δι-αναπαύομαι). Preposition täydennys ilmaisee sitä, mistä 
levätään. Esim. 

 
Gen. 2:2 ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו – καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ = ”seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstänsä”. 
Ex. 5:5 ְוִהְׁשַּבֶּתם ֹאָתם ִמִּסְבֹלָתם – μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων = 
”älkäämme siis antako heidän levätä työstänsä”. 
Dtn. 12:10 ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל־ֹאְיֵביֶכם – καὶ καταπαύσει ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν 
= ”hän antaa teidän olla rauhassa vihollisistanne” 

 
Verbi καταπαύω ”levätä”15 ei yleensä esiinny preposition ἀπό kanssa. Preposition ἀπό 
käyttö tuskin on kielen vastaista, sillä sama verbi ilman etuliitettä voi esiintyä preposi-
tion ἀπό kanssa.16 

 
Jae Gen. 5:29 on hieman ongelmallinen: 
Gen. 5:29 ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשינּו17 ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו ִמן־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ְיהָֹוה – Οὗτος 
διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ 
τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο κύριος ὁ θεός = ”tämä saa lepäämään (MT: lohduttaa) työstäm-
me, käsiemme vaivoista ja maasta, jonka Herra kirosi” 
Hepreassa on verbi ְיַנֲחֵמנּו (נחם pi. = ”lohduttaa”), mutta Septuagintan Vorlage on 
todennäköisesti ְיִניֵחנּו (נוח hif. = ”levätä”).18  

 
 
 

                                                 
15 Näissä tapauksissa verbin aktiivimuodolla on mediaalinen merkitys, tästä tarkemmin LSJ, 904; 
Wevers 1993, 20–21. 
16 LSJ, 1350. Verbin παύω alkuperäinen rektiosija on ollut genetiivi, mutta jo klassisena aikana 
genetiivin asemesta on käytetty myös prepositioita ἀπό ja ἐκ (Kühner & Gerth 1898, 396, 400). 
17 Lukutapa on valittu mlt Mss ja Samarialaisen pentateukin mukaisesti, codex L ִמַּמֲעֵׂשנּו. 
18 MT voi olla silti alkuperäisempi lukutapa, vrt. Westermann 1987, 347, 360. 



7. REKTIO 101

7.3.2 Käännösvastine akkusatiivi  
 
Akkusatiivi esiintyy kahdessa keskenään samantyyppisessä kohdassa. 

 
 παρίημι – חדל
Ex. 14:12 ֲחַדל ִמֶּמּנּו – Πάρες ἡμᾶς = ”anna meidän olla” 
Akkusatiivi on oikea muoto verbin παρίημι kanssa. 

 
 ἐάω – הרף
Dtn. 9:14 ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם – ἔασόν με ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς = ”anna minun olla ja 
minä tuhoan heidät”, LXX ”jätä minut tuhoamaan heidät” 
Septuaginta kääntää hieman vapaasti. Lopputulos on sujuva. 

 

7.4 olla vapaa/puhdas 
 

7.4.1 Käännösvastine ἀπό 

 
Olla vapaa jostakin (vastuusta tai syyllisyydestä) voidaan hepreassa ilmaista verbillä 
 Pentateukissa on 6 .היה verbillä + ָנִקי tai siitä johdetulla substantiivilla (.nif) נקה
tapausta (Gen. 3, Num. 3), joissa min-preposition käännöksenä on ἀπό. Kaikissa näissä 
kreikassa on rakenne ἀθῷος/καθαρός + εἰμί. Esim. 

 
Gen. 24:8 ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת – καθαρὸς ἔσῃ ἀπὸ τοῦ ὅρκου τούτου = ”hän on vapaa 
tästä valasta” 
Sanat καθαρός ja ἀθῷος ovat alun perin järjestyneet genetiivillä.19 Papyrusteksteissä 
kuitenkin prepositiota ἀπό käytetään sanan καθαρὸς kanssa yleisesti.20 Analogian nojal-
la myös sanan ἀθῷος kohdalla preposition ἀπό käyttö on ymmärrettävää. 

 
 ,καθαρίζω esiintyy neljässä kohdassa (Lev. 12:7, 14:7, 15:28, 16:30) – (.qal/hitp) טהר
esim. 
Lev. 15:28 ְוִאם־ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה – ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς ῥύσεως = ”hän tulee puhtaaksi 
vuodosta” 
Verbi καθαρίζω käyttäytyy samalla tavoin kuin sitä vastaava nomini καθαρός: genetii-
vin tilalla on prepositio ἀπό. Prepositio ἀπό verbin καθαρίζω (tai sen synonyymin 
καθαιρέω)21 kanssa esiintyy myös papyrusteksteissä.22 

 
 ἁγνίζω – (.hif) נזר
Num. 6:3  ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר– ἀπὸ οἴνου καὶ σικερα ἁγνισθήσεται = ”viinistä ja 
väkijuomasta hän erottautukoon” 
Myös verbin ἁγνίζω kanssa odottaisi genetiiviä.23 Prepositio ἀπό on kuitenkin yhtä hyvä 
tässä kuin edellisen verbin καθαρίζω kanssa. 
                                                 
19 LSJ (34, 850); Kühner & Gerth 1898, 401. 
20 Mayser 1926–34, 353; Helbing 1928, 160. 
21 Verbi καθαρίζω on verbin καθαιρέω hellenistinen muoto. Helbing 1928, 160. 
22 Helbing 1928, 160.  
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 ποιέω εὐλαβής – (.hif) נזר
Lev. 15:31 ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם – Καὶ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ 
ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν = ”teidän on pidettävä israelilaiset erossa epäpuhtaudesta” 
Käännös ποιέω εὐλαβής verbille נזר (hif.) ”erottaa” tuntuu oudolta. Adjektiivi εὐλαβής 
merkitsee kirjaimellisesti ”kiinni pitämistä”, josta on johdettu sen kuvainnollinen mer-
kitys ”varovainen/huolellinen/kunnioittava”.24 Septuagintan voitaisiin tämän perus-
teella tulkita merkityksessä: ”tehkää israelilaiset varovaisiksi epäpuhtautta kohtaan”.25 
Tämän tulkinnan ongelma on, että ei ole tavanomaista käyttää prepositiota ἀπό tässä 
merkityksessä. Toinen vaihtoehto on tulkita ποιέω εὐλαβής kontekstin mukaan suun-
nilleen samassa merkityksessä kuin lähtökielen sana נזר (hif.).26  
 
 προσέχω – (.nif) נזר
Lev. 22:2 ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל – προσεχέτωσαν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ισραηλ  
Heprealaisen tekstin käännös on ”käsitelkää kunnioittaen israelilaisten pyhiä lahjoja”. 
Verbin נזר (nif.) kanssa prepositio min on ymmärrettävä, sillä verbin perusmerkitys on 
”pitää erillään tavanomaisesta (käytöstä)”.27 Verbi προσέχω on luonnollisinta ymmärtää 
merkityksessä: ”ottaa huomioon / huolehtia”. Septuaginta merkitsisi silloin: ”huolehti-
kaa israelilaisten pyhistä lahjoista”. Preposition ἀπό käyttö verbin προσέχω kanssa 
merkityksessä ”huolehtia jostakin” on hieman erikoista (yleensä datiivi), mutta ilmei-
sesti johdettavissa saman verbin toisesta merkityksestä προσέχω ἀπό = ”olla suoja jota-
kin vastaan”.28 

 
 φυλάσσω – (.nif) ׁשמר
Dtn. 23:10 (9) – ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹל ָּדָבר ָרע φυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ = ”pidä itsesi 
erossa pahoista asioista” 
Prepositio ἀπό verbin φυλάσσω ”olla varovainen (jonkin suhteen)” kanssa oikein, vaik-
ka genetiivi saattaa olla yleisempi.29 
 

7.4.2 Käännösvastine ἐκ 

 
  καθαρίζω – טהר
Lev. 15:13 ְוִכי־ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו – ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ὁ γονορρυὴς ἐκ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ = 
”kun sairas puhdistuu vuodostaan” 
Leviticuksessa on kolmessa vastaavassa tapauksessa käännöksenä ἀπό, vrt. esimerkki 
Lev. 15:28 edellä. Prepositiot ἐκ ja ἀπό ovat näissä tapauksissa lähes synonyymejä. 
 
 καθαρός – ָטחֹור

                                                                                                                                      
23 Nomini ἁγνός, josta verbi ἁγνίζω on johdettu, esiintyy genetiivin kanssa (Kühner & Gerth 1898, 
401). 
24 LSJ, 720. 
25 Näin esim. Wevers 1997, 238; Brenton 1980. 
26 Näin esim. LEH, 251: ”keeping clean of, keeping from”; LSJ, 720: ”keeping from”. 
27 Tästä voi helposti johtaa merkityksen tässä jakeessa ”käsitellä arvostaen/kunnioittaen”, vrt. 
HAL, 684. 
28 Bauer 1957, 721; LSJ, 1512. Samoin ajattelee Wevers 1997, 346. 
29 LSJ, 1961, jossa mainitaan esimerkkinä preposition ἀπό kanssa Xenofon Cyropaedia 2.3.9. Vrt. 
myös Helbing 1928, 31–32. 
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Dtn. 23:11 (10) – ֲאֶׁשר לֹא־ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה־ָלְיָלה ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ 
νυκτός = ”joka ei ole puhdas vuodostaan yöllä” 
Prepositiolausekkeen pääsanana on edellisen esimerkin verbiä vastaava substantiivi. 
Sanan καθαρός kanssa käytetään useammin prepositiota ἀπό (vrt. edellä). 
 

7.4.3 Käännösvastine ἔναντι 

 
Prepositio ἔναντι esiintyy myös kerran käännöksenä: 
Num. 32:22 ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים ֵמְיהָֹוה ּוִמִּיְׂשָרֵאל – καὶ ἔσεσθε ἀθῷοι ἔναντι κυρίου καὶ ἀπὸ 
Ισραηλ = ”te olette vapaita vastuusta Herran edessä ja Israelille” 
Jostain syystä kääntäjä on halunnut käyttää sanaa ἔναντι sanan κυρίος kanssa, vaikka 
käännöstä ἀπό käytetään heti tämän jälkeen. Kyse on ehkä tyylistä: ἔναντι κυρίου on 
yleinen fraasi.30 Yhdistelmä ἀθῷοι ἔναντι ei TLG:stä etsittäessä esiinny missään muualla 
kuin tässä Numerin jakeessa. 

 

7.5 Pelätä 
 

Min-prepositio esiintyy Pentateukissa pelkäämistä ilmaisevien verbien kanssa 13 kertaa. 
Verbi ירא esiintyy 12 kertaa ja on aina käännetty verbillä φοβέομαι. Verbi גור III 
esiintyy kerran ja sen käännöksenä on ἀπέχω. 

 

7.5.1 Käännösvastine akkusatiivi 
 

Akkusatiivi esiintyy min-preposition käännöksenä 8 kertaa (Lev. 5, Dtn. 3) verbin 
φοβέομαι (< ירא) kohdalla ja on hieman yleisempi kuin prepositio ἀπό (esiintyy 5 ker-
taa). Pelkäämisen kohteena voi olla Jumala tai ihmiset. Esim. 
 
Lev. 19:32 ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך – καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου = ”Pelkää jumalaasi” 
Dtn. 28:10 ְוָיְראּו ִמֶּמָּך – καὶ φοβηθήσονταί σε = ”he pelkäävät sinua” 

 
Merkityksessä ”pelätä jotakin” akkusatiivi on verbin φοβέομαι yleinen rektiosija. 31 

 

7.5.2 Käännösvastine ἀπό 

 
Verbin φοβέομαι kohdalla prepositio ἀπό esiintyy min-preposition käännöksenä 4 ker-
taa (Lev. 2, Dtn. 2). Pelon kohteena on joko ihminen tai asia, esim. 

 
Lev. 19:30 ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו – καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε = ”pelätkää pyhiä asi-
oitani” 

                                                 
30 Yleensä ἔναντι κυρίου on käännöksenä formelille לפני יהוה, vrt. Sollamo 1979, 25. 
31 Ks. esim. Kühner & Gerth 1898, 298; LSJ, 1945. 
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Dtn. 20:1 לֹא ִתיָרא ֵמֶהם – ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך – οὐ φοβηθήσῃ ἀπ᾿ αὐτῶν = ”älä 
pelkää heitä” 

 
Prepositio ἀπό voi vaikuttaa hieman erikoiselta verbin φοβέομαι kanssa. Helbing esit-
tää, että preposition ἀπό käyttö tässä yhteydessä voidaan kuitenkin motivoida verbin 
φοβέω (aktiivi) alkuperäisestä merkityksestä ”välttää”, ”paeta”.32 Tästä huolimatta Sep-
tuagintasta riippumattomassa aineistossa preposition ἀπό käyttö verbin φοβέομαι 
kanssa merkityksessä ”pelätä jotakin” on erittäin harvinaista.33 Tämän perusteella voi-
daan todeta, että preposition ἀπό käyttö tässä kohtaa ei ole tavallista kreikkaa, joskaan 
ei täysin kielen vastaista. 

 
Verbi גור III – ἀπέχω esiintyy kerran 
Dtn. 18:22 לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו – οὐκ ἀφέξεσθε ἀπ ̓ αὐτοῦ = ”älä pelkää (LXX: karta) heitä” 
Verbin ἀπέχω kanssa voidaan käyttää prepositiota ἀπό.34 

 

7.6 Johtopäätökset 
 

Verbin (joskus myös substantiivin) rektion huomioon ottaminen vaatii kääntäjältä 
enemmän kuin jokaisen sanan kääntämistä erikseen. Oikea rektiosija tai -prepositio voi 
sanoista riippuen tulla käännökseen myös itsestään ilman, että kääntäjä on kiinnittänyt 
asiaan enempää huomiota. Suuressa osassa tapauksia min-preposition suora käännös 
ἀπό sopii sen pääsananaan. Tällaisia ovat verbit ἁγνίζω, ἀπέχω, ἀποστρέφω, ἀφίστημι, 
διαστρέφω, διαναπαύω, καθαρίζω (myös preposition ἐκ kanssa), καταπαύω, κωλύω, 
φυλάσσω sekä substantiivit ἀθῷος, καθαρός. Kaikki akkusatiivikäännökset ovat verbin 
rektion mukaisia (tällaisia verbejä ovat: ἐάω, λανθάνω, παρίημι, στερέω, ὑπεροράω, 
φοβέομαι). Tämä on luonnollista, sillä kääntäjällä tuskin olisi ollut muuta syytä käyttää 
akkusatiivikäännöstä prepositiolle min. 

Yhteensä 8 kohdassa Septuagintassa oleva rektio on – jos ei väärä, niin ainakin – 
harvinainen tai outo. Tällaisia ovat ἀπό + κρύπτω, ποιέω εὐλαβής, προσέχω, συσφίγγω, 
ὑπεροράω ja φοβέομαι sekä ἔναντι + ἀθῷος. Näistä 5 tapausta on Leviticuksessa, kun 
taas Genesiksessä, Numerissa ja Deuteronomiumissa on kussakin yksi tapaus. 

Enemmän luovuutta vaativa tapa huomioida preposition ja sen pääsanan välinen 
yhteys käännöksessä on muuttaa lauseen merkitystä. Käännökseen valittu verbi voi olla 
sellainen, johon sopii min-preposition ”kirjaimellinen käännös” ἀπό/ἐκ kuten tapauk-
sissa Gen. 47:18 כחר מן (pi.) ”salata joltakin” – ἐκτρίβω ἀπό ”tuhota jostakin”; Gen. 39:9 
 (.nif) בצר kieltää joltakin” – ὑπεξαιρέω ἀπό ”ottaa pois jostakin” ja Gen. 11:6” חׂשך מן
”estää joltakin” – ἐκλείπω ἐκ ”puuttua joltakin”. Käännösvastineen voi myös valita kon-
tekstiin sopivaksi, vaikka merkitys muuttuukin Gen. 22:12 חׂשך מן ”pidättää joltakin” – 
φειδόμαι διά ”säästää jonkun vuoksi”. 

                                                 
32 Helbing 1928, 32. 
33 Helbing (1928, 32) ei tunne yhtään tällaista esimerkkiä. LSJ (s. 1945) pitää prepositiota ἀπό 
”todennäköisesti hepraismina”. 
34 LSJ, 188, jossa esimerkkinä on Aristofanes, Pax 162 ἀπὸ μὲν κάκκης (...) ἀπέχων = ”pysyä eros-
sa ulosteesta”. 
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Huomionarvoista on, että kaikista 65 rektiotapauksesta vain kahdeksassa käännök-
sessä verbin rektio on tavanomaisesta poikkeava. Vaikka kaikissa näissä preposition 
ἀπό (ja kerran ἔναντι) käyttö on sellaista, joka ei täysin ole kreikan vastaista, niin tapa-
ukset ovat kuitenkin hepraismeja siinä mielessä, että ilmaus on huomattavasti yleisem-
pi kuin Septuagintasta riippumattomassa aineistossa. Syynä tähän on epäilemättä poh-
jatekstin vaikutus. Mielenkiintoista on myös, että suurin osa näistä tapauksista on Levi-
ticuksessa. Edelleen on hyvä huomata, että Genesiksen kääntäjä on ainoa, joka ottaa 
suurempia vapauksia tekstiin ja on kääntänyt 4 tapausta sisältöä hieman muuttaen. 
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8 Erikoistapaukset 
 

Tämän kappaleen alle olen koonnut tapauksia, joissa preposition min merkitys ei sovi 
mihinkään edellisistä tapausluokista tai sen merkitys on epäselvä/monitulkintainen. 
Tapauksia on yhteensä 14 ja ne on eritelty taulukossa 8.1. 

 

  ἀπ
ό 

κα
τά

 c
.a

cc
. 

ἐκ
 

κα
ί 

yh
t. 

Gen. 2    2 
Ex. 1    1 
Lev.     0 
Num.     0 
Dtn. 7 2 1 1 11 
Pentat. 10 2 1 1 14 

Taulukko 8.1. Min-preposition käännökset erikoistapauksissa. 
 

Ex. 33:6 ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב – καὶ περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν 
κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ 
Septuaginta kääntää preposition min sanatarkasti prepositiolla ἀπό, mutta kummankin 
tarkka merkitys on yhtä epäselvä. Prepositio voidaan tulkita siten, että ”israelilaiset 
riisuivat koristuksensa Horebin vuorelta lähtien” tai ”israelilaiset veivät koristuksensa 
pois Horebin vuorelta”.1 Sama monitulkintaisuus on sekä hepreassa että kreikassa. 

 
Gen. 3:14 ָארּור ַאָּתה ִמָּכל־ַהְּבֵהָמה ּוִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה – ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν 
κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς·≈ ”sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten 
ja villieläinten joukossa”  
Dtn. 33:24 ָּברּוְך ִמָּבִנים ָאֵׁשר – Εὐλογημένος ἀπὸ τέκνων Ασηρ ≈ ”siunattu olkoon Asser 
poikien joukossa” 
Ongelma on siinä, mitä ִמן + ברך/ארר tarkoittavat. Näissä jakeissa olevien kontekstien 
perustella luontevin käännös olisi ”siunattu/kirottu (jonkin) joukossa”. Prepositiolla 
ἀπό ei kuitenkaan ole merkitystä ”joukossa” tai ”keskuudessa”. Todennäköisimmin ἀπό 
ja ִמן on ymmärrettävä merkitsemään näissä jakeissa eroa johonkin: kirottu/siunattu ei 
ole kuten muut, vaan erotettu muista ja tavanomaisten ryhmien ylä- tai alapuolella.2 
Jakeessa Dtn. 33:24 prepositiolausekkeen tulkitseminen passiivin agentiksi (”Asser on 
poikien siunaama”) olisi periaatteessa mahdollista, mutta tuskin todennäköistä. 
 
Dtn. 23:18 (17) – לֹא־ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה ִמְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְולֹא־ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל Οὐκ ἔσται 
πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ≈ ”älköön olko 
mies- tai naispuolista haureudenharjoittajaa israelilaisten keskuudessa” 

                                                 
1 Wevers 1990, 543–544. 
2 Vrt. Wevers 1993, 43; 1995, 552. 



8. ERIKOISTAPAUKSET 107

Tässä jakeessa kontekstin perusteella sopivin käännös prepositiolle min olisi ”keskuu-
dessa”. Luultavasti ִמן ja ἀπό on tulkittava ilmaisemaan alkuperää: ”älköön tulko 
israelilaisista haureudenharjoittajaa”.3 
 
Dtn. 33:7 ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה – καὶ βοηθὸς ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἔσῃ ≈ ”ole apu hänen 
vihollisiaan vastaan” 
Sanakirjan mukaan prepositiolla min voi mahdollisesti olla merkitys ”vastaan”.4 Tämä 
käännös sopii hyvin kontekstiin, mutta tuskin prepositiolla min tai ἐκ on varsinaisesti 
tällaista merkitystä. Pikemminkin prepositiot min ja ἐκ pitää ymmärtää eron tekemise-
nä: ”ole apu (niin, että hän pääsee) pois hänen vihollisistaan”. 
 
Gen. 27:39 ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים –  Ἰδοὺ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς 
ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ = ”asuinsijasi on oleva ilman 
maan runsautta ja taivaan kastetta”.  
Jae on Pentateukissa ainoa, jossa prepositio min on selvästi privatiivinen, ts. ilmaisee 
sitä mikä puuttuu (käännös ”ilman”, ”without”). Tekstillä on yhteys jakeeseen Gen. 
27:28, jossa ἀπό esiintyi partitiivisena objektina: δίδωμι + ἀπὸ δροσοῦ + ἀπὸ πιότητος 
”antaa kastetta ja runsautta”. Nyt lähes sama lause on privatiivisessa merkityksessä εἰμί 
+ ἀπὸ πιότητος + ἀπὸ δροσοῦ ”olla ilman runsautta ja kastetta”. Preposition ἀπό priva-
tiivinen merkitys tulee ymmärtää merkityksen ”(olla) pois jostakin” kautta.  

 
Dtn. 33:13–16 (ἀπό 6, κατά c.acc. 2, καί 1) 

  ברכת ְיהָֹוה ַאְרצֹו מ
  ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִמָּטל ּוִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמ
 ֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים ִמבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוֶּמֶגד ְּתִמּו 14
 ֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם ִמרֹאׁש ַהְרֵרי־ֶקֶדם ּוֵמּו 15
 ֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמֹלָאּה ִמּו 16

Ἀπ᾽ εὐλογίας κυρίου ἡ γῆ αὐτοῦ  
ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγῶν κάτωθεν  
14 καὶ καθ᾽ ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπῶν καὶ ἀπὸ συνόδων μηνῶν 
15 καὶ ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ἀρχῆς καὶ ἀπὸ κορυφῆς βουνῶν ἀενάων 
16 καὶ καθ᾽ ὥραν γῆς πληρώσεως.  

 
Deuteronomiumin kääntäjällä on ollut selvästi vaikeuksia tämän tekstin kanssa.5 En-
simmäinen huomio on, että kääntäjä on vokalisoinut sanan מברכת erilailla kuin maso-
reettisessa tekstissä. Masoreettisessa tekstissä ei ole ollenkaan prepositiota min, vaan 
partisiippimuoto ְמבֶֹרֶכת (= pu.partis. verbistä ברך). Septuaginta taas selvästi edellyttää 
min-preposition, jolloin luettu muoto on ִמִּבְרַכת (= ִמן + substantiivi ְבָרָכה). Tämä seikka 
on vaikuttanut seuraavien jakeiden tulkintaan: kaikki ἀπό-prepositiolausekkeet ovat 
predikaatteja substantiivilausekkeelle ἡ γῆ αὐτοῦ,6 jolloin suomennos on:  
 

”Hänen maansa (olkoon) Herran siunauksesta, 
taivaan ja kasteen tuotteista ja syvyyden virroista alhaalla 
ja ajallaan auringonkierron ja kuun vaiheiden tuotteista  
ja muinaisten vuorien huipuista ja ikuisten kukkuloiden huipuista, 
ajallaan maan täyteydestä.” 

 

                                                 
3 Vrt. Wevers 1995, 372. 
4 DCH, 343. 
5 Wevers (1995, 546–548) on esittänyt uskottavan analyysin jakeiden Dtn. 33:13–16 Septuagintan 
kääntäjän toiminnasta. Seuraavassa esittämäni oma tulkinta pohjautuu tähän Weversin analyysiin. 
6 Masoreettinen teksti on ehkä helpommin tulkittava. Siinä ְמבֶֹרֶכת ְיהָֹוה ַאְרצֹו ”olkoon hänen 
maansa Herran siunaama” on johdanto. Sitä seuraavat rinnasteiset min-lausekkeet voidaan tulkita 
esimerkiksi instrumentaalisiksi ”taivaan parhaimmilla tuotteilla...”. Instrumentaalinen tulkinta ei 
ole mahdollinen, jos ensimmäinen sana luetaan ִמִּבְרַכת kuten Septuaginta edellyttää. 
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Septuagintan käännös on osittain vapaa ja poikkeamat hepreasta ymmärrettävä para-
fraasina. Erityisesti kääntäjälle on tuottanut vaikeuksia lausekkeen ִמֶּמֶגד ”parhaista 
tuotteista” kääntäminen. Jos halutaan löytää yksi-yhteen vastineet kreikkaan (mikä ei 
ehkä tee oikeutta käännökselle, sillä käännös on vapaahko), niin vastineet ovat 1° ἀπὸ 
ὡρῶν, 2° καθ᾽ ὥραν, 3° ἀπό, 4° ἀπὸ κορυφῆς ja 5° καθ᾽ ὥραν.  

Ensimmäisessä kohdassa ἀπὸ ὡρῶν merkitsee ”tuotteista”, ”hedelmistä” ja on se-
manttisesti sopiva käännös. Kohtien 2° ja 5° käännökset καθ᾽ ὥραν ”ajallaan” (so. sinä 
auringon ja kuunkierron aikoina kun sato on kypsynyt) on ymmärrettävä kontekstin 
pohjalta syntyneinä käännösyrityksinä, vaikka ne eivät semanttisesti vastaakaan hep-
realaista tekstiä. Kvantitatiivinen vastaavuus säilyy: ִמן – κατά, ֶמֶגד – ὥρα. Lisäksi 
kääntäjä pystyy käyttämään samaa vastinetta sanalle ֶמֶגד kuin edellä, vaikka kreikan 
sana ὥρα onkin eri merkityksessä jakeissa 13 ja 14. Kohdassa 4° käännös ἀπὸ κορυφῆς 
johtuu ensimmäisessä puolisäkeessä olevasta käännöksestä ֵמרֹאׁש – ἀπὸ κορυφῆς. 
Kohdan 5° käännös on vapaa, kääntäjä jättää sanan ֶמֶגד huomiotta tai ajattelee sen 
sisältyvän seuraavaan sanaan συνόδων. 

Käännökset ּוִמְּתהֹום – ἀπὸ ἀβύσσων ja ֵמרֹאׁש – ἀπὸ κορυφῆς ovat tavallisia 
käännöksiä. Käännös ִמָּטל – καὶ δρόσου on min-preposition osalta todennäköisimmin 
kontekstiin sopiva vapaa käännös (καί). 

 



9. VORLAGE JA VOKALISAATIO 109

 
 
 

9 Erot pohjatekstissä ja vokalisaatiossa 
 

Joissain tapauksissa näyttää siltä, että Septuagintan pohjateksti poikkeaa oleellisesti 
masoreettisesta tekstistä. Toisissa tapauksissa taas erilainen lukutraditio on aiheuttanut 
sen, että kääntäjä ei ole kääntänyt lainkaan min-prepositiota, joka on masoreettisessa 
tekstissä. Näitä tapauksia ei luonnollisesti voi käyttää käännöstekniseen arviointiin. Ne 
on jätetty pois edellisten lukujen taulukoista ja laskelmista ja kerätty tämän luvun alle.  

Erilaisen Vorlagen toteaminen on kohtalaisen helppoa, jos Septuaginta näyttää seu-
raavan jotakin muuta olemassa olevaa heprealaista tekstiä kuin masoreettinen teksti 
(esim. Samarialainen pentateukki, Qumranin tekstit). Läheskään kaikissa tapauksissa 
Septuagintan Vorlagen mukaista tekstiä ei ole säilynyt. Jotta tällaisissa tapauksissa voi-
taisiin sanoa, että Septuagintan pohjateksti poikkeaa masoreettisesta tekstistä, täytyy 
ensin tuntea käännöstekniikkaa (ts. eliminoidaan se vaihtoehto, että ero Septuagintan 
ja masoreettisen tekstin välillä ei johdu käännöstekniikasta).1 Tämän vuoksi erilaista 
Vorlagea edustavat tapaukset esitetään vasta tässä kohtaa tutkimusta.  

Min-prepositiotapauksia, joissa Septuagintassa on selvä miinus masoreettiseen teks-
tiin nähden, on 27 kappaletta. Nämä kohdat ovat Gen. 27:46 2°, 35:16, Ex. 25:15, 25:35 3°, 
28:28 1°, 30:36 2°, 36:33, 37:7, 37:8 5° 6°, 37:17, 37:19, 37:21 2° 3°, 37:21 1° 4°, 37:22, 37:25, 
38:2, Lev. 5:2, 5:5, 7:14 1°, 7:16 2°, 14:16 2°, Num. 13:33 1°, Dtn. 26:2 2°, 24:2. Kuudessatois-
ta kohdassa ei ole miinus, mutta teksti on muuten erilainen. Esitän kustakin tapaukses-
ta lyhyen analyysin. 
 
Gen. 49:20  ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו – Ασηρ, πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος 
Kääntäjä on lukenut jakeen 20 ensimmäisen mem-kirjaimen kuuluvaksi edelliseen ja-
keeseen: והוא יגד עקבם אשר שמנה לחמו – αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας. 
Ασηρ, πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος 

 
Ex. 4:2 ַמֶּזה ְבָיֶדָך – Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; 
Septuagintan pohjateksti on Samarialaisen pentateukin mukaisesti ַמה ֶּזה ְבָיֶדָך eikä  ַמֶּזה
 .kuten masoreettisessa tekstissä ְבָיֶדָך

 
Ex. 12:39 ִּכי־ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים – ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι 
Septuagintan Vorlagessa ei ole min-prepositiota, vaan toinen mem kirjain on monikon 
suffiksina edellisen verbin perässä כי־גרשום מצרים. Tämä lukutapa on sama kuin 
Samarialaisessa pentateukissa ja Qumranin käsikirjoituksessa 2QExoda. 

                                                 
1 Käytännössä tilanne ei ole näin suoraviivainen, vaikka lopullisessa tutkimuksessa ensin selvite-
tään käännöstekniikkaa ja sen jälkeen kysymystä Vorlagesta. Itse tutkimuksen aikana LXX:n (1) 
alkuperäinen sanamuoto, (2) käännöstekniikka ja (3) Vorlage eivät ole riippumattomia muuttujia, 
vaan vaikuttavat kaikki toisiinsa. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle jostain likiarvosta, Vorlagen 
suhteen esim. MT, alkuperäisen LXX:n suhteen tehdyt kriittiset tekstieditiot. Käännöstekniikan 
tuntemusta lisäämällä voidaan arvioida uudelleen käytettyjä lähtöoletuksia. Tämä taas vaikuttaa 
uudelleen käsitykseen käännöstekniikasta, jne... Kyseessä on iteratiivinen prosessi, mikä ei näy 
valmiissa tutkimuksessa. Ks. Aejmelaeus 1986, 112; 1993b, 79. 
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Ex. 16:32 ִמְלאּו2 ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו – Πλήσατε τὸ γομορ τοῦ μαν 
Heprealainen teksti on: ”täyttäkää omer-mitta siitä”. Kreikkalaisessa tekstissä oleva 
genetiivi τοῦ μαν on todennäköisimmin sisältöä ilmaiseva (genetivus materiae): ”täyttä-
kää omer-mitta mannalla”. Se on tuskin käännös sanalle ִמֶּמּנּו, vaan Vorlage on joko ִמַּמן 
tai 3.ַמן Kumpikin muoto on helppo perustella kirjoitusvirheenä. Lisäksi muoto ַמן 
esiintyy seuraavassa jakeessa (16:33): ָמן ְמלֹא־ָהעֶֹמר ְוֶתן־ָׁשָּמה  – καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν 
πλῆρες τὸ γομορ τοῦ μαν = ”laittakaa siihen täysi omer-mitta mannaa”. Koska käännös 
τοῦ μαν on sama sekä jakeessa 32 että 33, pidän todennäköisempänä, että jakeen 32 
Vorlagessa ei ole ollut prepositiota min, vaan ainoastaan ןַמ . Toinen vaihtoehto on, että 
Vorlagessa on ִמַּמן. Tällöin kääntäjä on ”jostain ottamista” ilmaisevan min-preposition 
(vrt. alaluku ”täydennys on joukko”) vapaasti genetiivillä (genetivus materiae). 

 
Ex. 39:1 (39:12/13) – ּוִמן־ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי־ְׂשָרד καὶ τὴν 
καταλειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς 
Kreikan sanalle τὴν καταλειφθεῖσαν ei ole suoraa vastinetta hepreassa. Luultavimmin 
Vorlage tälle on ollut verbi מיתר, jonka kääntäjä on tulkinnut verbin יתר 
partisiippimuodoksi. 

 
Lev. 5:6 ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו – καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς 
ἁμαρτίας αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία 
Masoreettisen tekstin min-prepositiota vastaa Septuagintassa prepositio περί c.gen. 
Todennäköisesti Septuaginta kuitenkin seuraa tässä kohden Samarialaista pentateuk-
kia, jonka lukutavassa ei ole prepositiota min, vaan prepositio ‛al:  וכפר עליו על חטאתו
 Tätä tukee myös se, että Septuagintassa on masoreettiseen tekstiin .אׁשר חטא ונסלח לו
nähden plussa ἧς ... ἁμαρτία Samarialaisen pentateukin mukaisesti. 
 
Lev. 5:10 ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ְוִנְסַלח ֹלו – καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ 
ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ 
Septuagintan teksti on täsmälleen sama kuin jakeessa Lev. 5:6. Joko tässäkin kohden on 
ollut prepositio ‛al preposition min paikalla tai sitten kääntäjä toistaa jakeen 5:6 sisällöl-
lisesti saman tekstin huomaamatta onko tekstissä prepositio min vai ‛al. 

 
Lev. 14:29 ְוַהּנֹוָתר ִמן־ַהֶּׁשֶמן (...) ִיֵּתן ַעל־רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר – τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον (...) 
ἐπιθήσει ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καθαρισθέντος 
Rahlfsin editiossa sanan ἔλαιον paikalla on ἀπὸ τοῦ ἐλαίου käsikirjoitusten A B ja 319 
sekä Sahidilaisen käännöksen ja Syro-Heksaplan mukaisesti. Käsikirjoituksissa M' V 15-
376 b x 121 18 ja 55 on pelkkä genetiivi τοῦ ἐλαίου. Weversin edition lukutapaa tukee 
enemmistö käsikirjoituksia: F O'’–15–376 C'’ d f n s t y–121–318 z 59 416 424 426  642 646 646I 799. 
Tilannetta monimutkaistaa vielä se, että Samarialaisessa pentateukissa prepositio ִמן 
paikalla on prepositio ְב (muoto on ּׁשמןַּב ). Lukutapa ἀπὸ τοῦ ἐλαίου on lähimpänä 
masoreettista tekstiä. Sen pohjalta muiden lukutapojen syntyä olisi vaikea johtaa. 
Mielestäni tämä lukutapa on masoreettisen tekstin mukainen korjaus. Pelkkä genetiivi 
τοῦ ἐλαίου on käsikirjoitusten 344 ja 130–321’ mukaan Symmakoksen lukutapa ja 
akkusatiivi ἔλαιον käsikirjoituksen 344txt mukaan Theodotionin lukutapa. Wevers on 
mahdollisesti oikeassa siinä, että ἔλαιον on alkuperäinen Septuagintan lukutapa, jolloin 
τοῦ ἐλαίου olisi otettu joihinkin käsikirjoituksiin Symmakoksen käännöksestä (huom. 
15-376 kuuluvat O-resensioon), mutta asia voi olla myös päinvastoin: τοῦ ἐλαίου on 
alkuperäinen Septuaginta ja ἔλαιον käsikirjoituksissa on peräisin Theodotionilta. Olipa 
kumpi tahansa, ἔλαιον tai τοῦ ἐλαίου, alkuperäinen lukutapa, niin todennäköisesti Vor-

                                                 
2 Septuaginta seuraa tämän sanan kohdalla Samarialaista pentateukkia, masoreettisen tekstin muo-
to on ְמלֹא. 
3 Vrt. BHS. 
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lage on ollut Samarialaisen pentateukin mukainen. Yhdistelmässä ִמן + יתר on nimittäin 
muualla Leviticuksessa aina prepositio ἀπό preposition min käännöksenä (Lev. 2:3, 2:10, 
6:9, 7:17, 10:12, 22:30 [kohdasta 7:16 Septuagintan tekstissä on miinus]). Prepositio ב 
esiintyy verbin יתר kanssa Leviticuksessa kahdesti. Toisessa käännös on genetiivi ja 
toisessa akkusatiivi: Lev. 8:32 ְוַהּנֹוָתר ַבָּבָׂשר – καὶ τὸ καταλειφθὲν τῶν κρεῶν ja Lev. 
 .τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον – ְוַהּנֹוָתר ַבֶּׁשֶמן 14:18
 
Lev. 14:30 ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו – καθότι εὗρεν αὐτοῦ ἡ χείρ 
Sanan ֵמֲאֶׁשר  paikalla on todennäköisesti ollut ַּכֲאֶׁשר, vrt. esim. Gen. 26:29, Ex. 1:12, Lev. 
24:20. 

 
Lev. 21:22 ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל – τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ τὰ ἅγια τῶν 
ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται 
Heprealainen teksti on luontevinta tulkita: ”syökää Jumalanne leipää: sekä pyhistä py-
hintä että pyhää”. Koska kreikkalaisessa tekstissä on kaksi kertaa artikkeli τά ja kerran 
ἀπό, on luontevinta tulkita, että τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ja τὰ ἅγια τῶν ἁγίων eivät ole objek-
teja verbille ἐσθίω (kuten ἀπὸ τῶν ἁγίων), vaan muodostavat nominaalilauseen ja 
käännös on: ”Jumalan leivät (ovat) pyhistä pyhimmät, pyhiä syökää”. Tällaisen kään-
nöksen ilmaantuminen on yksinkertaisimmin selitettävissä sillä, että kääntäjä on luke-
nut jakeen alun masoreettisen tekstin sijasta לחם אלהים קדשי הקדשים. Tällainen 
muoto syntyy helposti MT:stä kun sanan יואלה  suffiksina oleva waw-kirjain putoaa pois 
(voisi pitää melkein haplografiana, koska ו ja י ovat hyvin samannäköisiä kirjaimia) ja 
sen seurauksena seuraavan sanan mem luetaan kuuluvaksi sanaan יאלה  (näin täytyy 
tehdä, jotta lause on järkevä). Erilaista Vorlagea tukee nimenomaan se, että preposition 
min lisäksi kääntämättä on jätetty persoonasuffiksi ו–.  
 
Num. 11:28 ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמְּבֻחָריו – καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη 
ὁ παρεστηκὼς Μωυσῇ ὁ ἐκλεκτὸς 
Masoreettinen teksti on yksiselitteisesti käännettävissä: ”Vastasi Joosua, Nunin poika, 
Mooseksen palvelija nuoruudestaan alkaen.” Kreikankielinen käännös on likimain sama 
lukuun ottamatta viimeistä sanaa ὁ ἐκλεκτὸς ”valittu”. Tämän erikoiselta näyttävän 
käännöksen takana on erilainen vokalisaatio sanalle מבחריו. Kääntäjä on tulkinnut sa-
nan pu. partisiipiksi (yks. mask.) juuresta בחר ”valita”, johon on liitetty yks. 3. persoo-
nan suffiksi.4  
 
Dtn. 3:17 ל ִמִּכֶּנֶרת ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה  ,καὶ ἡ Αραβα καὶ ὁ Ιορδάνης – ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻב֑
ὅριον Μαχαναραθ καὶ ἕως θαλάσσης Αραβα 
Heprealaisessa tekstissä jae 17 jatkaa listaa siitä, mitä ruubenilaisille ja gadilaisille anne-
taan: ”(minä annan) Araban, Jordan rajana, Kinneretistä Araban mereen asti”. Septu-
agintan Vorlagessa on epäilemättä ollut sana תכנרמ , mutta kääntäjä ei ole lukenut 
sanoja ִּכֶּנֶרת + ִמן, vaan vokalisoinut sanan toisin ja pitänyt sinä erisnimenä (siksi 
käännöksessä on Μαχαναραθ eikä esim. Χαναραθ). Septuagintassa koko lauserakenne 
on erilainen, sillä Αραβα ja Ιορδάνης ovat nominatiivissa eivätkä siten ole edellisen 
jakeen verbin (δίδωμι) objekteja. Septuagintan käännös on: ”Araba ja Jordan (ovat) 
rajana Makanaretille Araban mereen asti”. Kyseessä ei ole erilainen Vorlage, mutta 
erilainen vokalisointitraditio. 
 
Dtn. 12:5 ִּכי ִאם־ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכם – ἀλλ᾿ ἢ εἰς τὸν 
τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν  
Kreikkalainen ja heprealainen teksti poikkeavat toisistaan. Hepreassa min ilmaisee sitä, 
jonka joukosta valitaan: ”vaan paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee kaikista 
heimoistanne”. Septuagintassa ἐν on lokaalinen ja ilmaisee sitä mistä alueelta valitaan: 
”vaan paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee yhdessä heimoistanne”. Käännös 
                                                 
4 Samarialainen pentateukki sen sijaan lukee sanan מבחיריו, jota ei voi tulkita pu. partisiipiksi. 
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ἐν μιᾷ5 on erikoinen käännös sanoille ִמָּכל, prepositio ἐκ (πασῶν) olisi luonteva ja taval-
linen käännös (vrt. esim. 2. Aik. 33:7 ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל – ἣν ἐξελεξάμην ἐκ 
πασῶν φυλῶν Ισραηλ)6. Rakenne ἐν μιᾷ + mon.gen. puolestaan on poikkeuksetta kään-
nös sanoille ְּבַאַחת/ְּבַאַחד (ks. Dtn. 12:14, 13:13, 15:7, 17:2, 1. Sam. 27:5). Septuagintan 
kääntäjä ei ole voinut päätyä käännökseen ἐν sattumalta pyrkiessään ilmaisemaan va-
paasti heprealaisen tekstin sisältöä. Mahdollisia vaihtoehtoja on kaksi: 1) Septuagintan 
Vorlage on ְבֵטיֶכםִׁש ְּבַאַחד , kuten läheisessä jakeessa Dtn. 12:14  ִּכי ִאם־ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַחר
ָךְיהָֹוה ְּבַאַחד ְׁשָבֶטי  – ἀλλ᾽ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτὸν ἐν 
μιᾷ τῶν φυλῶν σου, 2) Kääntäjä on kohtaa Dtn. 12:5 kääntäessään automaattisesti aja-
tellut, että tekstissä on prepositio ְב (kontaminaatio kohdasta Dtn. 12:14). 
 
Dtn. 33:2 הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש – καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν 
μυριάσιν Καδης 
Septuagintan Vorlagessa ei ole ollut min prepositiota, vaan sanojen ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת paikalla 
on todennäköisimmin ollut ֵאת ִרְבבֹת (vrt. BSH). 
 
Dtn. 33:11 ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמַׂשְנָאיו ִמן־ְיקּומּון – κάταξον ὀσφὺν ἐχθρῶν ἐπανεστηκότων 
αὐτῷ, καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν 
Prepositio min sopii huonosti lauseen syntaksiin, sillä se saa yleensä täydennyksekseen 
nominin eikä persoonamuotoista verbiä. Todennäköisesti Septuagintan Vorlagessa ei ole 
 7.בל יקימנו :vaan on 4QDeuth:n mukaisesti ,ִמן־ְיקּומּון

 
Dtn. 32:32 ִּכי־ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדֹמת ֲעֹמָרה – ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδομων ἡ ἄμπελος 
αὐτῶν καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομορρας 
Heprealainen teksti on: ”Sodoman viinipuista (on) heidän viinipuunsa ja (ne ovat) Go-
morran kedoilta”. Septuaginta ei tunnu kääntävän lainkaan jälkimmäistä puolisäettä, 
sillä καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομορρας merkitsee ”heidän viiniköynnöksensä on Go-
morrasta” (paralleelinen ensimmäiselle puolisäkeelle). Joko jälkimmäinen puolisäe on 
vapaa käännös tai Septuaginta heijastaa tältä osin erilaista pohjatekstiä. Koska  ּוִמַּׁשְדֹמת
ָרהֲעֹמ  olisi ollut helppoa ja ymmärrettävää kääntää kirjaimellisesti sanoilla ἐκ πεδίων 

Γομορρας en näe mitään syytä, miksi Deuteronomiumin kääntäjä kääntäisi tässä kohden 
vapaasti. Pidän todennäköisempänä erilaista Vorlagea.8  

                                                 
5 Sanoille ἐν μια on lukutapavaihtoehdot ἐκ πασων b ja ἐκ 121 Bo, mutta nämä ovat selvästi se-
kundäärisiä korjauksia masoreettisen tekstin mukaan. 
6 Muita kohtia, joissa esiintyy ִמן + בחר – ἐκλέγομαι + ἐκ ovat 1. Sam. 17:14, 1. Kun. 11:32,14:21, 
2. Kun. 21:7, 2. Aik. 12:13. Missään muussa kohdassa ἐκλέγομαι + ἐν ei esiinny käännöksenä 
sanoille ִמן + בחר. 
7 Tarkkaan ottaen sanasta בל on luettavissa ainoastaan viimeinen lamed, edellinen kirjain bet on 
todennäköisin rekonstruktio. Huolimatta siitä, onko rekonstruktio oikein, ainakaan min-
prepositiota ei 4QDeuth:ssa ole.  
8 Epäilen, että Septuagintan Vorlage on korruptoitunut: sanan ומשדמת toiseksi viimeinen mem on 
luettu sanan עמרה edessä min-prepositiona, harvinaisen sanan κληματίς kääntäjä on valinnut ad 
sensum kontekstin perusteella. 
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10 Käännöstekniikka ja kieli 
 

Edellisissä luvuissa olen tarkastellut, millaisiin tapausryhmiin min-prepositiot jakautu-
vat ja miten prepositiota on käännetty kussakin ryhmässä. Yksityiskohtaisen analyysin 
jälkeen on syytä katsoa aineistoa kokonaisuutena. Aineistossani olevat 1265 tapausta 
ovat jakautuneet taulukon 10.1 mukaisesti (kohdat, jotka heijastavat erilaista Vorlagea 
tai vokalisaatiota ei ole laskettu tähän mukaan). 
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Lok. 97 325 63 1 4 1   5     6 502
Kuv. 169 55 1 4 5  10  1      245
Part. 255 34  57 6 4         8 364
Temp. 22 3   1   10   7   4 47
Kaus./instr./agentti 16    1        6 2 25
Rektio 44 3  1  15       1 4 68
Erikois 10 1       2     1 14
Yht. 613 421 64 63 17 20 10 10 8 7 7 25 1265

Taulukko 10.1. Min-preposition käännösvastineet tapausluokittain. Muihin kään-
nösvastineisiin kuuluu σύν (3 kertaa), μετά c.acc. (3), ἐν (3), καί (3), ei vastinetta1 (3), 
ἐπί c.gen. (2), ὑπό c.gen.(2), διά c.gen. (1), παρά c.acc. (1), περί c.gen. (1), πρός c.acc. 
(1), ἀπό– (1), ἔναντι (1). 
 

Prepositio ἀπό on suosituin käännösvastine kaikissa muissa paitsi lokaalisissa tapauk-
sissa. Koko aineistossa sen suhteellinen osuus on niukasti alle puolet (ks. taulukko 10.2). 
Lokaalisissa tapauksissa prepositio ἀπό on käännösvastineena vain 19 prosentissa, kun 
muuten sen suhteellinen osuus on 47–71 %. Sen lisäksi, että prepositio ἀπό on suosituin 
käännösvaihtoehto, se on ainoa käännös, jota käytetään jokaisessa tapausryhmässä. 
Erityisen suosittua sen käyttö on kuvainnollisesti lokaalisissa ja partitiivisissa tapauk-
sissa. Varsinkin kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa tämä on ymmärrettävää, koska 
paikka, josta prepositio ilmoittaa eroa, ei ole kovin konkreettinen. 

 
 

                                                 
1 ”Ei vastinetta” -ryhmään kuuluvat Lev. 22:43 (nom.), 19:22 (nom.), 23:16 (gen., joka johtuu 
edeltävästä prepositiosta ἕως).  
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Lok. 19 65 13 <0,5 1 <0,5   1   1 100 
Kuv. 69 22 <0,5 2 2  4  <0,5     100 
Part. 70 9   16 2 1      2 100 
Temp. 47 6    2   21  15  9 100 
Kaus./instr./agentti 64      4      24 8 100 
Rektio 65 4   1  22     1 6 100 
Erikois 71 7        14   7 100 
Kaikki 48 33 5 5 2 2 1 1 1 1 <0,5 2 100 

Taulukko 10.2. Käännösvastineiden suhteelliset osuudet prosentteina (%). (Ryhmä 
”Muut”, ks. taulukko 10.1.) 

 
Prepositio ἐκ on koko aineistossa toiseksi yleisin vastine (33 %) ja lokaalisissa tapauksis-
sa selvästi yleisin (65 %). Lokaalisissa tapauksissa preposition ἐκ määrällinen enemmistö 
suhteessa prepositioon ἀπό selittyy sillä, että kääntäjä on useimmiten tehnyt eron pre-
positioiden välille: prepositiota ἀπό käytetään silloin, kun liike alkaa pinnemmasta ja 
prepositiota ἐκ silloin, kun liike alkaa syvemmältä. Prepositiota ἐκ käytetään kaikkialla 
muualla paitsi syytä, instrumenttia ja agenttia ilmaisevissa tapauksissa, vaikka näissä-
kin se olisi ollut mahdollinen käännös. 

Prepositiot ἀπό ja ἐκ yhdessä muodostavat kaikissa tapausryhmissä selkeän määrä-
enemmistön käännöksistä. Näiden kahden vastineen yhteenlaskettu suhteellinen osuus 
vaihtelee eri ryhmissä 53–92 prosentin välillä ja koko aineistossa se on 81 %. Näitä kahta 
prepositiota voidaan pitää ”universaaleina” min-preposition käännösvastineina Penta-
teukissa. Kaikki muut käännökset liittyvät ainoastaan tietyn tyyppisiin tapauksiin. Liite 
–θεν esiintyy ainoastaan lokaalisissa tai kuvainnollisesti lokaalisissa tapauksissa (yhdis-
telmät ἐκεῖθεν – ִמָּׁשם, ἐντεῦθεν – ִמֶּזה, jne.). Genetiivi on käännöksenä pääsääntöisesti 
vain partitiiviselle min-prepositiolle. Akkusatiivi on valittu käännökseksi useimmiten 
rektion vuoksi. Prepositiota παρά c.gen. käytetään tietynlaisissa kuvainnollisesti lokaa-
lisissa tapauksissa (”luota” ja ”omistuksesta”). Datiivia ja prepositiota käytetään tempo-
raalisissa sanonnoissa. Prepositio κατά c.acc. ilmaisee yleensä suuntaa ja prepositio διά 
on useimmiten kausaalinen. Näiden lisäksi olevat käännökset (σύν, μετά c.acc., ἐν, καί, 
nom., jne.) esiintyvät kukin alle 5 kertaa ja käytännössä ovat yksittäisiä erikoistapauk-
sia. 

Tämän pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva min-preposition kääntämisestä 
Pentateukissa. Käännöstekniikka yksinkertaistettuna on seuraava: 1) prepositiota ἀπό 
käytetään aina kun se on mahdollista ja sopivaa, 2) jos prepositio ἀπό ei käy, niin kään-
nökseksi valitaan prepositio ἐκ, 3) yksittäistapauksissa kääntäjät ovat turvautuneet 
moniin erilaisiin käännösvaihtoehtoihin. Tämä malli on karkea, mutta havainnollinen. 
Prepositioiden ἀπό ja ἐκ suosio selittyy sillä, että ne ovat kontekstista irrotettuina tar-
kimpia vastineita prepositiolle min. Käännöstekniikan ”pääsäännöistä” on poikkeuksia. 
Prepositiota ἀπό (ja myös ἐκ) on käytetty myös silloin kun se ei ole ollut paras tai käypä 
vaihtoehto. Toisaalta muita käännöksiä on käytetty myös silloin kun prepositio ἀπό tai 
ἐκ olisi ollut mahdollinen.  
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Käsittelemättä on vielä, mitä voidaan sanoa Pentateukin kääntäjien eroista. Eri ta-
pausryhmissä havaittiin ainoastaan pieniä eroja.2 Lokaalisissa liikettä ilmaisevissa tapa-
uksissa Leviticus poikkesi muista käännöksistä siten, että siinä käännösten 
ἀπό/ἐκ-suhde oli suurempi kuin muissa Pentateukin käännöksistä. Luultavasti tämä 
kuitenkin johtuu itse lähtötekstistä, ei käännöstekniikasta. Leviticuksessa lokaalisia 
tapauksia on myös huomattavasti muita vähemmän. Myös partitiivisissa tapauksissa 
Leviticus tuntui poikkeavan muista käännöksistä. Siinä erilaisia käännösvaihtoehtoja oli 
enemmän kuin muissa kirjoissa. Toisaalta itse partitiivisia tapauksia oli Leviticuksessa 
enemmän kuin muissa kirjoissa. Temporaalisissa tapauksissa havaittiin, että Genesiksen 
kääntäjä oli käyttänyt prepositiota ἐκ siinä, missä muissa Pentateukin kirjoissa kään-
nöksenä oli ἀπό. Tämän havainnon pohjalta ei voi vetää kovin varmoja johtopäätöksiä, 
sillä tapausten määrä oli vähäinen (Gen. 3 x ἐκ, muut 17 x ἀπό). Kausaalisissa tapauksis-
sa Deuteronomium oli ainoa, jossa käännöksenä käytettiin myös prepositiota διά c.acc. 
Tämäkään ei ole kovin merkittävä ero. 

Käännösten eroja voidaan tarkastella myös sen mukaan, kuinka vapaita käännökset 
ovat keskimäärin. Ensin on syytä selvittää mitä käännöksen ”vapaudella” tarkoitetaan, 
toisin sanoen minkä näkökulman suhteen käännös on vapaa.3 Käännöksen vapautta 
tarkastellessa käytän kolmea toisistaan riippumatonta kriteeriä. Ensimmäinen kriteeri 
on se, onko prepositiolla min kvantitatiivinen vastine kreikassa.4 Tämän mukaisesti 
käännökset, joissa min-prepositiota vastaa ainoastaan sijamuoto sekä luokan ”vapaa” 
käännökset ovat vapaampia kuin käännökset, joissa vastine on jokin sana tai liite. Toi-
nen kriteeri on käännösvastineen kirjaimellisuus prepositioon min nähden. Toisin sano-
en se, miten hyvin käännösvastine kontekstista irrallaan vastaa prepositiota min.5 Tämä 
on jatkuva suure, mutta prepositiot ἀπό ja ἐκ ovat muihin käännöksiin verrattuna sel-
västi ”kirjaimellisempia”, jos ajatellaan sanojen yleistä merkitystä irrallaan kontekstis-
ta. Soveltamalla kahta ensimmäistä kriteeriä käännökset voidaan luokitella kolmeen 
ryhmään:  

 
1)  ἀπό, ἐκ: ”kirjaimelliset” käännökset, kvantitatiivinen vastaavuus 
2)  muut prepositio (διά, ἐν, ἔναντι, ἐπί, μετά, κατά, παρά, περί, πρό, πρός, σύν, 

ὑπό), affiksit (–θεν, ἀπό–), καί: ”ei kirjaimelliset” käännökset, kvantitatiivinen 
vastaavuus 

3)  genetiivi, akkusatiivi, datiivi, ei vastinetta ja vapaa käännös: ”ei kirjaimelli-
set” käännökset, ei kvantitatiivista vastaavuutta 

                                                 
2 Taulukot käännösten jakautumisesta eri tapausryhmissä eri kirjojen välille on esitetty aiemmin 
eikä niitä enää toisteta. Lokaaliset tapaukset ks. taulukko 2.1 (s. 5); kuvainnollisesti lokaaliset ks. 
taulukko 3.1 (s. 32); partitiiviset ks. taulukko 4.10 (s. 83); temporaaliset ks. taulukko 5.1 (s. 89); kau-
saaliset, instrumentaaliset ja agentti ks. taulukko 6.1 (s. 94); rektio ks. taulukko 7.1 (s. 95); erikois-
tapaukset ks. taulukko 8.1 (s. 106). 
3 Käännös voi olla vapaa jokin asian suhteen ja samaan aikaan sananmukainen toisen asian suh-
teen. Erinomaisen analyysin siitä, minkä suhteen käännös on vapaa, on esittänyt Barr (1979). Toi-
saalla samansuuntaisia huomioita on esittänyt Tov (1981, 50–63). Ks. myös Olofsson 1990, 12–
26. 
4 Tämä sisältyy Barrin (1979, 294) luokittelussa kohtaan “1. The division into elements or seg-
ments, ....” 
5 Tämä sisältyy Barrin (1979, 294) luokituksessa kohtaan ”4. Accurracy and level of semantic 
information, ...” 
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Periaatteessa olisi vielä neljäskin ryhmä: ”kirjaimelliset” käännökset, ei kvantitatiivista 
vastaavuutta. Tällaiseen luokkaan ei kuitenkaan kuulu yhtään käännöstä. Ryhmän 2) 
käännökset ovat annettujen kriteerien näkökulmasta vapaampia kuin ryhmän 1) kään-
nökset. Ryhmän 3) käännökset ovat näitä kumpiakin vapaampia.  
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Gen. 118 88 28 3 4  1  1 1 2   1 11 1 4 1  264 
Ex. 86 106 13 3 1 4   2   1   12 2 6 2  238 
Lev. 191 40  1   1 3  1  1 2 1 20 9 4 4 3 281 
Num. 130 104 12 2 1     1    3 13 1 1 3  271 

Dtn. 88 83 11 1 2 3 5    1   1 7 7 2   211 

Yht. 613 421 64 10 8 7 7 3 3 3 3 2 2 6 63 20 17 10 3 1265 
Taulukko 10.3. Min-preposition käännösvastineiden jakautuminen eri kirjoissa katego-
rioittain 1), 2) ja 3). Muut prep./affiksit: διά c.gen. (Lev.), παρά c.acc. (Dtn.), περί c.gen. 
(Num.), πρός c.acc. (Num.), ἀπό– (Gen.), ἔναντι (Num.). 

 
Tämän luokituksen perusteella voidaan tarkastella Pentateukin eri kirjoja (ks. tau-

lukko 10.3). Ensimmäinen huomio on, että kaikkein vähiten vapaiden käännösten mää-
rä (ryhmä 1) on hyvin tasainen eri kirjoissa (ks. kaavio 10.1). Jos Pentateukin kirjat ha-
lutaan järjestää tämän perusteella, saadaan järjestys: Gen. 78 %, Ex. 81 %, Dtn. 81 %, Lev. 
82 %, Num. 86 %. Keskinäiset erot eivät ole suuret. Ainoastaan Numeri poikkeaa muista 
hieman enemmän, ero Numerin ja Leviticuksen välillä on vain 4 prosenttiyksikköä.  

Vapaimpia käännöksiä (ryhmä 3) on eniten Leviticuksessa. Tämä johtuu suuresta 
määrästä genetiivikäännöksiä (erityisesti partitiivisissa tapauksissa) ja akkusatiivikään-
nöksiä (erityisesti rektio tapauksissa). Kaikkein vähiten ryhmän 3) käännöksiä on yllät-
täen Genesiksessä. Toisaalta erot ovat edelleen pienet. Ryhmän 3) perusteella Pentateu-
kin kirjojen järjestys on: Lev. 14 %, Ex. 9 %, Dtn. 8 %, Num. 7 %, Gen. 6 %. 
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Kaavio 10.1. Erityyppisten käännösten jakautuminen Pentateukin eri kirjoissa.  
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Kolmas kriteeri tarkastella käännöksen vapautta on konkordanssisuus. Toisin sano-
en se, kuinka orjallisesti on käytetty aina samaa käännöstä.6 Tätä voidaan mitata kah-
della tavalla: 1) kuinka suuri on yleisimmän käännöksen osuus (pyrkimys stereotyyppi-
syyteen), 2) kuinka montaa eri käännösvaihtoehtoa on käytetty. Yleisin käännös on 
Exoduksessa ἐκ, muissa kirjoissa ἀπό. Yleisimmän käännöksen suhteellisen määrän 
perusteella Pentateukin kirjat voidaan järjestää seuraavasti: Dtn. 42 %, Ex. 45 %, Gen. 
45 %, Num. 48 %, Lev. 68 %. Ainoastaan Leviticus poikkeaa selvästi muista. Kohdan 2) 
mukaisesti konkordanssisuutta voidaan mitata käännösvaihtoehtojen määrällä. Eniten 
käännösvaihtoehtoja on Exoduksessa, vähiten Deuteronomiumissa. Tämän mukaan 
järjestykseksi saadaan: Gen., Ex. ja Lev. 17 (vaihtoehtoa), Num. ja Dtn. 13. Genesis, Exo-
dus ja Leviticus erottautuvat muista Pentateukin kirjoista, tosin ero ei tässäkään tapa-
uksessa ole kovin suuri. Leviticus näyttää konkordanssisuuden kannalta erikoiselta: 
toisaalta se on selvästi muuta Pentateukkia stereotyyppisempi, kuitenkin se käyttää 
kohtuullisen paljon (yhtä paljon kuin Genesis ja Exodus) erilaisia käännösvaihtoehtoja. 

Mitä voidaan päätellä käännösten vapaudesta eri kirjoissa esitettyjen kriteerien pe-
rusteella? On selvää, että tarkasteluun sisältyy joitakin ongelmia. Ensinnäkin kaikki 
tapaukset eivät ole tasa-arvoisia sen suhteen, kuinka ”kirjaimellinen”, kvantitatiivinen 
tai konkordanssinen käännös on valittu. Esittämäni tarkastelu ottaa huomioon ainoas-
taan kokonaisuuden, ei yksittäistapauksia. Tarkastelu on kuitenkin perusteltua, koska 
ilman yksinkertaistamista kokonaiskuvan muodostaminen on mahdotonta. Lisäksi ole-
tetaan, että joukko on riittävän suuri, että yksittäistapausten erot eri kirjoissa kompen-
soituvat.  

Koska monesti erot kirjojen välillä ovat pieniä, ehdotonta järjestystä Pentateukin 
kirjoille on mahdotonta saada. Muutamia huomioita käännösten vapaudesta edellä esi-
tettyjen mittareiden perusteella voidaan kuitenkin esittää. Exodus on jokaisella mitta-
rilla keskiarvoa vapaampi.7 Numeri vastaavasti on jokaisessa kohdassa keskiarvoa vä-
hemmän vapaa. Deuteronomium on sekä kirjaimellisuuden, kvantitatiivisuuden että 
konkordanssisuuden suhteen Pentateukin keskitasoa. Genesis ja Leviticus ovat vaike-
ampia sijoittaa paikalleen. Toisaalta ne ovat enemmän, toisaalta vähemmän vapaita.8  

Vaikka pieniä eroja löytyy, kokonaisuutena tarkastellen Pentateukki näyttää min-
preposition kääntämisessä yhtenäiseltä. Toisaalta tämä vahvistaa Thackerayn esittämää 
ajatusta, jonka mukaan Pentateukkia on pidettävä yhtenä yksikkönä käännöstavan ja 
kielen suhteen.9 Toisaalta tämä työ osoittaa, että pieniä eroja Pentateukin kirjojen 
käännösten välillä on olemassa. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu erityisesti Ge-

                                                 
6 Tämä sisältyy Barrin (1979, 294) luokittelussa kohtaan ”3. Consistency or non-consistency in the 
rendering, ...” 
7 Samantyyppiseen tulokseen päätyy myös Sollamo (1979, 284–285), jonka luokittelussa Exodus 
on muuta Pentateukkia vapaampi. Samoin Aejmelaeuksen (1982, 179) luokittelussa Ex. sijoittuu 
tämän tutkimuksen suuntaisesti Pentateukin kärkeen. Aejmelaeuksen (1982, 179) mielestä Exo-
duksen kääntäjä on myös Pentateukin kääntäjistä kyvykkäin. 
8 Myös Sollamon (1979, 280–283) aineistossa Leviticus sijoittuu toisinaan Septuagintan vapaim-
piin, toisinaan vähemmän vapaisiin kirjoihin. Vähiten vapaa Leviticus on Sollamon aineistossa 
stereotyyppisen käännöksen suhteen (64,1 %) kuten myös tässä tutkimuksessa (68 %).  
9 Thackeray 1978, 13. Thackeray esitti intuitiivisen luokituksensa Septuagintan eri kirjoille. Tämä 
luokitus ei kuvaile ainoastaan käännöstekniikkaa, vaan myös sitä kuinka sujuvaa käännöskreikka 
on kussakin kirjassa. Ks. Sollamo 1979, 284. 
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nesiksen ja Exoduksen olevan muuta Pentateukkia vapaampia.10 Min-preposition koh-
dalla kaikkein selvimmin vapaaksi osoittautui Exodus. 

 
Käännöstekniikasta erillinen, joskin siihen liittyvä kysymys on Septuagintan kieli ja 

sen suhde muuhun kreikkalaiseen aineistoon. Tämä kysymys vaatisi lisätutkimusta eikä 
tässä työssä ole mahdollisuutta paneutua aiheeseen syvällisesti. Kokonaisuutena Penta-
teukin kääntäjät ovat suoriutuneet min-preposition kohdalla hyvin. Käännöksissä käy-
tetyt vaihtoehdot ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia. Min-prepositiosta johtuvia 
hepraismeja löytyy, mutta yleensä kyse on siitä, että jokin ilmiö esiintyy suhteellisesti 
useammin kuin tavallisesti kreikassa.11  

Prepositioilmauksia on käännöksinä käytetty usein myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa klassisena aikana olisi riittänyt pelkkä sijamuoto. Tämä ei ole vain Septuagintalle 
tyypillistä, vaan yleinen kreikan kielen ilmiö, joka vahvistui ajan kuluessa. Kysymys 
siitä, miten Septuaginta sijoittuu tuossa kehityksessä, on mahdotonta sanoa ilman 
kvantitatiivista vertailuaineistoa. Voisi ajatella, että min-preposition käännöksissä pre-
positioiden käyttö sijamuotojen tilalla ei ole ainakaan vähäisempää kuin ei-
käännetyissä teksteissä. Tarkempi suhdeluku vaatisi lisää tutkimusta. 

Toinen kehitys kreikan kielessä on preposition ἀπό yleistyminen preposition ἐκ 
kustannuksella. Klassisen ajan jälkeen ero näiden kahden preposition välillä alkoi hä-
märtyä ja vähitellen prepositio ἀπό sisällytti itseensä preposition ἐκ. Tässä tutkimuk-
sessa on havaittu, että lokaalisissa tapauksissa ero prepositioiden ἀπό ja ἐκ välillä vielä 
suurimmaksi osaksi tehdään ja kääntäjät osaavat käyttää prepositioita oikein.12  

Lukuun ottamatta lokaalisia tapauksia prepositio ἀπό on selvästi hallitsevampi. 
Kausaalisissa ja temporaalisissa tapauksissa prepositiota ἐκ ei käytetä juuri lainkaan 
(poikkeuksena Genesis, jossa temporaalisissa tapauksissa on 3 kertaa ἐκ eikä kertaakaan 
prepositiota ἀπό). Septuagintan ulkopuolisen aineiston nojalla olisi oletettavaa, että 
näissä tapausryhmissä preposition ἐκ käyttö olisi runsaampaa.13 Preposition ἀπό suh-
teellinen enemmistö prepositioon ἐκ nähden partitiivisissa tapauksissa sen sijaan on 
yhteneväistä ptolemaiolaisiin papyrusteksteihin.14  
                                                 
10 Ks. esim. Aejmelaeus 1993a, 26; Soisalon-Soininen 1987a, 85. 
11 Löydettyjä hepraismeja ovat ἀπό...ἕως merkityksessä ”sekä...että” (ks. s. 46), partitiivinen sub-
jekti (ks. s. 81), ἐσθίω + ἀπό/ἐκ (ks. s. 76–78), eräiden verbien rektiot (ks. s. 104).  
12 Aejmelaeuksen (2001, 61) vaikutelma prepositioiden ἀπό ja ἐκ käytöstä Psalmeissa on saman-
suuntainen. Samoin Uudessa testamentissa prepositioiden ἀπό ja ἐκ käyttö on useimmiten korrek-
tia lokaalisissa tapauksissa (Moulton & Turner 1963, 259).  
13 Kvantitatiivista aineistoa prepositioiden ἀπό ja ἐκ jakautumisesta eri tapausryhmissä on vaikea 
saada ilman yksityiskohtaista lisätutkimusta. Käytettävissäni on ainoastaan Mauersbergerin (2000–
2003, 163–167, 678–699) aineisto, jossa hän on jaotellut kaikki Polybiuksen käyttämät ἀπό ja ἐκ-
prepositiot eri ryhmiin. Tämän aineiston perusteella Polybiuksella prepositioiden ἀπό/ἐκ suhde 
lokaalisissa tapauksissa on 506/1549, temporaalisissa tapauksissa 106/290, kausaalisissa tapauk-
sissa 31/723. – Ptolemaiolaisista papyrusteksteistä ei ole käytettävissä prepositioiden lukumääriä, 
mutta annettujen esimerkkien perusteella temporaalisissa ja kausaalisissa tapauksissa preposition 
ἐκ käyttö on runsaampaa kuin Septuagintassa. Näyttää siltä, että kausaalisissa tapauksissa sitä 
käytetään jopa enemmän kuin prepositiota ἀπό. Mayser 1926–34, 378–381, 385–389. Vrt. myös 
Aejmelaeus 2001, 62 (nootti 17). 
14 Mauersbergerin (2000–2003, 163–167, 678–699) aineiston perusteella sen sijaan näyttää siltä, 
että Polybius käyttää partitiivisissa tapauksissa vain prepositiota ἐκ. Samoin Septuagintan psalmi-
en käännöksessä partitiivinen ἐκ näyttää olevan suositumpi kuin prepositio ἀπό (Aejmelaeus 2001, 
62 [nootti 17]). 
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Riittävän vertailumateriaalin puutteessa kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä 
prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhteesta ei voi tehdä.15 Tarkempi vertailu kreikkalaiseen ai-
neistoon vaatisi tutkimusta, jossa selvitettäisiin prepositioiden ἀπό ja ἐκ käyttöä eri-
tyyppisissä tapauksissa (lokaaliset, partitiiviset, temporaaliset, jne.). Relevantteja asioi-
ta tutkimuksessa olisivat prepositioiden ἀπό ja ἐκ merkitysero sekä prepositioiden suh-
teellinen määrä toisiinsa nähden. Vertailua varten tutkimuksessa tulisi olla erityyppisiä 
tekstejä eri ajoilta. Vasta tämän jälkeen voitaisiin verrata, miten Septuaginta suhtautuu 
prepositioiden käytössä tapahtuneeseen muutokseen. Mielenkiintoisia kysymyksiä 
olisivat: Poikkeaako prepositioiden ἀπό/ἐκ-suhde Septuagintassa aikalaisteksteihin 
nähden? Voidaanko suhdeluvusta päätellä jotain kirjoittamisajankohdasta tai tyylistä?  

 

                                                 
15 Aejmelaeus (2001, 63) esittää, että preposition ἀπό runsas käyttö prepositioon ἐκ nähden viittaa 
Psalmien kohdalla suhteelliseen varhaiseen kirjoittamisajankohtaan, koska myöhemmässä koi-
neessa prepositio ἐκ yleistyi. Samoin Soisalon-Soininen (1951, 45) ajattelee Tuomarien kirjan B-
tekstin olevan A-tekstiä varhaisempi, koska siinä esiintyy min-preposition käännöksenä enemmän 
prepositiota ἀπό kuin A-tekstissä. Suhtaudun varauksella tällaisiin päätelmiin, koska kvantitatiivis-
ta aineistoa prepositioiden ἀπό ja ἐκ suhteesta eri antiikin kirjoittajilla erilaisissa tapauksissa ei ole 
olemassa. Lisäksi ei ole selvää, että yleisesti ottaen prepositio ἐκ yleistyisi myöhemmässä koinees-
sa, vaikka ἐκ onkin yleisempi Uudessa testamentissa kuin ptolemaiolaisissa papyrusteksteissä tai 
Septuagintassa. Esim. Mayser (1926–34, 375–376), johon Aejmelaeus ja Soisalon-Soininen viit-
taavat esittää ainoastaan sen, että ἐκ UT:ssa yleisempi; muista myöhemmän koineen lähteistä 
Mayser ei puhu. Myöskään Soisalon-Soinisen viittaama Abel (1927, 209) ei puhu preposition ἐκ 
yleistymisestä koineessa, vaan preposition ἀπό yleistymisestä, jolloin vastaavasti prepositio ἐκ 
harvinaistuu. Kaikesta kirjallisuudesta saa pikemminkin päin vastaisen kuvan: prepositio ἐκ vähi-
tellen väistyy preposition ἀπό tieltä. Kehitys ei silti välttämättä ole ollut suoraviivasta, mutta kehi-
tyssuunta on selvä. Esimerkiksi Epiktetoksella prepositio ἐκ on jo korvautunut prepositiolla ἀπό 
(Radermacher 1925, 139). 
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11 Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella min-preposition kääntämistä Septu-
agintan Pentateukissa. Analysointia varten tapaukset jaettiin erilaisiin kategorioihin: 1) 
Lokaaliset tapaukset; 2) Kuvainnollisesti lokaaliset tapaukset; 3) Partitiiviset tapaukset; 
4) Temporaaliset tapaukset; 5) Kausaaliset ja instrumentaaliset tapaukset sekä agentti; 
6) Rektiotapaukset ja 7) Erikoistapaukset. Osoittautui, että yleisimmät käännösvastineet 
ovat ἀπό (48 %) ja ἐκ (33 %). Tämä on hyvin luonnollista, sillä useimmissa tapauksissa 
nämä kirjaimelliset käännökset soveltuvat hyvin min-preposition kääntämiseen. Mer-
kittävää on, että näiden kahden yleisimmän käännöksen lisäksi kääntäjät ovat käyttä-
neet hyvin monia erilaisia käännöksiä sen mukaan mikä kulloinkin on sopinut. Tällaisia 
käännöksiä yhteensä 18 kappaletta: prepositiot διά, ἐν, ἔναντι, ἐπί, μετά, κατά, παρά, 
περί, πρό, πρός, σύν, ὑπό; liitteet –θεν ja ἀπό–; partikkeli καί sekä sijamuodot genetiivi, 
akkusatiivi, datiivi. Pääsääntöisesti nämä muut käännökset liittyvät vain muutamaan 
tiettyyn tapaustyyppiin. Myös kokonaan vapaita käännöksiä esiintyy. Vaikka preposi-
tiot ἀπό ja ἐκ muodostavat selkeän enemmistön käännöksistä ja vaikka stereotyyppi-
syys on kohtalaisen suuri (42 % – 68 %) erilaisten käännösvaihtoehtojen lukumäärä 
osoittaa, että kääntäjät ovat pääsääntöisesti olleet hyvin perillä preposition min erilai-
sista käyttötavoista ja taitavia ilmaisemaan ne kreikaksi. 

Eroja eri Pentateukin kirjojen käännöksissä tutkittiin kolmella vapautta kuvaavalla 
kriteerillä: 1) kvantitatiivinen vastine käännöksessä, 2) käännösvastineen kirjaimelli-
suus ja 3) konkordanssisuus. Näiden perusteella Pentateukki näyttää yhtenäiseltä min-
preposition käännösten suhteen ja suurin osa eroista on selitettävissä lähtötekstien 
eroavaisuuksien pohjalta. Huomattavaa kuitenkin on, että joitakin eroja on olemassa. 
Selvimmin vapaaksi Pentateukin kirjoista osoittautui Exodus. Myös kvalitatiivisesti 
joitakin eroja löytyi (tällaisia ovat erityisesti Deuteronomiumin διά c.acc. kausaalisissa 
tapauksissa ja Genesiksen ἐκ temporaalisissa tapauksissa), joskin tapausten vähäisyyden 
vuoksi johtopäätökset näistä ovat epävarmoja.  

Kieleltään käännökset ovat min-preposition osalta pääosin oikeita. Muutamat piir-
teet käännöksissä ovat hepraistisia, mutta kyse on yleensä siitä, että jokin ilmiö esiintyy 
Septuagintassa useammin kuin muussa kreikkalaisessa aineistossa. Min-preposition 
käännöksissä Septuagintan kielessä on havaittavissa kaksi kreikan kielelle ominaista 
sen ajan ilmiötä: sijamuotojen korvaaminen prepositioilla sekä preposition ἐκ sulautu-
minen prepositioon ἀπό. Lokaalisissa tapauksissa kääntäjät tekevät useimmiten eron 
prepositioiden ἀπό ja ἐκ välille ja käyttävät niitä oikein. Muissa tapauksissa prepositio 
ἀπό esiintyy hallitsevasti prepositioon ἐκ nähden ja näyttää siltä, että prepositio ἐκ on 
väistymässä preposition ἀπό tieltä. 

Min-prepositioiden käännösten tarkempi suhde kreikkalaiseen kirjallisuuteen jää 
avoimeksi ja vaatisi lisätutkimusta. Olisi verrattava kvantitatiivisesti suhdetta ἀπό/ἐκ 
erilaisissa tapauksissa (partitiivinen, kausaalinen, jne.) eri antiikin kirjoittajilla. Myös 
genetiivin ja sen korvanneiden prepositioilmausten suhteellista määrää kreikassa olisi 
tutkittava. Lisäksi tutkimusta voisi jatkaa tutkimalla, miten min-prepositiota on Septu-
agintassa käännetty Pentateukin ulkopuolella.  
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