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Abstract 
 

This study attempts to answer three questions. Firstly, what do the derivates of the root 

-ṣdq mean in the Hebrew Psalter? Secondly, with which equivalents are these He צדק

brew words translated in the Psalter of the Finnish Church Bible of 1992 and why? And 

thirdly, how is the translation of the root צדק ṣdq in the Psalter placed in comparison 

with the translations of the root צדק ṣdq in certain ancient and modern Bible transla-

tions? 

The root צדק ṣdq has a very wide semantic field in Biblical Hebrew. The basic 

meaning of the root צדק ṣdq is „right‟ or „to be in the right‟. The traditional English 

equivalent of the root צדק ṣdq is righteousness. In many European languages the equiva-

lent of the root צדק ṣdq has some connection with the word „right‟, but this is not the 

case in Finnish. The Finnish word vanhurskaus has been present since the first Finnish 

Bible translation by Mikael Agricola in 1548. However, this word has nothing to do 

with the Finnish word for „right‟. The word vanhurskaus has become a very specific 

religious and theological word in Finnish, and it can be a word that is not obvious or at 

all understandable even to a native Finnish speaker. 

In the Psalter of the earlier Finnish Church Bible of 1938 almost every derivate 

of the root צדק ṣdq (132/139) was translated as vanhurskaus. In the Psalter of the Fin-

nish Church Bible of 1992 less than half of these derivates (67/139) are translated as 

that. Translators have used 20 different equivalents of the Hebrew derivates of the root 

 ṣdq. But this type of translation also has its own problems. The most disputed is the צדק

fact that in it the Bible reader finds no connections between many Bible verses that have 

obvious connections with each other in the Hebrew Bible. For example, in verse Ps. 

118, 15 one finds a Finnish word for „saved‟ and in verse Ps. 142, 8 one finds another 

Finnish word for „friends‟, while in the Hebrew Bible the same word is used in both 

verses, ים יקִּ  .ṣaddîqīm ַצדִּ

My study will prove that it is very challenging to compare or fit together the se-

mantics of these two quite different languages. 

The theoretical framework for the study consists of biblical semantic theories 

and Bible translation theories.  

 

Keywords: religious language, Bible translations, Book of Psalms. 
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Tiivistelmä 
 

Tutkimukseni kohteena on heprean kielen צדק ṣdq -sanue, joka on teologisesti keskeinen 

sanue koko Vanhassa testamentissa. Sanueen perinteisenä pääkäännösvastineena on 

suomen kielessä toiminut vanhurskaus-sanue. Tutkimukseni rajoittuu Psalmien kirjaan, 

joka sisältää 139 צדק ṣdq -sanueen esiintymää eli yli neljäsosan kaikista sanueen 524 

esiintymästä Vanhassa testamentissa. Tutkimukseni pyrkii vastaamaan kolmeen kysy-

mykseen: ensimmäiseksi kysymykseen, mikä on צדק ṣdq -sanueen merkitys heprean 

kielessä, ja toiseksi, mitä käännösvastineita sanue on saanut vuoden 1992 Kirkkoraama-

tun Psalmien kirjassa ja miksi. Kolmanneksi etsin vastausta kysymykseen, mille paikal-

le vuoden 1992 Kirkkoraamattu sijoittuu raamatunkäännösten joukossa, kun צדק ṣdq -

sanueen kääntämistä verrataan tärkeimpiin muinaisiin ja joihinkin moderneihin kään-

nöksiin. Tutkimukseni teoreettisena pohjana toimivat raamatullisen semantiikan ja raa-

matunkääntämisen teoriat. 

-ṣdq -sanueen käyttöalue on hyvin laaja heprean kielessä, sillä sanueen sa צדק

noilla voidaan eri asiayhteyksissä kuvata niin sotilaallista voittoa kuin almujen antamis-

takin. Sanajuuren צדק ṣdq perusmerkitys on ‟oikea‟ tai ‟olla oikeassa‟. Sanajuuren eri-

tyismerkitys, jota mikään sen synonyymeistä ei yksin voi korvata, on ‟syyttömänä oike-

assa oleminen‟. Muita sanueen merkityksiä ovat ‟oikeus‟, ‟oikeamielisyys‟, ‟rehelli-

syys‟, ‟oikeudenmukaisuus‟, ‟syyttömyys‟, ‟oikein käyttäytyminen‟, ‟hyvyys‟, ‟viatto-

muus‟ ja ‟oikein tuomitseminen.‟ Useissa indoeurooppalaisissa kielissä sanueen pää-

käännösvastineella on semanttisesti läpinäkyvä yhteys kyseisen kielen ‟oikeaa‟ merkit-

sevään sanaan: ruotsin sanalla rättfärdighet on yhteys sanaan rätt, englannin sanalla 

righteousness sanaan right, saksan sanalla Gerechtigkeit sanaan recht, ranskan sanalla 

justice sanaan just ja latinan sanalla iustitia sanaan iustus. Tämä ei ole kuitenkaan vain 

indoeurooppalaisten kielten tilanne, vaan sama koskee myös lähisukukieltämme viroa: 

sanalla õiglus on selvästi näkyvä yhteys sanaan õige. Ainoastaan suomenkielinen lukija 

ei automaattisesti ymmärrä, että sanalla vanhurskaus on jotakin tekemistä oikean kans-

sa. 

Mikael Agricola käytti Psalttarin käännöksessään vuonna 1548 vanhurskaus-

sanuetta heprean kielen צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastineena (kaikkiaan 117 esiin-

tymässä). Agricola oli kuitenkin tietoinen alkukielisen sanueen perusmerkityksestä ja 

käytti 19 esiintymässä käännösvastineena sanoja, joilla on suomen kielessä läpinäkyvä 

yhteys sanaan oikea. Myöhemmissä Kirkkoraamatuissa kehitys kulki siihen suuntaan, 

että vanhurskaus-sanuetta käytettiin צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena yhä enemmän. 

Vuoden 1938 Kirkkoraamatussa 139 צדק ṣdq -sanueen esiintymästä 132 on suomennet-

tu vanhurskaus-sanueen sanalla. 

Vanhurskaus-sanueesta oli tullut 1900-luvulle tultaessa suomen kielessä uskon-

nollinen erityissanue, jota ei käytetä muissa kuin uskontoon liittyvissä yhteyksissä. Tä-

män vuoksi vuoden 1992 Kirkkoraamattua valmistellut raamatunkäännöskomitea teki 

linjauksen, että vanhurskaus-sanuetta käytetään vain tietyissä yhteyksissä ja heprean 

kielen צדק ṣdq -sanueen rikasta semanttista sisältöä tuodaan esiin useiden eri käännös-

vastineiden kautta. Lopputuloksena on, että vuoden 1992 Kirkkoraamatussa vanhurs-

kaus-sanue toimii 67 kertaa צדק ṣdq -sanueen esiintymän käännösvastineena ja muut 72 

esiintymää on käännetty yhteensä 19 eri käännösvastineella. Eri käännösvastineiden 

runsas käyttö on kuitenkin ongelmallista sekä raamatunlukijan että uskonnollisen suo-

men kielen kannalta ja johtaa siihen, että eri raamatunkäännösten joukossa vuoden 1992 
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Kirkkoraamattu sijoittuu צדק ṣdq -sanueen kääntämisen osalta populaarikäännösten 

joukkoon. Raamatunlukijalla on vaikeuksia hahmottaa eri raamatunkohtien välisiä yhte-

yksiä vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Raamatussa käytetty sanasto muodostaa uskon-

nollisen kielenkäytön perustan, ja vanhurskaus-sanue on edelleenkin keskeinen sanue 

uskonnollisessa suomen kielessä, mutta vuoden 1992 Kirkkoraamatussa sanueen perus-

ta on huomattavasti ohentunut. 

Vanhurskaus-sanue tulisikin korvata suomen kielessä sanueella, joka olisi toi-

saalta ymmärrettävissä sellaisenaan, mutta joka toisaalta voisi samalla toimia teologisi-

na erityissanueena ja ottaa kantaakseen kaikki ne teologiset merkitykset, jotka vanhurs-

kaus-sanueeseen liittyvät. Sanueella tulisi olla myös semanttisesti läpinäkyvä yhteys 

suomen kielen sanaan oikea. Viimeistään seuraavan Kirkkoraamatun kääntäjien tulee 

ottaa tehtäväkseen tämän uuden sanueen luominen. Väitöskirjani osoittaa myös, että 

kahden eri kielen semantiikan yhteensovittaminen on hyvin haasteellista. 

 

Avainsanat: uskonnollinen kieli, raamatunkäännökset, Psalmien kirja 
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Alkusanat 
 

Minua on jo nuoruudesta asti askarruttanut suomen kielen sana vanhurskaus. Muistan jo 

nuorena kuulleeni useita kertoja selityksen, jonka mukaan ihmisen vanhurskaus tarkoit-

taa sitä, että ihminen kelpaa Jumalalle. Minua jäi kuitenkin aina ihmetyttämään, mitä 

sitten on Jumalan vanhurskaus. Jos vanhurskaus on kelvollisuutta jollekin, kenelle Ju-

malan tulee kelvata?  

Pappina olen useita kertoja opettanut rippikoululaisille vanhurskaudesta ja lu-

kuisia kertoja olen myös saarnannut vanhurskaudesta. Joka kerta saarnatessani tai opet-

taessani vanhurskaudesta on tuntunut siltä, että sana täytyy jollakin tavoin selittää kuuli-

joille – niin outo sana se on nykysuomalaiselle. Tämä selittäminen on tuntunut haasteel-

liselta, varsinkin silloin, kun tehtäväni on ollut selittää Jumalan vanhurskautta. Omalta 

osaltaan selittämisessä on ollut apuna vuoden 1992 Kirkkoraamattu, jossa vastaava al-

kukielen heprean sana on käännetty monilla eri käännösvastineilla. Toisaalta kuitenkin 

nämä lukuisat erilaiset ja eri suuntiin vievät käännösvastineet ovat aiheuttaneet lisä-

hämmennystä. Nämä kaksi asiaa, suomen kielen sanan vanhurskaus outous ja vuoden 

1992 Kirkkoraamatun käyttämien käännösvastineiden moneuden aiheuttama hämmen-

nys, ajoivat minut tutkimusretkelle. Tällä retkellä olen pyrkinyt selvittämään itselleni, 

mitä kyseinen alkukielen sana oikein tarkoittaa, mistä suomen kielen sana vanhurskaus 

on peräisin ja miksi sanalla on niin monta eri käännösvastinetta nykyisessä Kirkkoraa-

matussamme. 

Tutkimusretkeni tuloksena on tämä väitöskirja. Muutaman vuoden ajan olen 

viettänyt aikaani raamatullisen semantiikan ja raamatunkäännösten kiehtovassa maail-

massa. Pääosan työstäni sain tehtyä puolen vuoden virkavapauden turvin. Virkavapaus 

ei olisi onnistunut ilman Mikael Agricola -säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston 

myöntämiä apurahoja. Kiitän lämpimästi rahoittajia tästä minulle annetusta mahdolli-

suudesta. Väitöskirjan loppuunsaattaminen vei kaksi ja puoli vuotta kirkkoherran koko-

päiväisen työn ohella. Kiitän lämpimästi silloisia esimiehiäni, kirkkoherra, teologian 

tohtori Hannu Vapaavuorta ja Helsingin hiippakunnan piispa, teologian tohtori Eero 

Huovista, ensin virkavapauden järjestämisestä ja sitten kannustavasta suhtautumisesta 

työni loppuunsaattamiseen viranhoidon ohella. Kiitän myös aiempaa esimiestäni, kirk-

koherra, teologian tohtori Eija Könttiä ja monia aiempia ja nykyisiä työtovereitani kan-

nustuksesta väitöskirjan tekemiseen. 

Useat tahot ovat monin tavoin auttaneet väitöskirjani tekemisessä. Kiitän Hel-

singin juutalaista seurakuntaa Sidur Helsinki -rukouskirjasta, jonka sain käyttööni väi-

töskirjaa varten. Kiitän Kirkkohallituksen arkistonhoitaja Leena-Maija Siivosta raama-

tunkäännöskomitean ja -valiokunnan arkistoihin perehdyttämisestä. Iso kiitos kuuluu 

työni asiantunteville ohjaajille. Heistä ensimmäinen, suuresti arvostamani professori 

Timo Veijola, ei ole enää keskuudessamme vastaanottamassa kiitoksia. Vuosituhannen 

vaihteen tienoilla hän rohkaisi minua jättämään pro gradu -tutkielmani kiintoisan aihe-

piirin, ensimmäisen käskyn ja sen tulkinnan, ja suuntaamaan sen sijasta tuolloin vielä 

lähes täysin tutkimattomaan vuoden 1992 Kirkkoraamattuun. Timo Veijolan jälkeen 

työtäni ohjasi sen alkuvaiheessa professori Risto Lauha, jonka semanttinen asiantunte-

mus oli hyvin tärkeä työni suuntautumisen kannalta. Professori Anneli Aejmalaeus aut-

toi puolestaan aihepiirini tutkimushistorian päivittämisessä nykyhetkeen. Professori 

Martti Nissinen antoi merkittävää palautetta työni viimeistelyvaiheessa. Esitän lämpi-

män kiitokseni heille.  
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Mainitsemieni työni virallisten ohjaajien lisäksi suuren kiitoksen ansaitsevat 

professori Raija Sollamo, joka auttoi työni suuntaamisessa sen alkuvaiheessa, ja Jyväs-

kylän yliopiston suomen kielen professori Aila Mielikäinen, joka ohjasi merkittävällä 

tavalla työtäni suomen kielen vanhurskaus-sanueen tutkimisen osalta. Kiitokseni ansait-

sevat myös Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan jatkoseminaarin osal-

listujat, joilta sain pitkin matkaa tärkeää palautetta työstäni. Kiitän myös oman seura-

kuntani psalmipiiriläisiä ja Jämsän Kristillisen Kansanopiston raamattutiedon kurssilai-

sia mielenkiinnosta aihettani kohtaan ja kannustuksesta työssäni. 

Kiitän väitöskirjani esitarkastajia, dosentti Aarne Toivasta ja professori Tapani 

Harviaista, jotka paneutuivat syvällisesti työhöni ja antoivat siitä kahdessa vaiheessa 

tärkeää palautetta. Heidän avullaan väitöskirjani aihepiirin käsittely on syventynyt ja 

tästä kirjasta on tullut monin tavoin lukijaystävällisempää luettavaa. Kiitän myös äitiäni 

professori Helena Sulkalaa kirjan kieliasun tarkastamisesta ja tuesta väitöskirjatyössä.  

Suurimman kiitoksen ansaitsee vaimoni Virpi yhdessä lastemme Jeminan, Seli-

nan ja Joonatanin kanssa. Kiitän heitä näiden vuosien varrella saamastani ymmärtä-

myksestä ja kannustuksesta. 

 

Helsingissä 24.3.2011  

 

Jukka Palola 



 

9 

 

Sisällysluettelo 
 

Abstract          3 

 

Tiivistelmä          5 

 

Alkusanat          7 

 

I JOHDANTO 

1. Tutkimustehtävä                  11 

2. Tutkimuskohteen valinta                      14 

3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto        16  

4. Tutkimushistoria: Toivanen, Lauha ja Kela                                                  17 

 

II PSALMIEN KIRJAN צדק ṣdq -SANUE JA SEN SEMANTTINEN KENTTÄ  

5. Raamatullinen semantiikka: Lyonsin, Barrin, Sawyerin ja Kedarin teoriat   24  

6. Keskeinen sanue. צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psalmien   38 

            kirjassa 

7. Oikea ja oikeassa oleva. Heprean kielen sanakirjojen antama merkitys   50 

 ṣdq -sanueelle צדק

8. Järjestys vai suhde? צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoria          52            

9. Syytön oikeassa oleminen. צדק ṣdq -sanueen lähivastineiden semanttiset     95 

kentät ja niiden suhde צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään 

10. Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue ja sen semanttinen kenttä 100  

 

III PSALMIEN KIRJAN צדק ṣdq -SANUEEN KÄÄNTÄMINEN VUODEN 1992 

KIRKKORAAMATUSSA  

11. Kohti uutta käännöstä. Kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettama         102                    

raamatunkäännöskomitea ja sen valitsema käännösperiaate                 

12. Dikaiosynesta vanhurskauteen. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen        111 

aiemmat käännösvastineet Septuagintasta Psalmit elävät -parafraasiin 

13. Käännösperiaatteiden ja vastineiden kirjo. Psalmien kirjan                  154 

 -ṣdq -sanueen käännösvastineet 29.10.1973 asetetun raamatun צדק

käännöskomitean käyttämissä erikielisissä vertailukäännöksissä ja  

samanaikaisesti tekeillä olleissa raamatunkäännöksissä 

14. Sanakonkordanssista merkityksen avaamiseen. Psalmien kirjan           183 

 -ṣdq -sanueen käännösvastineet 29.10.1973 asetetun raamatun צדק

käännöskomitean käännösnäytteessä ja käännösehdotuksissa ja  

niihin liittynyt keskustelu 

15. Viattomasta ystävään. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet 210 

            vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Kirkkoraamatun saama palaute 

16. Takaisin vanhurskauteen. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen                 222 

            käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen ilmestyneissä  

            raamatunsuomennoksissa 

17. Semanttisesti rikas Kirkkoraamattu. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen      228 

            vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamien käännösvastineiden  

            vertailua muihin käännöksiin 



 

10 

 

18. Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntäminen vuoden 246  

1992 Kirkkoraamatussa  

 

IV LOPPUKATSAUS  

19. Loppukatsaus                    251 

 

V LYHENTEET, LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

20. Lyhenteet                     256 

21. Arkistolähteet ja kokouspöytäkirjat                   256 

22. Raamatut ja raamattuohjelmat                                                                 259    

23. Painetut lähteet, kirjallisuus ja apuneuvot                   262 



 

11 

 

I   Johdanto 
 

1. Tutkimustehtävä 
  

Suomen kielen sanat vanhurskaus
1
, vanhurskautus/vanhurskauttaminen, vanhurskas ja 

verbi vanhurskauttaa muodostavat vanhurskaus-sanueen, jolla on perinteisesti ollut tär-

keä tehtävä suomen uskonnollisessa kielessä.
2
 Sanueeseen kuuluvia sanoja on vuoden 

1938 Kirkkoraamatussa 574 ja vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 298. Jos kirkollinen 

kieli ja teologinen sanasto eivät ole kielenkäyttäjälle tuttuja, tähän sanueeseen kuuluvien 

sanojen ymmärtäminen voi tuottaa hänelle suuria vaikeuksia. Tähän viittaa myös vuo-

den 1992 Kirkkoraamattua valmistelleen raamatunkäännöskomitean käännösehdotuk-

sen Vanha testamentti I esipuhe, joka käsittelee erikseen sanaa vanhurskas. Esipuheen 

mukaan komitea on käyttänyt käännösehdotuksessaan kyseistä sanaa selvästi vähem-

män kuin vuoden 1938 Kirkkoraamattu.
3
  

Komitea on pyrkinyt ehdotuksessaan erottamaan heprean kielen sanan צדק ṣdq
4
 

yleiskielisen merkityksen ‟olla oikeassa‟, ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟ sanan uskon-

nollisesta merkityksestä. Mutta myös sanan uskonnollisen merkityksen komitea on pyr-

kinyt tuomaan esiin muiden vastineiden avulla, ”koska sanan vanhurskas perusmerkitys 

on jäänyt laajoille piireille epäselväksi”. Ainoan periaatteellisen poikkeuksen komitea 

on tehnyt sanaparin jumalaton – vanhurskas kohdalla, koska komitean mukaan sanan 

vanhurskas korvaaminen tässä yhteydessä muilla vastineilla olisi vaikeaa.
5
 

Vanhurskaus-sanueen ymmärtämistä vaikeuttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin van-

hurskaus-sanueen sanat ovat muodostuneet suomen kielessä teologisiksi erityistermeiksi 

eli niitä käytetään muissa kuin uskontoon liittyvissä asiayhteyksissä hyvin vähän tai ei 

lainkaan. Toiseksi vanhurskaus-sanueen sanat ovat semanttisesti läpinäkymättömiä. 

Sanat eivät viittaa ‟vanhaan ja hurskaaseen‟, niin kuin tavallinen kielenkäyttäjä saattaisi 

päätellä.
6
 Tilanne on toisenlainen indoeurooppalaisissa kielissä, joissa vastaavilla sa-

noilla on läpinäkyvä yhteys kyseisen kielen ‟oikeaa‟ tarkoittavaan sanaan. Ruotsin sa-

                                                 
1
  Tässä tutkimuksessa olen varannut kursivoinnin heprean kielen sanojen translitteroinneille (esimerkkinä 

ṣdq) sekä teosten erisnimille (esimerkiksi Bibelen). Sanan alleviivausta käytän silloin, kun kyse on suo-

men kielen sanasta (esimerkkinä vanhurskaus). Puolilainausmerkkejä käytän silloin, kun kyse on sanan 

merkityksen selityksestä (esimerkkinä ‟olla oikeassa‟). Kun kyse on käsitteestä, käytän lihavointia (esi-

merkiksi käsite vanhurskaus). 
2
 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätunnustuskirjassa Augsburgin tunnustuksessa oppi vanhurskau-

tuksesta on neljäs uskonkohta. Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat 1990, 53. 
3
 Vanha testamentti I 1990, 10–11. 

4
 Noudatan heprean kielen sanojen translitteraation osalta SBL:n akateemista tyyliä. SBL Handbook 

1999, 26-27.  – Silloin kun tarvitsen tässä tutkimuksessa teknistä käännösvastinetta heprean kielen צדק 

ṣdq -sanueen sanoille, käytän parempien vastineiden puuttuessa suomen kielen vanhurskaus-sanueen 

sanoja. Kyseessä ei tällöin ole kannanotto sen puolesta, että heprean kielen צדק ṣdq -sanueen sanat tulisi 

kääntää suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanoilla. 
5
 Vanha testamentti I 1990, 10–11. – Jo raamatunkäännöskomitean osamietintö vuodelta 1975 suosittaa 

sanan vanhurskas välttämistä, mutta eri syystä. Komitea ei tuolloin viittaa lainkaan suomen kielen sanan 

vanhurskas ongelmallisuuteen, vaan ainoastaan siihen, että sanan semanttinen kenttä on alkukielessä niin 

laaja, ettei suomenkielinen käännösvastine kykene antamaan lukijalle riittävän selvää ja monipuolista 

käsitystä tekstin sisällyksestä. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean 

osamietintö, 21. 
6
 Ks. esim. Heinimäki & Jolkkonen 2008, 190. 
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nalla rättfärdighet
7
 on selvä yhteys sanaan rätt, englannin sanalla righteousness puoles-

taan sanaan right. Saksan sanalla Gerechtigkeit on yhteys sanaan Recht, ranskan sanalla 

justice sanaan just ja latinan sanalla iustitia sanaan iustus. Eikä tämä ole vain indoeu-

rooppalaisten kielten tilanne, vaan sama koskee myös lähisukukieltämme viroa. Viron 

sanalla õiglus on läpinäkyvä yhteys sanaan õige. Sen sijaan suomen kieltä äidinkie-

lenäänkin puhuvan täytyy erikseen oppia tai opetella vanhurskaus-sanueen sanojen 

merkitys. 

Mainitsemieni syiden vuoksi vanhurskaus-sanueen semantiikka on tutkimisen 

arvoinen kohde. Koska päämielenkiintoni on juuri vanhurskaus-sanueessa, väitöskirjani 

otsikko on tarkoituksellisesti suomen kielen viskurilain vastaisesti muodossa ”Vanhurs-

kautta, oikeutta vai uskollisuutta?” Koska väitöskirjani tutkimusala ei ole suomen kieli 

vaan Vanhan testamentin eksegetiikka, tutkimukseni tarkempi kohde määrittyy heprean 

kielen vastaavan sanueen eli צדק ṣdq -sanueen pohjalta. Sanueen sanat esiintyvät Van-

hassa testamentissa kaikkiaan 524 kertaa.
8
 Koska yli neljäsosa eli 139 näistä on Psalmi-

en kirjassa,
9
 olen valinnut juuri Psalmien kirjan tarkemmaksi tutkimuskohteekseni.  

Väitöskirjani tutkimuskohteena on צדק ṣdq -sanue vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

Psalmien kirjassa. Jotta pystyn tarkemmin tutkimaan sanueen kääntämistä ja siihen liit-

tyen semantiikkaa vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa, perehdyn ensin צדק 

ṣdq -sanueen semantiikkaan Psalmien kirjan alkukielessä hepreassa. Tässä tutkimukses-

sa käytän apunani semanttisen kentän teoriaa, jonka mukaisesti kartoitan צדק ṣdq -

sanueen semanttista kenttää sekä heprean kielen sanakirjojen että sanueesta tehtyjen 

semanttisten tutkimusten avulla. Tutkin myös sanueen lähivastineiden ja tärkeimmän 

vastakohtaisen sanan ָרָשע rāšāʿ semanttista kenttää, ja tarkennan niiden avulla sitä, mi-

kä on צדק ṣdq -sanueen omin merkitys eli merkitys, jota sen lähivastineet eivät voi kor-

vata.  

Sanueen semanttisen kentän hahmottamisen jälkeen tutkin sanueen kääntämistä 

vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa. Kartoitan aluksi 29.10.1973 asetetun 

raamatunkäännöskomitean valitsemaa käännösperiaatetta ja צדק ṣdq -sanueen kääntämi-

selle asetettuja tavoitteita. Seuraavaksi selvitän, millaisia käännösvastineita צדק ṣdq -

sanue oli aiemmin saanut ja millaisia vastineita sanue sai samaan aikaan tekeillä olleissa 

raamatunkäännöksissä. Tämän jälkeen kartoitan käännösprosessin aikana sanueen kään-

tämisestä käytyä keskustelua ja komitean valitsemia käännösvastineita. Tarkimmin ana-

lysoin sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamia käännösvastineita. Seuraavaksi 

analysoin keskustelua, jota vuoden 1992 Kirkkoraamatun julkaisemisen jälkeen on 

Suomessa käyty צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä. Samoin selvitän, millaisia käännösvas-

tineita צדק ṣdq -sanue on saanut vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen ilmestyneissä 

Psalmien kirjan suomennoksissa. Lopuksi vertaan Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamia käännösvastineita neljän muun käännöksen 

käännösvastineisiin. Erikielisten käännösvastineiden avulla pyrin osaltani myös hah-

mottamaan צדק ṣdq -sanueen laajaa semanttista kenttää. Tutkimukseni tulee siten anta-

maan uutta tietoa sekä צדק ṣdq -sanueen semanttisen kentän laajuudesta että צדק ṣdq -

                                                 
7
 Johnson toteaa, että ruotsin kielen sana rättfärdighet ei ole pelkästään uskonnollinen sana, vaan sitä 

käytetään ylätyylisessä kielenkäytössä esim. politiikassa. Johnson 1985, 10. 
8
 Luvussa eivät ole mukana erisnimet. Esiintymistä 523 on hepreankielisissä teksteissä ja yksi aramean-

kielisessä (Dan. 4:24). Sanueen esiintyminen keskittyy Psalmien kirjan lisäksi Sananlaskuihin sekä pro-

feettakirjoista Jesajan (erityisesti Deutero-Jesajan) ja Hesekielin kirjaan. Johnson 1989, 903. 
9
 Tämä luku ei sisällä jakeen 110:4 erisnimeä י־ֶצֶֶֽדק  .Malki- ṣedeq ַמְלכִּ
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sanueen ja vanhurskaus-sanueen erilaisten semanttisten kenttien yhteen saattamisen 

vaikeudesta. 

Tutkimukseni jakautuu neljään pääosioon. Ensimmäinen pääosio on johdanto, 

jossa esittelen tutkimustehtävän ja perustelen tarkemmin, miksi olen valinnut tutkimus-

kohteeksi juuri Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen.  Samoin esittelen tutkimusmenetelmät 

ja tutkimusaineiston sekä lyhyesti aihepiirini tutkimushistoriaa tärkeimpien tutkimuk-

seeni liittyvien raamatullista semantiikkaa ja raamatunkääntämistä käsittelevien tutki-

musten osalta. Toisessa pääosiossa selvitän tutkimukseni semanttista teoriataustaa ja 

kartoitan צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psalmien kirjassa. Tämän jäl-

keen esittelen lyhyesti suomalaisten raamatunkääntäjien kannalta keskeisten raamatulli-

sen heprean kielen sanakirjojen antamat käännösvastineet צדק ṣdq -sanueen sanoille. En 

kuitenkaan keskity pelkästään sanueen sanojen sanakirjamerkityksiin, koska semantii-

kan tutkimuksessa on painotettu näkemystä, että sanalla on merkitys vain esiintymis-

kontekstissaan. Siksi kartoitan צדק ṣdq -sanueen semanttisesta kentästä heprean kielessä 

käytyä tieteellistä keskustelua aikahistoriallisessa järjestyksessä sekä teologisten sana-

kirjojen artikkelien että aiheeseen liittyvien muiden tieteellisten artikkelien ja monogra-

fioiden avulla. Kartoitan myös צדק ṣdq -sanueen semanttista kenttää vertaamalla sitä 

sanueen tärkeimpien lähivastineiden ja tärkeimmän vastakohtaisen sanan semanttisiin 

kenttiin.  

Tutkimukseni kolmas pääosio keskittyy Psalmien kirjan דקצ  ṣdq -sanueen kään-

tämiseen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Osion ensimmäisessä pääluvussa esittelen 

29.10.1973 asetetun raamatunkäännöskomitean ja raamatunkäännösperiaatteen. Tämän 

jälkeen seuraa tutkimukseni ensimmäinen keskeinen luku, jossa selvitän Psalmien kirjan 

-ṣdq -sanueen aiemmin saamia käännösvastineita tärkeimmissä Agricolaa edeltäneis צדק

sä raamatunkäännöksissä sekä raamatunsuomennoksissa Agricolasta alkaen. Luvussa 13 

tutkin Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämistä niissä erikielisissä raamatunkään-

nöksissä, joita kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettama raamatunkäännöskomitea käytti 

vertailukäännöksinään. Samoin selvitän, millaisia käännösvastineita Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanue on saanut vuoden 1992 Kirkkoraamatun kanssa samanaikaisesti tekeillä ol-

leissa raamatunkäännöksissä.  

Seuraavana on tutkimukseni toinen keskeinen luku 14, jossa kartoitan Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen saamia käännösvastineita raamatunkäännöskomitean käännös-

näytteessä ja käännösehdotuksissa ja niihin liittynyttä keskustelua. Luku 15 keskittyy 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamien käännösvas-

tineiden kartoittamiseen ja analysointiin ja Kirkkoraamatun saamaan palautteeseen. 

Tämän jälkeen seuraa tutkimukseni kolmas keskeinen luku 16, jossa tutkin sanueen 

kääntämistä vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen ilmestyneissä Psalmien kirjan suo-

mennoksissa. Lopuksi vertaan צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamia 

käännösvastineita neljän muun käännöksen käyttämiin käännösvastineisiin. Neljäs pää-

osio, luku 19, sisältää loppukatsauksen, jossa kokoan tutkimukseni keskeiset tulokset ja 

hahmotan niiiden merkitystä raamatunkääntämisen ja käännösteorioiden näkökulmasta. 
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2. Tutkimuskohteen valinta 
 

 ṣdq -sanue on ollut pitkään teologisen mielenkiinnon kohteena, koska se on yksi צדק

koko Vanhan testamentin keskeisimmistä sanueista ja liittyy Heprealaisessa raamatussa 

läheisesti Jumalan ja maailman väliseen yhteyteen.
10

 Toisaalta sanueen perinteinen 

käännösvastine suomen kielessä eli vanhurskaus-sanue on ollut hyvin keskeinen sanue 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon elämässä ja toki laajemminkin kristillisten kirkko-

jen elämässä. Tästä aihepiiristä ei kuitenkaan ole aiemmin tehty suomenkielistä, Van-

haan testamenttiin keskittyvää semanttista tutkimusta. Toisaalta vuoden 1992 Kirkko-

raamatun aiheuttama muutos kyseisten sanojen yleisyyteen Vanhan testamentin tekstis-

sä on ollut huomattava. Alkukielen צדק ṣdq -sanueen 524 esiintymästä enää 185 on 

käännetty suomeksi vanhurskaus-sanueen sanoilla, kun edellisessä, vuoden 1938 Kirk-

koraamatun Vanhassa testamentissa sanueen sanat esiintyivät käännösvastineina vielä 

405 kertaa. Koska Raamatun kieli muodostaa uskonnollisen kielen perustan,
11

 tämä 

muutos vaikuttaa väistämättä myös kirkolliseen ja laajemmin uskonnolliseen suomen 

kieleen.  

Uskonnolliselle kielelle on tyypillistä sanojen merkitysten abstraktistuminen. 

Raamatun selitysperinne synnyttää ajan mittaan uusia näkökulmia, jotka luovat uusia 

merkityksiä ja ilmaisutapoja. Tämä on näkynyt suomen kielen kehityksessä siten, että 

Agricolan aikainen Raamatun sanasto alkoi saada 1700-luvulla herätysliikkeiden myötä 

abstraktimpia ja teologisempia merkityksiä. Alkuaan konkreettisesta, kuvallisesti käyte-

tystä Raamatun ilmauksesta voi käännösten ja tulkintojen kautta tulla tarkkaan määritel-

tävä opillinen termi.
12

 Uskonnollisessa kielessä on kaiken kaikkiaan keskeistä aihepiirin 

sakraalius,
13

 joka tekee kielen muuttamisesta haasteellista. Uskonnolliset käsitteet ym-

märretään usein normatiivisiksi: ne ilmaisevat joko täysin oikeaa tai täysin väärää.
14

 

Nämä uskollisen kielen erityspiirteet tekevät raamatunkääntämisestä haastavampaa kuin 

monesta muusta kääntämisestä. Edellä mainittujen syiden vuoksi צדק ṣdq -sanueen se-

mantiikan ja kääntämisen tutkiminen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa on tärkeä tutki-

muskohde. 

Koska koko Vanha testamentti on laaja ja koostuu keskenään hyvinkin erilaisis-

ta kirjoista, on perusteltua rajata tutkimus yhteen Vanhan testamentin kirjaan. Antoisin 

kirja on tässä suhteessa Psalmien kirja, joka on Vanhan testamentin käytetyin kirja niin 

kristillisten kirkkojen jumalanpalveluselämässä kuin yksityisten ihmisten hartausluke-

mistona.
15

 Psalmien kirja koostuu tyyliltään, sanomaltaan ja alkuperältään keskenään 

hyvinkin erilaisista psalmeista, mutta toisaalta se on kuitenkin redaktiohistoriansa myö-

tä saanut nykyisen muotonsa yhtenä kokonaisuutena, jollaisena sitä on käytetty jo kah-

den vuosituhannen ajan. Näiden syiden vuoksi on perusteltua valita juuri Psalmien kirja 

tutkimuskohteeksi.  

                                                 
10

 Gyllenberg 1971, 28; Seifrid 2001, 415. Gyllenberg puhuu tosin käsitteestä צדק ṣdq, ei צדק ṣdq -

sanueesta. Terminologisen selvyyden vuoksi puhun itse koko ajan צדק ṣdq -sanueesta. Vanhurskaus on 

käsite, jonka sisältöä kielenkäyttäjä voi tilanteesta riippuen ilmaista eri sanueilla, suomen kielessä esi-

merkiksi oikeamielisyys-sanueella. Toisaalta kielenkäyttäjä voi ilmaista צדק ṣdq -sanueella muutakin kuin 

käsitteen vanhurskaus sisältöä (esim. sanan perusmerkitys ‟oikea‟ tai jumalannimi ṣdq).  
11

 Ks. esim. de Waard 1986, 21. 
12

 Mielikäinen 2007, 64, 68. 
13

 Suojanen 1975, 230-231. 
14

 Yri 1998, 17-18, 30-31. 
15

 Ks. Daavidin lauluja ja historia 1978, 9. 
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Juutalainen perinne on korostanut Daavidia psalmien kirjan kirjoittajana. Var-

hainen juutalainen psalmikommentaari, Midrasch Tehillim, kuvaa psalmien syntyä seu-

raavasti: ”Mooses antoi Israelille viisi lain kirjaa ja Daavid antoi viisi psalmien kir-

jaa”.
16

 Puhe viidestä psalmien kirjasta viittaa vuoden 1992 Kirkkoraamatussakin esille 

tuotuun tapaan jakaa Psalmien kirja viideksi pienemmäksi osaksi, joilla on omat otsikot: 

psalmit 1-41 muodostavat ensimmäisen Psalmien kirjan, psalmit 42-72 toisen, psalmit 

73-89 kolmannen, psalmit 90-106 neljännen ja psalmit 107-150 viidennen.
17

 Masoreet-

tisen tekstin mukaan 70 psalmin alkujakeessa on maininta ְלָדוִּד lĕdāwid, joka on perin-

teisesti suomennettu sanoilla ‟Daavidin psalmi‟.
18

 Juutalaisen tradition ohella myös 

kristillinen traditio on pitänyt psalmeja Daavidin itsensä kirjoittamina. Yhtenä myötä-

vaikuttajana on ollut Luukkaan evankeliumin 20. luvun maininta Daavidista psalmien 

kirjoittajana.
19

 Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen syntymisen myötä 1700- ja 

1800-luvuilla tutkijat kyseenalaistivat Daavidin aseman psalmien kirjoittajana.
20

 Nyky-

tutkimus korostaa Psalmien kirjan pitkää kokoamishistoriaa. Yksittäiset psalmit ovat 

peräisin eri ajoilta, osa selvästi monarkian ajalta (ennen vuotta 587 eKr.) ja osa selvästi 

pakkosiirtolaisuuden jälkeiseltä ajalta (vuoden 538 eKr. jälkeiseltä ajalta).
21

 Koska tut-

kimukseni ei keskity sen enempää yksittäisten psalmien syntytaustaan kuin Psalmien 

kirjan syntyprosessiin, en katso tarpeelliseksi lähteä esittelemään viimeisen kahden vuo-

sisadan aikana käytyä keskustelua Psalmien kirjan syntyprosessista tai esittelemään par-

haana pitämääni teoriaa siitä.
22

  

Psalmien kirjan valintaa tutkimuskohteekseni tukee myös צדק ṣdq -sanueen kes-

kittyminen Psalmien kirjaan: Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanueen 524 esiintymästä 

139 on Psalmien kirjassa.
23

 Sanue on myös Psalmien kirjan oman teologian kannalta 

keskeinen.
24

 Niin ikään Psalmien kirjasta on olemassa useampia suomenkielisiä kään-

nöksiä kuin muista Vanhan testamentin kirjoista. Nämä käännökset toimivat hyvänä 

vertailuaineistona vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjalle.  

Psalmien kirjalla tarkoitan tässä tutkimuksessa Biblia Hebraica Stuttgartensian 

mukaista Psalmien kirjan kaanonia ja tekstimuotoa, jonka pohjalta vuoden 1992 Kirkko-

raamattu on käännetty. Heprean kielessä צדק ṣdq -sanue sisältää sekä eri verbimuodot 

että nominit. צדק ṣdq -sanue käsittää sekä sanajuuren käyttämisen verbinä צדק ṣadaq eri 

                                                 
16

 Midrasch Tehillim 1:1. Midrasch Tehillimin mukaan Daavid teki kaiken sen, minkä Mooseskin teki. 

Erityisesti Midrasch Tehillimin mainitsee kansan johtamisen, sodan johtamisen, alttarin rakentamisen, 

uhraamisen ja israelilaisten siunaamisen. – Käytän Midrasch Tehillimista August Wünschen saksankielis-

tä käännöstä. Wünsche 1967, 2. 
17

 Tämän jaon synnystä ks. tarkemmin Marttila 2004, 246-249. 
18

 Ilmaisu ei kuitenkaan viittaa Daavidiin psalmien kirjoittajana, niin kuin 1800-luvulle asti ajateltiin. 

Nykytiedon valossa ei voida varmuudella sanoa, että yksikään psalmeista on Daavidin itsensä kirjoittama. 

Westermann 1980, 12, 20. 
19
”Daavid itse sanoo Psalmien kirjassa: - Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni.” (Luuk. 

20:42 vuoden 1992 Kirkkoraamatun mukaan).  
20

 Alkuvaiheessa suuri osa psalmeista ajoitettiin makkabilaisaikaan eli hyvin myöhäisiksi. Kraus 1982, 

80, 180-181.  
21

 Stanley 2010, 395. 
22

 Marko Marttila kuvaa tarkemmin psalmien syntyprosessista käytyä keskustelua väitöskirjassaan Col-

lective Reinterpretation on the Psalms ja esittää syntyprosessista oman teoriansa. Marttila 2004, 2-11, 

241-252. 
23

 Luvussa eivät ole mukana erisnimet. Heprean kielen lisäksi termi esiintyy Heprealaisessa raamatussa 

yhden kerran arameaksi (Dan. 4:24). Sanajuuren esiintyminen keskittyy Psalmien kirjan lisäksi Sananlas-

kuihin sekä profeettakirjoista Jesajan (erityisesti Deutero-Jesajan) ja Hesekielin kirjaan. Johnson 1989, 

903. 
24

 Kraus 1978, 78-79. 
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muodoissaan että maskuliinisen substantiivin ֶצֶדק ṣedeq, feminiinisen substantiivin ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ ja adjektiivin יק  .ṣaddîq ַצדִּ

Tutkimukseni teoreettisena taustana käytän raamatullisen semantiikan teorioita, 

jotka esittelen luvussa 5. Teoreettisen pohjan tutkimukselleni muodostavat John Lyon-

sin semanttinen kenttäteoria sekä James Barrin, John F.A. Sawyerin ja Benjamin Keda-

rin raamatullisen semantiikan teoriat. Luvussa 11 sivuan lyhyesti myös raamatunkään-

nöstyön teoriataustaa, kun analysoin raamatunkäännöskomitean valisemaa käännösperi-

aatetta.  

 

3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 

Tutkimusmenetelmäni on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa analysointini koh-

teina on צדק ṣdq -sanueen semanttinen kenttä hepreankielisessä Psalmien kirjassa. Ensin 

käyn läpi צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psalmien kirjassa sekä kie-

liopillisten muotojen mukaan luokiteltuna että sanojen viittauskohteiden mukaan luoki-

teltuna. Tässä yhteydessä käsittelen myös sanueen esiintymiin liittyvät mahdolliset teks-

tikriittiset ongelmat sekä selvitän tarkemmin luokkaa, jonka esiintymät ovat ‟ilman sel-

vää viittauskohdetta‟. Seuraavaksi käsittelen suomenkielisen raamatunkääntäjän kannal-

ta keskeisten sanakirjojen antamat merkitykset heprean kielen צדק ṣdq -sanueelle. Tä-

män jälkeen käyn läpi koko Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanueen semanttisen kentän 

tutkimushistorian kronologisesti. Esiteltäväksi aineistoksi olen tältä osin ottanut sekä 

teologisten sanakirjojen artikkeleita että aihepiiriä käsitteleviä monografioita, tutkimus-

artikkeleita ja kommentaareja. Koska yksittäisten sanojen semanttinen merkitys avautuu 

kielensisäisesti, toisten samanaikaisten sanan esiintymien ja niiden kontekstien perus-

teella, minun ei ole mielekästä rajoittaa semanttisen kentän kartoitusta vain Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueeseen, vaan koko Vanhaan testamentin צדק ṣdq -sanueeseen. Sanu-

een semantiikan tutkimushistorian esittelyn jälkeen analysoin צדק ṣdq -sanueen lähivas-

tineiden semanttisia kenttiä ja pyrin vertailun avulla hahmottamaan, mikä צדק ṣdq -

sanueessa on erityistä eli mikä on sellaista, jota yksikään sanueen synonyymeistä ei voi 

yksinään korvata.  

Tutkimukseni toisessa vaiheessa kartoitukseni kohteena on Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanueen kääntäminen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Esittelen ensin kirkollisko-

kouksen 29.3.1973 valitseman raamatunkäännöskomitean ja komitean valitseman kään-

nösperiaatteen. Seuraavaksi esittelen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen aiempaa tulkin-

ta- ja käännöshistoriaa. Tässä yhteydessä kuvaan myös sanueen saamia käännösvastinei-

ta raamatunkäännöskomitean käyttämissä erikielisissä vertailukäännöksissä ja samaan 

aikaan tekeillä olleissa raamatunkäännöksissä. Tämän jälkeen analysoin sanueen seman-

tiikasta ja käännösvastineista raamatunkäännösprosessin aikana käytyä keskustelua ja 

raamatunkäännöskomitean tekemiä käännösehdotuksia. Seuraavassa vaiheessa kartoitan 

-ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa saamat käännösvasti צדק

neet sekä alkukielen kieliopillisten muotojen että viittauskohteen mukaan luokiteltuna. 

Tämän jälkeen tutkin vielä vuoden 1992 Kirkkoraamatun saamaa palautetta sekä sanu-

een saamia käännösvastineita vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen ilmestyneissä suo-

menkielisissä raamatunkäännöksissä. Vertaan myös צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 

Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa saamia käännösvastineita sanueeen neljässä muussa 

käännöksessä saamiin käännösvastineisiin. Tutkimukseni toisen vaiheen tiivistelmässä 

hahmottelen uudelleen צדק ṣdq -sanueen laajaa semanttista kenttää, nyt erikielisten 

käännösvastineiden pohjalta.  
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Pääaineistona väitöskirjassani ovat teoriataustan osalta esittelemieni teorioiden 

lähdekirjallisuus ja alkukielen sanueen osalta Biblia Hebraica Stuttgartensia (kirjalli-

sessa ja elektronisessa muodossa) sekä Vanhan testamentin heprean sanakirjat, teologi-

set sanakirjat, sanakonkordanssit, hakusanakirjat, elektroniset hakuohjelmat ja termien 

semantiikkaa käsittelevät tutkimukset sekä psalmikommentaarit. Mikael Agricolan 

Psalttaria edeltäneiden raamatunkäännösten osalta lähteinä ovat kreikankielinen Septu-

aginta, latinankielinen Vulgata mukaan lukien Psalmi iuxta hebraicum, saksankielinen 

Unrevidierte Lutherbibel (1545) ja ruotsinkielinen Gustav Vasas Bibel (1541). Suo-

menkielisten käännösvastineiden tutkimisen osalta päälähteenä on vuoden 1992 Kirkko-

raamattu ja vertailulähteinä ovat Mikael Agricolan Psalttari vuodelta 1551, vuosien 

1642, 1776 ja 1938 Kirkkoraamatut, vuonna 1971 ilmestynyt Aapeli Saarisalon Salmit, 

vuonna 1973 ilmestynyt Jussi Aron Psalmit nykysuomeksi ja vuonna 1985 ilmestynyt 

Psalmit elävät -parafraasi sekä Daavidin lauluja ja historia -käännösnäyte vuodelta 

1978 ja Vanha testamentti II: Raamatunkäännöskomitean käännösehdotus vuodelta 

1991. Raamatunkäännöskomitean käyttäminä erikielisinä vertailulähteinä ovat New 

English Bible (1970), Traduction Oecuménique de la Bible (1975), Today’s English 

Version (1976), Bibelen (bokmål) (1978), Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 

(1980) ja Gute Nachricht Bibel (1982). Vuoden 1992 Kirkkoraamatun kanssa samaan 

aikaan syntyneiden käännösten lähteinä ovat Eesti Piibel (1997) ja Bibeln 2000 (1999). 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen syntyneiden raamatunkäännösten osalta lähteinä 

ovat Uuras Saarnivaaran Jumalan Kansan Raamattu (1992), Raamattu Kansalle 

(2000/2002/2009) ja Sidur Helsinki -rukouskirja (2006). Edellä mainitut raamatunkään-

nökset ovat käytössäni pääosin sekä elektronisessa että kirjallisessa muodossa, osa kui-

tenkin vain elektronisessa (Lutherbibel, Jumalan Kansan Raamattu) ja osa vain kirjalli-

sessa muodossa (Salmit, Psalmit nykysuomeksi, Psalmit elävät, Daavidin lauluja ja his-

toria, Vanha testamentti II, Gustav Vasas Bibel, New English Bible, Sidur Helsinki). 

Raamatunkäännösprosessin aikana käydyn keskustelun tutkimisen pääaineiston 

muodostaa – raamatunkäännösprosessiin liittyvän kirjallisuuden lisäksi – Kirkkohalli-

tuksen arkistoon kuuluva Raamatunkäännöskomitean arkisto, joka sisältää raamatun-

käännöskomitean, käännösyksiköiden, raamatunkäännösvaliokunnan ja kirkolliskoko-

uksen pöytäkirjat liitteineen sekä raamatunkäännöskomitean laatimat osamietinnöt ja 

käännösehdotukset. Kirkolliskokouksen keskustelujen osalta pääaineistona ovat kirkol-

liskokouksen pöytäkirjat ja keskustelupöytäkirjat. 

 

4. Tutkimushistoria: Toivanen, Lauha ja Kela                                               
 

Esittelen tässä alaluvussa aihepiirini liittyvästä laajasta tutkimuskentästä kolme väitös-

kirjatutkimusta, joista jokaisen tutkimusasetelma liittyy ainakin joiltain osin oman tut-

kimukseni tutkimusasetelmaan. Esittelen aikajärjestyksessä Aarne Toivasen väitöskirjan 

Dikaiosyne-sanue Paavalin kielenkäytössä vuodelta 1975, Risto Lauhan väitöskirjan 

Psychophysischer Sprachgebrauch im Alten Testament vuodelta 1983 ja Maria Kelan 

väitöskirjan Jumalan kasvot suomeksi: metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen 

synty vuodelta 2007. Esittelen nämä väitöskirjat erityisesti oman tutkimukseni tutki-

musasetelman näkökulmasta ja siinä laajuudessa, kuin se oman tutkimusasetelmani 

kannalta on hyödyllistä. 
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Aarne Toivanen 

 

Vuonna 1975 julkaistussa väitöskirjassaan Dikaiosyne-sanue Paavalin kielenkäytössä 

Aarne Toivanen tutkii δικαιοςύνη-sanueen käyttöä ja sen saamia eri merkityksiä Paava-

lin kielessä. Hän luo ensin arvioivan katsauksen aihepiirin tutkimushistoriaan ja käsitte-

lee siinä yhteydessä myös צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriaa. Toivasen 

teoriapohjana ovat James Barrin raamatullisen semantiikan teoria, jonka teoriaa J. F. A. 

Sawyer on kehittänyt edelleen. Esittelen Barrin ja Sawyerin semanttiset teoriat tutki-

mukseni seuraavassa pääosiossa luvussa 5. Lisäksi Toivanen viittaa Eugene A. Nidan 

raamatunkäännösteoriaan ja sen liittymäkohtiin raamatullisen semantiikan kanssa.
25

 

Toivanen on tutkinut δικαιοςύνη-sanueen konteksteja tilannekontekstin, tyylitasojen ja 

kieliopillisten rakenteiden osalta ja selvittää δικαιοςύνη-sanueen merkityksiä. Hän löy-

tää kuusi pääasiallista merkityskenttää sanueelle: ‟laki‟, ‟tuomio‟, ‟evankeliumi‟, ‟ar-

mo‟, ‟sovitus‟ ja ‟hyvät teot‟.
26

 Toivanen toteaa tutkimustuloksinaan, että δικαιοςύνη-

sanueen sanat esiintyvät Paavalilla useiden eri käsitesisältöjen palveluksessa ja että lau-

seopilliset yhteydet ovat semanttiselta kannalta merkittävämpiä kuin nomini- ja verbi-

johdoksiin perustuva tyypittely.
27

 Tämä huomio on tärkeä oman tutkimuksenikin kan-

nalta. Kieliopillisiin muotoihin perustuvan ryhmittelyn ohella minun kannattaa ryhmi-

tellä Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymiä myös lauseopillisen yhteyden eli lau-

seen retorisen subjektin (Jumala  / ihminen / asia) mukaan.  

Tutkimushistorian esittelyn yhteydessä Toivanen toteaa, että eksegeettinen tut-

kimus on väittänyt δικαιοςύνη-sanueen säilyttävän olennaisesti saman merkityssisällön 

erilaisissa konteksteissa ja eri aikakausina. Tällöin tutkijoilta on jäänyt huomaamatta se 

mahdollisuus, että Raamatun kirjoittajat ovat voineet ilmaista käsitteiden vanhurskaus, 

vanhurskauttaminen jne. sisällön myös muita sanoja kuin δικαιοςύνη-sanueen sanoja 

käyttäen.
28

 Tämän arvioinnin pohjalta Toivanen on ottanut omaksi tutkimuslähtökoh-

dakseen oletuksen, että ”(sanueen) sanat eivät toimi itsenäisinä merkityksenosoittajina 

vaan saavat kussakin esiintymisyhteydessä semanttisen sisältönsä lukuisten muiden sa-

nojen yhteisvaikutuksesta”. Hän korostaa vielä, että erityisesti uskonnollisessa kielessä 

välittömän kontekstin tunteminen on välttämätöntä. 
29

  

Toivanen esittää myös muutamia muita oman tutkimukseni kannalta tärkeitä 

huomioita. Kontekstien tutkimuksen osalta hän kiinnittää huomiota eksegetiikan tutki-

joiden harrastamaan tekstien Sitz im Leben -kartoitukseen, jossa tutkija on pyrkinyt 

selvittämään tekstin luontevinta alkuperäistä sosiaalista kontekstia. Toivanen pitää tätä 

eksegeettistä metodia käyttökelpoisena semantiikassa, mutta vain sillä ehdolla, että sen 

soveltaminen tapahtuu vasta synkronisen tarkastelun jälkeen.
30

 Tyylipiirteiden semantti-

sen tutkimuksen osalta hän viittaa Eugene A. Nidan tutkimukseen, jonka mukaan us-

                                                 
25

 Toivanen 1975, 36-39. 
26

 Näiden merkityskenttien ulkopuolelle jää viisi δικαιοςύνη -sanueen esiintymää, jotka Toivanen käsitte-

lee erikseen. Yhdellä esiintymällä ei hänen mukaansa ole semanttisesti strukturoitua merkitystä. Toinen 

esiintymä vahvistaa sitä edeltävää ‟pyhää‟ merkitsevää sanaa.  Kolmas esiintymä sisältää komponentit 

‟tunnollinen‟, ‟nuhteeton‟ ja ‟oikeamielinen‟. Neljäs esiintymä liittyy joko ‟rituaalista puhtautta‟ tai ‟py-

hyyttä‟ ilmaisevaan sanastoon tai ilmaisee hellenistisen moraalifilosofian mukaisesti ‟oikeaa eettistä ja 

sosiaalista asennetta‟. Viides esiintymä liittyy puhekieliseen fraasiin ja sitä käytetään merkityksessä ‟oi-

kein‟ ja ‟sopiva‟. Toivanen 1975, 7-9. 
27

 Toivanen 1975, 173-176, 182-183. 
28

 Toivanen 1975, 33-34. 
29

 Toivanen 1975, 35, 40. 
30

 Toivanen 1975, 47. 
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konnollisella sanastolla on voimakas taipumus siirtyä konkreettisista tarkoitteista esteet-

tisiin merkityksiin.
31

 Hänen mukaansa viha ilmaisee niin Paavalin kuin Jesajan teksteis-

sä Jumalan pelastavaa toimintaa eikä sen vastakohtaa.
32

 Yksi Toivasen esittämistä 

käännösteorioihin liittyvistä tutkimustuloksista on, että sopivien termien löytäminen 

kohdekielessä on vaikeaa.
33

 

 

Risto Lauha 

 

Vuonna 1983 julkaistussa väitöskirjassaan Psychophysischer Sprachgebrauch im Alten 

Testament Risto Lauha tutkii Vanhan testamentin psykofyysisiä lekseemejä.
34

 Lauhan 

tutkimuksen päämääränä on selvittää kolmen heprean kielen psykofyysisen lekseemin 

(l    nefeš ja r ăḥ) käyttöä ihmisen fyysisten ominaisuuksien ilmaisijana, niiden merki-

tystä kyseisessä käyttöyhteydessä ja niiden keskinäistä yhteyttä. Hän toteuttaa tutki-

muksensa lekseemien semanttisten kenttien vertailun avulla.
35

 Semanttisista teorioista 

Lauha esittelee erityisesti Lyonsin, Barrin ja Sawyerin teoriat.
36

 Tutkimuksessaan Lauha 

tutkii ensin lekseemien etymologiaa ja sen jälkeen luokittelee niiden erilaisia käyttöyh-

teyksiä ja merkityksiä. Lauha toteaa selvästi, että hänen tutkimuksensa ei ole käsite- 

vaan lekseemitutkimusta.
37

 Tämä näkökulma minun täytyy pitää mielessäni omassa 

tutkimuksessanikin siten, että en tutki vanhurskauden käsitettä. Lauha käyttää tutki-

muksessaan frekvenssianalyysiä,
38

 jonka käyttökelpoisuus semanttisessa tutkimuksessa 

vaikuttaa kuitenkin ongelmalliselta.  

Maria Kela 

 

       

synty  

Vuonna 2007 julkaistussa väitöskirjassaan Jumalan kasvot suomeksi: metaforisaatio ja 

erään uskonnollisen ilmauksen synty Maria Kela tutkii psalmien kirjassa esiintyvän Ju-

malan kasvot -metaforan suomentamista. Hän pyrkii luomaan uskonnollisen ilmauksen 

syntyprosessin kuvauksen. Kelan tutkimusmetodi on filologinen: hän tarkastelee ilma-

uksia alkutekstin, sanastotutkimuksen, raamatunkäännöstraditioiden, viitekäännösten, 

kääntäjien kommenttien ja aikalaiskirjoitusten kontekstissa.
39

 Tutkimusaineistona hänel-

lä on Agricolan Psalttari vuodelta 1551 sekä vuosien 1642, 1776, 1938 ja 1992 Kirkko-

raamatut. Hän sanoo viittaavansa myös ”toisinaan” epäviralliseen Jussi Aron laatimaan, 

vuonna 1973 ilmestyneeseen Psalmit nykysuomeksi -käännökseen, joka on ”dynaamisen 

suomennoksen Vanhan testamentin ainoa omakielinen edeltäjä.”
40

 Kelan aineistoon on 

kuulunut luonnollisesti myös alkukielinen Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta 

ja Vulgata sekä suuri joukko erikielisiä viitekäännöksiä, joiden avulla hän pyrkii heijas-

                                                 
31

 Nida 1964, 37-38; Toivanen 1975, 73. 
32

 Toivanen 1975, 132. 
33

 Toivanen 1975, 187. 
34

 Lauha käyttää tutkimuksessaan sanoja ‟Lexem‟ (‟lekseemi‟) ja ‟Wort‟ (‟sana‟) pääosin synonyymeinä. 

Lauha 1983, 7. 
35

 Lauha 1983, 242-243. 
36

 Lauha 1983, 24-36. 
37

 Lauha 1983, 9. 
38

  Lauha 1983, 64-68. 
39

  Kela 2007, 23-24. 
40 Kela 2007, 17-18. Kela ei kuitenkaan määrittele lainkaan, millaisin kriteerein hän valitsee ne kohdat, 

jolloin hän ”toisinaan” viittaa kyseiseen epäviralliseen käännökseen. Hän ei myöskään näytä tuntevan 

lainkaan vuonna 1971 ilmestynyttä käännöstä Salmit ja Jobin kirja. Uusi suomennos selityksin. 



 

20 

 

tamaan ”alkutekstin tulkintavaihtoehtojen kirjoa”. Hän sanoo käyttäneensä viitekään-

nösten valintakriteereinä tunnettuutta ja saatavuutta.
41

 Parempana valintakriteerinä olisi 

voinut olla esimerkiksi pyrkimys saada mahdollisimman kattava otos erilaisia käännös-

periaatteita edustavia käännöksiä. Kela näyttää myös tietävän, että suomalainen raama-

tunkäännöskomitea on käyttänyt vertailukäännöksenä Gute Nachricht -käännöstä, mutta 

hän ei missään yhteydessä mainitse kootusti kaikkia raamatunkäännöskomitean käyttä-

miä käännöksiä.
42

 Hän ei myöskään esitä selkeitä kriteereitä eri viitekäännösten käyttä-

miselle tutkimuksessaan, vaan käyttää viitekäännöksiä ”toisinaan” tai ”vain joissakin 

kohdin”. 

Oman työni kannalta keskeisintä aineistoa Kelan tutkimuksessa on johdanto-

osio (tutkimuksen luku 1) ja osittain ensimmäinen pääluku (tutkimuksen luku 2) sekä 

pieneltä osin myös diskussioluku (tutkimuksen luku 5), joten keskityn tässä esittelyssä 

niihin. Tutkimuksensa johdanto-osion alkupuolella Kela käsittelee uskonnollisen kielen 

luonnetta. Hänen mukaansa uskonnon kieli on yksi erikoiskielen muoto, jota kielenkäyt-

täjät käyttävät uskonnollisissa tilanteissa ja uskonnollisista asioista puhuessaan tai kir-

joittaessaan. Uskonnollisen kielen selvin tuntomerkki on hänen mukaansa omaleimai-

nen sanasto ja sen käyttö erilaisissa fraaseissa. Oman tutkimukseni kannalta on tärkeä 

hänen huomionsa, että sanasto saattaa muuttua uskonnollisemmaksi myös kielenkäyt-

tötradition eli usein juuri raamatunsuomennoksissa tehtyjen sananvalintojen myötä. Ke-

la toteaa myös, että raamatunkäännöstyössä tulee ottaa huomioon sanojen termiytymi-

nen teologisiksi oppisanoiksi sitä tarkemmin, mitä pidempi kristillinen traditio kulttuu-

rilla on. Eri kirkkokunnilla voi myös olla käytössään erilaisia termejä, joten useita eri 

tunnustuskuntia palvelevan raamatunkäännöksen tekijät joutuvat ratkaisemaan, mitä 

termejä käytetään.
 43

 

Kelan mukaan ”raamatunkääntäjä ei voi kuoria kulttuureja pois käännöksestä”. 

Hän kiinnittää huomion myös siihen, että muiden käännösten käännösratkaisut vaikut-

tavat käännösprosessiin, vaikka kääntäjä olisikin alkukielentaitoinen. Hän tekee tärkeän 

huomion, että vasta vuoden 1992 Kirkkoraamatun valmistanut käännöskomitea koostui 

kokonaan äidinkieleltään suomenkielisistä jäsenistä. Aiempien Kirkkoraamattujen 

käännöstyössä on ollut mukana myös äidinkieleltään ruotsinkielisiä jäseniä, minkä 

vuoksi käännösprosessissa on syntynyt helposti vierasvaikutteista kieltä. Näin ollen 

raamatunsuomennoksiin on satojen vuosien kuluessa ja useiden käännösten jälkeen ker-

tynyt merkkejä lukuisista kielistä ja kulttuureista.
44

  

Kela on tutkimuksessaan perehtynyt kriittisesti Kirkkoraamattujen lähdepoh-

jaan. Hän perustelee, miksi edellisten käännösten kääntäjien dokumenteilla on taipumus 

ylikorostaa alkutekstin osuutta käännöksen lähtötekstinä ja vähätellä edeltävien kään-

nösten ja muille kielille tehtyjen aikalaiskäännösten osuutta. Poikkeuksena on hänen 

mukaansa uusimman raamatunkäännöskomitean arkisto vuosilta 1973-1992, joka muo-

dostaa luotettavan ja puolueettoman tutkimusmateriaalin.
45

 Toisaalta Kela tuo itse vä-

                                                 
41

 Kela 2007, 19 
42

 Kela 2007, 20. 
43

 Kela 2007, 13, 15-16. 
44

 Kela 2007, 27. 
45

 Kela 2007, 28-29. – Kela unohtaa kuitenkin sen, että Raamatunkäännöskomitean arkisto on vajaa eikä 

pelkkiä arkistolähteitä tutkimalla saa välttämättä tarkkaa kuvaa komitean työskentelystä. – Kela on itse 

käynyt kyseistä arkistoa läpi kattavasti, mutta hänen valitsemansa viittaustapa kyseisen arkistomateriaa-

liin tuntuu oudolta. Raamatunkäännöskomitean arkisto on osa Kirkkohallituksen arkistoa ja sitä varten on 

olemassa valmiina tarkka luettelointijärjestelmä, jolla jokainen kulloisenkin viittauksen kohteena oleva 

yksittäinen dokumentti voidaan helposti yksilöidä. Kelan ei siis olisi tarvinnut nähdä vaivaa arkistoluokit-
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hän myöhemmin esille sen, että myös vuoden 1992 Kirkkoraamatun valmistellut komi-

tea ylikorostaa alkutekstin merkitystä. Komitea mainitsee lähteikseen vain alkutekstin ja 

vanhat käännökset, mutta komitean arkistosta selviää, että aikalaiskäännösten osuudella 

on ollut oma tärkeä merkityksensä. Komitea on pohtinut käännösratkaisujaan niin kan-

sainvälisen tutkimuksen kuin suomalaisen raamattutradition kannalta.
46

 Viittaan omassa 

tutkimuksessani Kelan tutkimustuloksiin vanhempien raamatunsuomennosten lähdepoh-

jasta.  

Kela on selvittänyt myös heprean kielen vaikutusta suomalaisiin käännöksiin. 

Hänen mukaansa heprean kieli on vaikuttanut Agricolan Psalttariin ja vuoden 1642 

Kirkkoraamattuun lähinnä välillisesti eli saksan ja latinan kautta, vaikka vuoden 1642 

Kirkkoraamattua onkin todennäköisesti verrattu hepreankieliseen alkutekstiin ainakin 

joiltain osin. Alkutekstin ja vanhojen käännösten osuutta vuoden 1776 Kirkkoraamatun 

syntyprosessissa on hankala selvittää, sillä käännösprosessin pääpaino näyttää olleen 

ajanmukaisen suomen kielen luomisessa. Vasta vuoden 1938 Kirkkoraamatun käännös-

prosessissa hepreankielisestä alkutekstistä tuli tärkeä lähde.
47

  

Kela esittelee tutkimuksensa johdanto-osiossa vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

taustalla olleita raamatunkäännösteorioita. Ensimmäisenä hän esittelee Eugene A. Nidan 

dynaamisen vastaavuuden teorian.
48

 Toiseksi Kela esittelee Nidan teorian pohjalta kehi-

tellyn idiomaattisen käännösperiaatteen,
49

 jonka suhde vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

käännösprosessiin jää kuitenkin epäselväksi. Kolmanneksi hän esittelee funktionaaliset 

käännösteoriat ja niihin liittyvän uuden muotokeskeisyyden. Tältä osin Kela tuntee hy-

vin Reissin ja Vermeerin vuonna 1986 julkaisemassa kirjassaan esittämän funktionaali-

sen ekvivalenssin, mutta ei näytä ollenkaan tuntevan samana vuonna julkaistua Jan de 

Waardin ja Eugene A. Nidan kirjaa From One Language To Another: Functional 

Equivalence In Bible Translating. Näin ollen Kela asettaa dynaamisen ekvivalenssin ja 

funktionaalisen ekvivalenssin vastakkain ja katsoo Nidan edustavan ensimmäistä ja 

Reissin ja Vermeerin jälkimmäistä.
50

 Todellisuudessa Nida kehitti yhdessä deWaardin 

kanssa oman dynaamisen vastaavuuden teoriansa funktionaalisen vastaavuuden teoriak-

si vielä samana vuonna kuin Reiss ja Vermeer. Näin ollen Kelan teksti antaa lukijalle 

väärän kuvan Nidan teoriasta.  Kuten tutkimuksessani pyrin osoittamaan, Nidan teoria 

ei jähmettynyt mekaaniseksi systeemiksi vuoden 1969 klassikkokirjan jälkeen, vaan 

Nida on koko ajan kehittänyt ja hionut teoriaansa, aina 2000-luvulle saakka.  

Tutkimuksensa ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa Kela käsittelee metafo-

ratietoisuuden esteitä raamatunkäännöstyössä. Hänen mukaansa suhtautuminen metafo-

riin voi nousta ongelmaksi sekä alkutekstikeskeisissä että kohdekielikeskeisissä raama-

tunkäännöksissä. Alkutekstikeskeiset käännökset saattavat ylikääntää tekstiä, jolloin 

teksti metaforisoituu käännösprosessin aikana. Alkutekstistä kohdekieleen morfeemi 

morfeemilta siirretty informaatio saa kohdekielessä normaalityylistä poikkeavan muo-

don, jonka lukija tulkitsee metaforaksi. Kohdekielikeskeisissä käännöksissä kääntäjät 

saattavat puolestaan syyllistyä alikääntämiseen. Koska kulttuuriset metaforat vaikutta-

                                                                                                                                               
telun muodostamisessa, vaan hän olisi voinut käyttää valmista arkistoluokittelua. Siksi tuntuu erikoiselta 

ratkaisulta, että hän viittaa kyseiseen satoja mappeja sisältävään arkistomateriaaliin vain yhtenä ainoana 

kokonaisuutena (RKK 1973-1992). Tästä johtuen hänen työtään arvioivien toisten tutkijoiden on vaikea 

päästä hänen käyttämiinsä lähteisiin. 
46

 Kela 2007,48. 
47

 Kela 2007, 49. 
48

 Kela 2007, 49-51. 
49

 Kela 2007, 51-53. 
50

 Kela 2007, 53. 
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vat vieraannuttavilta kohdekielisissä teksteissä, niiden kääntäminen jää puolitiehen. Täl-

löin metaforan ymmärtämiselle olennaisia osia voi jäädä kääntämättä.
51

 Kela toteaa, että 

uudemmat raamatunkäännösteoriat pohjautuvat usein liian kapalle metaforanäkemyksel-

le. Uskonnollinen kieli sisältää väistämättä metaforisia merkityksenlaajennuksia, jotka 

täytyy ottaa huomioon raamatunkäännöstyössä. Kelan mukaan uskonnon keskeisimpiä 

käsitteitä ei itse asiassa voi ilmaista ollenkaan ilman metaforaa. Metaforiin perustuva 

kulttuurinen teksti voi myös vesittyä käännösprosessissa, jos siitä kuoritaan pois meta-

forisuus ja kulttuurisuus.
52

  

Kela on tehnyt oman tutkimuskohteeni kannalta tärkeitä havaintoja vuoden 1992 

raamatunkäännösprosessiin liittyen.
53

 Hänen mukaansa toiminnallisen (funktionaalisen) 

lähestymistavan omaksuminen väljensi käännöskomitean dynaamis-idiomaattista otetta 

ja mahdollisti sen, että käännöksen skopoksen määrittelemisen avulla käännösperinne 

voitiin ottaa paremmin huomioon kuin pelkän dynaamis-idiomaattisen kääntämisen pe-

rusteella oli ollut mahdollista. Skopos-ajattelu mahdollisti Kelan mukaan perinteisten 

käännösvastineiden, kuten vanhurskas-sanan, käyttämisen, jos kääntäjä tai käännöksen 

tilaaja määritteli tekstin skopokseksi perinteen vaalimisen.
54

 Hänen mukaansa dynaa-

mis-idiomaattinen käännösperiaate tuntee kyllä kontekstuaalisen kääntämisen, mutta 

tarkoittaa sillä pikemminkin kielen polysemiaa kuin skopos-ajattelua.
55

 Tärkeä on myös 

Kelan huomio, että dynaamis-idiomaattinen metaforien käsittelytapa saattaa soveltua 

varsin huonosti kulttuureihin, joissa on jo pitkä raamatullisen kielenkäytön historia. Lu-

kija saattaa loukkaantua käännöksen liian läpinäkyvään kotouttamiseen ja tuntea, että 

kääntäjä aliarvioi lukijoiden kykyä sijoittaa itse tekstit tiettyyn aikaan ja paikkaan.
56

  

Kela toteaa, että käännössuomessa esiintyviä epätyypillisyyksiä ei tarvitse pitää 

”huonona” suomena.
57

 Kelan mukaan uusi käännös asettuu aina väistämättä käännösten 

jatkumon osaksi eikä sitä voi siksi tarkastella samalla tavalla suhteessa alkutekstiin kuin 

ensimmäistä käännöstä. Hänen mukaansa suomalaisen Raamatun historiaa voi tarkastel-

la omana kokonaisuutenaan, koska sen alkukielet ovat käytännössä saavuttamattomia 

valtaosalle lukijoista. Keskivertolukija ei vertaa Raamattuaan suhteessa kreikkaan ja 

hepreaan vaan suhteessa muuhun uskonnon kieleen.
58

  

Kela käsittelee myös kääntäjän etiikkaan liittyvää ongelmaa. Jos modernin 

käännöksen tekijä pyrkii välttämään anakronismeja eli teoksen kirjoitusajankohtaan 

sopimattomia ilmauksia, esimerkiksi kristillisten ilmausten käyttämistä Vanhassa testa-

mentissa, hän voi joutua ristiriitaan vanhemman raamatunkäännöstradition kanssa. 

Kääntäjän onkin siksi tärkeää tietää, mille hänen tulee olla uskollinen: lähtötekstille, 

lukijalle vai sille tulkintatraditiolle, jonka edelliset raamatunkäännökset ovat luoneet. 

Uskollisuus lukijalle merkitsee pyrkimystä luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Tämä 

voi kuitenkin merkitä ristiriitaa lähtötekstiuskollisuuden kanssa, jos teksti vaatii korja-

uksia luettavuuden ja ymmärrettävyyden nimissä. Kelan mukaan raamatunkäännöstyö 
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on tasapainoilua näiden eri suuntiin johtavien uskollisuuksien välillä. Tärkeä on hänen 

huomionsa siitä, että omakielisen raamattuperinteen pidetessä tulkintatraditioiden vai-

kutus käännösratkaisuihin suurenee. Nidan teoria ottaa kuitenkin tämän näkökulman 

heikosti huomioon, koska teoria on alun perin luotu sellaisia tilanteita varten, joissa 

kääntäjät tekevät ensimmäistä käännöstään kyseiselle kielelle.
59
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II Psalmien kirjan דקצ  ṣdq -sanue ja sen semant-
tinen kenttä  

 

5. Raamatullinen semantiikka: Lyonsin, Barrin, Sawyerin ja  
Kedarin teoriat 

 

Semantiikka on keskeinen osa raamatunkääntämistä. Kääntäjän on hankala kääntää 

Raamattua tai mitään muutakaan tekstiä, ellei hän tiedä, mitä käännettävä sana tarkoit-

taa tai mihin se viittaa. Samoin kääntäjän tulee olla tietoinen kohdekielisten käännös-

vastineiden semantiikasta. Esittelen tässä luvussa ensin yleiseen semantiikkaan liittyvän 

John Lyonsin kenttäteorian ja sen jälkeen käsittelen James Barrin, John F. A. Sawyerin 

ja Benjamin Kedarin teoriat raamatullisen kielen semantiikasta. Barrin semanttisen teo-

rian yhteydessä käsittelen myös hänen teoriaansa raamatunkääntämisen ja semantiikan 

suhteesta. 

 

John Lyonsin semanttinen kenttäteoria 

 

Kielitieteilijä John Lyons julkaisi vuonna 1968 kirjan Introduction to Theoretical Lin-

guistics,
60

 joka saavutti merkittävän aseman 1970-luvun alun semanttisessa tutkimuk-

sessa. Hän esittelee hahmottelemaansa semanttista kenttäteoriaa vielä tarkemmin vuon-

na 1977 julkaistussa kaksiosaisessa teoksessaan Semantics I-II, joka saavutti pian ylei-

sen semantiikan perusteoksen aseman. Lyons liittyy de Saussuren vuonna 1916 esittä-

mään periaatteeseen, jonka mukaan sanan synkroninen kuvailu eli sanan aseman kuvai-

lu tiettynä ajankohtana on tärkeämpää kuin diakroninen eli historiallinen kuvailu. Synk-

roninen kuvailu onnistuu hänen mukaansa myös ns. kuolleissa kielissä, jos kirjoitettua 

materiaalia on säilynyt tarpeeksi.
61

 

Lyonsin mukaan kukin kieli keskittyy niihin erotteluihin, jotka ovat sen kulttuu-

ripiirin kannalta keskeisiä. Monissa kielissä on myös sanoja, joilla ei ole vastinetta toi-

sessa kielessä. Periaatteessa yksikään yhden kielen sana ei sisällä täysin samaa tiedollis-

ta ja / tai emotionaalista tarkoitusta kuin vastineena pidetty toisen kielen sana.
62

 Sanan 

ja sen viittaaman tarkoitteen suhde on myös pääsääntöisesti mielivaltainen. Ei siis ole 

olemassa mitään syytä, miksi tiettyä merkitystä vastaa tietty muoto.
63

 Lyons pitää ylei-

senä etymologisena harhaluulona sitä, että sanojen merkityksen voisi johtaa niiden al-

kuperästä.
64

 Sanojen merkitys ja tarkoitus ovat myös kielensisäisiä, joten sukukielen 

sanoistakaan ei voi suoraan johtaa sanan merkitystä.
65

  

Sanat vaihtuvat historian kuluessa. Lähekkäisten sanojen merkitys muuttuu jat-

kuvasti ja toistensa yhteydessä usein esiintyvät sanat saavat vähitellen osan toistensa 

merkityksestä. Jokaisella sanalla on oma semanttinen kenttänsä läheisine ja vastakoh-

taisine sanoineen, johon se liittyy. Konkreettisena lähtökohtana merkityksenmäärittelys-

sä toimiikin sanan tekstissä saama vastakohta ja sanan lähivastineet. Jos tekstissä ei 
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63

 Lyons 1977, 11. 
64

 Lyons 1977, 244. 
65

 Lyons 1977, 238. 



 

25 

 

esiinny selvää vastakohtaa, sanan merkitys jää jossain määrin epämääräiseksi. Tutkijan 

täytyy näin aina ottaa huomioon sanan merkitystä tutkiessaan semanttisen kentän lisäksi 

myös konteksti.
66

 

Varsinkin käännösten tutkimisen kannalta on tärkeä Lyonsin tekemä erottelu 

kahden tason lauseiden, systeemilauseen ja tekstilauseen välillä. Erottelu mahdollistaa 

mm. sen, että tutkija voi analysoida lauseen kieliopillista muotoa ja sen kommunikaa-

tiotapaa eri asioina. Esimerkiksi systeemilausetason kysymykset voivat tekstilauseen 

tasolla olla toteamuksia, käskyt kysymyslauseita jne.
67

 Tutkija voi analysoida systeemi-

lausetasolla lauseen retorisen subjektin, joka usein on eri kuin kieliopillinen subjekti.
68

 

Tekstin tuottaja on pyrkinyt todennäköisesti ottamaan huomioon kuvitellun vastaanotta-

jansa tietomäärän, sosiaalisen aseman, ryhmäidentiteetin jne.
69

 Tämä on vaikuttanut 

siihen, millaisen muodon systeemilause on saanut tekstilauseena. 

 

James Barrin teoria raamatullisen kielen semantiikasta 

 

Yksi 1960-luvun ja sen jälkeiseen eksegeettiseen tutkimukseen suuresti vaikuttaneista 

tutkimuksista oli James Barrin tutkimus The Semantics of Biblical Language.
70

 Osaltaan 

samaa aihepiiriä käsitteli myös vuonna 1968 ilmestynyt Barrin teos Comparative Philo-

logy and the Text of the Old Testament.
71

 Raamatunkäännösteorioiden kannalta tär-

keimpänä Barrin teoksena voi kuitenkin pitää vuonna 1979 ilmestynyttä teosta The Ty-

pology of Literalism in Ancient Biblical Translations.
72

 Vuonna 1994 pitämässään esi-

telmässä The Synchronic, the Diachronic and the Historical: a Triangular Relation-

ship?
73

 Barr arvioi omien teostensa vaikutusta eksegetiikkaan sekä selvittää de Saussu-

ren teorioiden suhdetta historialliseen tutkimukseen. 

Barrin mukaan Raamatun kääntäjän vaarana on, että tämä kääntää Raamatun 

heprean ja kreikan kieltä sen mukaan, mitä hän olettaa tietävänsä muinaisisraelilaisesta 

ja kreikkalaisesta ajattelutavasta eikä kiinnitä huomiotaan siihen, miten kieltä on tosi-

asiallisesti käytetty Raamatussa. Heprean kieltä tutkivat kielitieteilijät eivät ole ollen-

kaan niin vakuuttuneita esimerkiksi heprealaisten sanojen ”yltiökonkreettisuudesta” tai 

heprean kielen sitoutuneisuudesta ”seemiläiseen ajan- ja historiankäsitykseen” kuin 

Raamattua tutkivat teologit yleensä ovat. Nykyajan lukija myös liittää Raamatun sanoi-
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hin usein hyvin toisenlaisia merkityksiä kuin yli 2000 vuotta sitten sanoja käyttänyt 

Raamatun kirjoittaja.
74

  

Barrin mukaan raamatullisen kielen semantiikka tutkii tietyn kieliryhmän us-

konnollisten rakenteiden ja sen käyttämän kielen kielellisten rakenteiden yhteyttä toi-

siinsa. Samoin se pyrkii selvittämään, vaikuttaako kielellisten rakenteiden muuttuminen 

uskonnollisten rakenteiden ja ajatusten kääntämiseen toisen kieliryhmän kielelle ja mi-

ten tämä mahdollinen vaikutus ilmenee. Toisin sanoen, kun tutkija tutkii Heprealaisen 

Raamatun jonkin termin kääntämistä kreikan kielelle, hän ei lähde liikkeelle heprealai-

sen ja kreikkalaisen ajattelutavan vastakkainasettelusta, vaan selvittää ensin, miten hep-

realainen ajattelu on vaikuttanut heprean kielen ilmaisun rakentumiseen. Tämän jälkeen 

hän selvittää heprean ja kreikan kielten rakenteelliset erot ja tutkii, ovatko nämä erot 

vaikuttaneet termin kääntymiseen kreikan kielelle vai eivät.
75

 

Barrin mukaan syvällisen teologian luominen eri kielten sanastollisen vertailun 

pohjalta on jopa koomista. Kielten erilaisista rakenteista yksinkertaisesti johtuu, että 

heprean kielessä on yksi tietämistä ja tuntemista tarkoittava verbi, kreikassa on samaa 

tarkoitusta varten kolme eri verbiä, ranskassa ja saksassa kaksi, mutta englannissa vain 

yksi. Myös idea kielen kieliopillisen rakenteen vaikutuksesta sitä puhuvien ajattelura-

kenteeseen on hyvin ongelmallinen. Lukuisilla kieliopillisilla rakenteilla ei nimittäin ole 

mitään selvästi havaittavaa yhteyttä ajattelurakenteisiin. Esimerkkinä Barr mainitsee 

kieliopillisen sukujärjestelmän tai sen puuttumisen kielestä. Hänen mukaansa eri kieli-

perheisiin kuuluminen ja siitä johtuva kielten rakenteiden suuri erilaisuus ei estä uskon-

nollisen tradition välittymistä kansalta toiselle. Tästä historiallisena esimerkkinä hän 

mainitsee akkadin kieltä puhuvat, jotka sujuvasti omaksuivat täysin erilaista kieltä pu-

huneiden sumerilaisten mytologian, lain ja uskonnon. Toisaalta myöskään läheinen kie-

lisukulaisuus ei tarkoita välttämättä ajattelutapojen ja traditioiden samankaltaisuutta. 

Esimerkiksi juutalaisten ja foinikialaisten ajattelutapa poikkesi paljon toisistaan 300-

luvulla eKr., vaikka heprea ja foinikia olivat läheisiä kielisukulaisia.
76

 

Barr kritisoi myös varsin yleistä ajatusta heprealaisten sanojen sanajuuren mer-

kityksestä. Käytännöllisistä syistä sanajuuresta voi kyllä puhua lukuisien heprean kielen 

sanojen osalta, mutta mitään kielitieteellisiä teorioita seemiläisten kielten sanajuurista ei 

voi hänen mukaansa kehitellä. Hänen teesinsä on, että saman sanajuuren omaavilla sa-

noilla ei välttämättä ole samaa semanttista merkitystä. Hän suosittelee tutkimaan hep-

realaisten verbien johdettujen muotojen semanttista historiaa omina tutkimuskohtei-

naan, erillään niiden sanajuurien semanttisesta historiasta. Vahva usko sanajuurten mer-

kitykseen on Barrin mukaan johtanut sanakirjan tekijöitä harhaan, kun he ovat keinote-

koisesti luoneet sanajuuria, joita hepreassa ei tosiasiallisesti ole koskaan ollutkaan. Sa-

najuurien merkitysten korostaminen on vahvasti sidoksissa yleiseen harhaluuloon sano-

jen etymologiasta niiden merkityksen muodostajana.
77
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Barr arvostaa kyllä etymologista tutkimusta, koska sanan käyttöhistoria vaikut-

taa sen nykyiseen käyttöön, mutta varoittaa johtamasta sanan nykyistä merkitystä suo-

raan sen etymologisesta alkuperästä. Päinvastoin, sanan käyttöhistoria osoittaa hänen 

mukaansa usein juuri sen, että sanan merkitys on käyttöhistorian kuluessa muuttunut 

huomattavasti. Etymologia ei siten ole ensisijaisesti tietoa sanan alkuperäisestä merki-

tyksestä vaan sen käytön historiasta. Barrin tutkimus puolestaan osoittaa, että sanojen 

semanttiset kehityshistoriat seemiläisissä ja indoeurooppalaisissa kielissä ovat hyvin 

samankaltaisia.
78

 Samoin Barr suhtautuu kriittisesti vertailevaan filologiaan, jonka avul-

la tutkijat ovat etsineet harvinaisen sanan merkitystä sukukielistä. Nämä filologit ovat 

usein kiinnittäneet liikaa huomiota muotojen samankaltaisuuksiin ja unohtaneet sanojen 

semanttisten merkitysten mahdolliset erot sekä sen, että sanan semanttinen kenttä riip-

puu aina sen kontekstista.
79

 Toisaalta Barr kuitenkin myöntää, että varsinkin harvinaisen 

Raamatun sanan merkitystä selvittäessään tutkijan kannattaa selvittää sanan merkitystä 

sukukielissä ja esittää niiden pohjalta ehdotuksen kyseiseen kontekstiin sopivasta merki-

tyksestä. Oleellisena tekijänä on tällöinkin kuitenkin kontekstiin sopiminen, ei muodol-

linen samankaltaisuus. Etymologiset metodit ovat hänen mukaansa oleellisia myös ho-

monyymien merkitysten tutkimisessa, vaikkakaan homonyymit eivät ole kovin laajalle 

levinnyt ilmiö raamatullisessa hepreassa.
80

 

Barr kritisoi myös teologisia sanakirjoja, joiden kirjoittajat ovat tutkineet käsit-

teitä, mutta sanakirja itsessään perustuu kreikkalaisiin sanoihin, ei käsitteisiin. Barrin 

mukaan sanoilla ei ole mitään muuta merkitystä kuin niiden semanttinen merkitys käyt-

töyhteydessään. Kunkin sanan semanttinen kenttä on puolestaan riippuvainen sekä kon-

tekstistaan että muista samaan aikaan esiintyvistä saman kielen sanoista. Semanttiset 

kentät myös vaihtelevat kielestä toiseen ja kullakin sanalla on merkityksensä vain omas-

sa kielessään.
81

 Siksi Barr ehdottaa, että teologiset sanakirjat tarkastelisivat ensin sanan 

merkitystä heprean (tai kreikan) kielessä itsessään ja vasta tämän jälkeen antaisivat tie-

toa etymologisesta historiasta.
82

 

Barr päätyy johtopäätelmään, että kieliopillisten ja teologisten rakenteiden välil-

lä ei ole sellaisia yhteyksiä kuin varsinkin teologit ovat usein ajatelleet. Hänen mukaan-

sa teologiset merkitykset eivät pääsääntöisesti liity yksittäisiin sanoihin tai kieliopillisiin 
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yhteyksiin, vaan lauseet ja laajemmat kielelliset yksiköt kantavat teologisia merkityksiä. 

Esimerkkinä tästä hän esittää, että kristinusko ei luonut uusia sanoja tai käsitteitä tai 

uusia merkityksiä vanhoille sanoille, vaan yhdisti uudella tavalla vanhoja sanoja ja loi 

näin uusia teologisia merkityksiä. Koska teologinen merkitys ei liity yksittäisiin sanoi-

hin eikä ole riippuvainen kieliopillisista rakenteista, kääntäjä pystyy kääntämään teolo-

gisen merkityksen toiselle kielelle, vaikka kohdekielessä käytetyillä sanoilla olisi mui-

takin merkityksiä kuin lähtökielen sanoilla on. Oleellista on se, että kohdekielen lause 

kokonaisuutena, tiettynä sanojen yhdistelmänä, välittää saman semanttisen merkityksen 

kuin lähtökielen lause kokonaisuutena. Toiselle kielelle kääntäminen tarkoittaa tosin 

aina välttämättä lähtökielen nyanssien menettämistä ainakin jossain määrin, mutta tämä 

koskee kaikkea kääntämistä ja kaikkia kieliä.
83

 Näin ollen heprealaisen ja kreikkalaisen 

ajattelutavan vastakkainasettelu on täysin keinotekoinen rakennelma. Dogmaattiset ky-

symykset eivät Barrin mukaan liity Raamatun kieleen tai sanastoon, vaan ajatuksiin, 

joita Raamatun lauseet ilmaisevat.
84

 

Artikkelissaan The Synchronic, the Diachronic and the Historical: a Triangular 

Relationsihip? Barr selvittää synkronisen ja diakronisen tutkimusotteen käsitteellistä 

eroa ja niiden suhdetta historialliseen tutkimukseen. Barrin mukaan tietyn sanan tutki-

minen synkronisesti tarkoittaa sanan käytön tutkimista tiettynä ajankohtana.
85

 Ajankoh-

dan pituutena pidetään hänen mukaansa yleensä 10 - 30 vuotta. Vanhan testamentin 

tutkimuksessa tästä seuraa se, että Vanhan testamentin kieltä ei voi tutkia synkronisesti 

yhtenä kokonaisuutena, koska se on syntynyt lähes tuhannen vuoden kuluessa. Jos tutki-

ja haluaa pitää kiinni de Saussuren määrittelemästä synkronistisesta lähestymistavasta, 

hänen tulee jakaa käsittelemänsä teksti historiallisen rekonstruktion pohjalta useina eri 

ajankohtina syntyneisiin teksteihin ja tutkia kutakin näistä ajankohdista synkronisesti. 

Toki tutkija voi luopua tästä de Saussuren määrittelemästä synkronistisesta tutkimusot-

teesta ja tutkia vain lopullista tekstiä, joka edustaa toisaalta masoreettien aikaa (600 – 

900 -lukua jKr.) ja on toisaalta todiste monien vuosisatojen aikana tapahtuneesta dia-

kronisesta muutoksesta.
86

  

Barr käsittelee artikkelissaan Philology And Exegesis. Some General Remarks, 

With Illustrations From Job yhtä raamatunkääntämiseen liittyvää kysymystä. Hänen 

mukaansa raamatunkäännöstyö ei ole oikea paikka raamatuntutkijoiden omien oletusten 

ja tutkimustulosten esilletuomiseen. Barrin mukaan suurella yleisöllä on toki oikeus 

saada tietoa viimeisimmistä raamatuntutkijoiden oletuksista, mutta raamatunkäännös-

työssä tulee ottaa huomioon vain sellaiset oletukset ja tutkimustulokset, jotka ovat syn-
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tyneet huolellisen ja täydellisen eksegeettisen prosessin
87

 tuloksena ja jotka ovat ylei-

sesti hyväksyttyjä raamatuntutkijoiden keskuudessa.
88

 

 

Barrin teoria raamatunkääntämisen ja semantiikan suhteesta 

 

Barr käsittelee raamatunkääntämisen ja semantiikan suhdetta vuonna 1979 ilmestynees-

sä tutkimuksessaan The Typology Of Literalism In Ancient Biblical Translations. Barrin 

teos käsittelee muinaisia raamatunkäännöksiä, ensisijaisesti Septuagintaa, mutta myös 

Aquilan käännöstä, Vulgataa ja targumeita. Teoksensa otsikosta huolimatta hän viittaa 

esimerkeissään myös moderneihin käännöksiin. Yksi näistä on New English Bible, joka 

toimi yhtenä vertailukäännöksenä vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösprosessissa. 

Siksi pidän perusteltuna esitellä tätä Barrin tutkimusta tarkemmin. Toisena perusteena 

hänen tutkimuksensa yksityiskohtaisemmalle esittelylle on se, että hän kuvaa kirjassaan 

ns. kirjaimellisen raamatunkäännöksen vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna ns. vapaa-

seen raamatunkäännökseen. 

Teoksensa alussa Barr hahmottelee ”kirjaimellisen” ja ”vapaan” käännöksen 

eroja yleisellä tasolla.
89

 Hänen mukaansa ihmiset yleensä ajattelevat, että vapaa käännös 

välittää tekstin yleisen tarkoituksen tai merkityksen kiinnittämättä liiaksi huomiota yksi-

tyiskohtiin. Kirjaimellinen käännös puolestaan on kiinnostunut sekä tekstin yksityis-

kohdista että sen yleisestä merkityksestä. Kirjaimellinen käännös voi pahimmillaan kui-

tenkin olla kiinnostunut yksityiskohdista jopa siinä määrin, että se tulee välittäneeksi 

väärän tulkinnan tekstin kokonaismerkityksestä. Barrin mukaan moderni kulttuurimme 

suosii selvästi vapaata käännöstä, kunhan se ei ole niin vapaa, että se antaa harhaanjoh-

tavan tulkinnan alkuperäistekstin merkityksestä. Kirjaimellisen käännösperiaatteen 

käyttäminen vaatii nykyaikana selittämistä. Sanasanainen
90

 käännös sopii hänen mu-

kaansa vain hyvin rajattuihin tarkoituksiin, kuten uuden kielen opiskelun alkuvaihee-

seen.
91
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Tutkimuksessaan Barr osoittaa, että käännöksiä ei pysty välttämättä jakamaan 

selkeästi kirjaimellisiin ja vapaisiin, sillä käännös voi olla osittain kirjaimellista ja osit-

tain vapaata. Samoin hän osoittaa, että käännös voi olla eri tavoin ja eri tasoilla kirjai-

mellista tai vapaata, joten käännöksen yksittäinen kohta voi olla samanaikaisesti sekä 

kirjaimellista että vapaata. Barr myös määrittelee parafraasin: parafraasi on hyvin vapaa 

käännös, jossa lähtötekstin yleisen tason merkitys on uudelleenkirjoitettu, mutta kään-

nöksellä ei välttämättä ole mitään yhteyttä lähtötekstin käyttämään sanastoon.
92

 

Barrin mukaan muinaisilla raamatunkääntäjillä ei useinkaan ollut selvää kään-

nöspolitiikkaa, vaan he toimivat tilanteen mukaisesti valitessaan kirjaimellisen tai va-

paan käännöksen. Muinaiset käännökset edustavat hänen mukaansa hyvin harvoin ”va-

paata” käännöstä modernissa mielessä.
93

 Vähitellen Raamatun tekstien muuttuminen 

pyhiksi, inspiroiduiksi teksteiksi aiheutti sen, että käännöksistä tuli entistä kirjaimelli-

sempia.
94

 Barr kiinnittää huomiota siihen, että kirjaimellinen käännöksen tavoite on 

enemmän käännöksen muodollinen kuin semanttinen vastaavuus lähtötekstin kanssa. 

Vapaan käännöksen tavoite on sen sijaan nimenomaan semanttinen vastaavuus lähtö-

tekstin kanssa. Tästä seuraa, että vapaan käännöksen tekijän täytyy välttämättä tietää 

lähtötekstin sanojen semanttinen arvo, kun taas kirjaimellisen käännöksen tekijän ei 

tarvitse välttämättä tietää lähtötekstin semanttista merkitystä.
95

 

Barrin mukaan lähtötekstin merkityksen siirtäminen toiselle kielelle pakottaa 

kääntäjän tekemään valintoja. Lähtökieliselle sanalle voi olla monia käännösvastineita 

kohdekielessä ja toisaalta kohdekielen sana voi toimia käännösvastineena usealle eri 

sanalle lähtökielessä. Toisen tason kysymyksen muodostavat lähtötekstiin liittyvät ek-

segeettiset ja teologiset kysymykset. Kun lähtötekstin merkitys on epäselvä, kääntäjällä 

on kaksi vaihtoehtoa. Hän voi valita todennäköisimpään tulkintaan perustuvan vapaan 

käännöksen tai kääntää lähtötekstin hyvin sanatarkasti ja jättää sen tulkinnan lukijoille. 

Barr huomauttaa myös, että jälkimmäisen vaihtoehdon osalta ei pidä paikkansa se ylei-

nen olettamus, että jokainen käännös on aina myös tulkinta lähtötekstistä. Sen sijaan 

vapaan käännöksen tekijä on hänen mukaansa lähes poikkeuksetta tulkitsija. Hän joutuu 

valitsemaan yhden mahdollisen tulkinnan ja sulkemaan muut tulkinnat pois. Toisaalta 

kääntäjä voi epäselvän lähtötekstin osalta päätyä myös vapaan ja kirjaimellisen kään-

nöksen yhdistelmään.
96

     

Barr hahmottelee kuusi tapaa erottaa kirjaimellinen ja vapaa käännös toisistaan. 

Ensinnäkin huomion voi kiinnittää siihen, miten teksti on jaettu käännettäviksi yksi-

köiksi (esim. käännetäänkö sanoja vai lauseita). Tämä on Barrin mukaan yleisin tunnet-

tu jakoperuste vapaan ja kirjaimellisen käännöksen välillä: kirjaimellinen käännös kään-

tää ennemmin sanoja kuin lauseita. Toiseksi voi tarkkailla käännöksessä olevia mahdol-
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lisia lisäyksiä tai poistoja suhteessa lähtötekstiin. Kolmanneksi voi tarkkailla käännök-

sen johdonmukaisuutta tai epäjohdonmukaisuutta käännösvastineiden käyttämisessä: 

onko samalla sanalla aina tietty käännösvastine? Neljänneksi huomion voi kiinnittää 

välitetyn semanttisen informaation täsmällisyyteen erityisesti metaforien ja idiomien 

osalta. Viidenneksi voi tarkkailla, sisältääkö käännös ”etymologisia” viitteitä lähtökie-

len sanastoon liittyvistä muodollisista tai semanttisista suhteista.  Kuudenneksi voi ana-

lysoida tekstin tyylitasoa.
97

 

Barr kyseenalaistaa yleisen käsityksen siitä, että kirjaimellinen käännös olisi to-

della käännös, jossa jokainen sana on käännetty erikseen sana sanalta, kiinnittämättä 

huomiota ympäröivien sanojen merkitykseen. Myös kirjaimellinen kääntäjä muodostaa 

käsityksen sanojen merkityksestä niiden kontekstin perusteella. Vapaan ja kirjaimellisen 

käännöksen ero ei siten ole kontekstin huomioon ottamisessa, vaan siinä, miten käännös 

ilmaisee kontekstin huomioonottamisen pohjalta syntyneen käsityksen sanojen merki-

tyksestä. Barr kumoaa yleisen väitteen, että kirjaimellinen kääntäjä olisi välttämättä 

jotenkin tyhmä tai hölmö, vaikka tietyntyyppinen kirjaimellisuus voikin olla tuhoisaa 

tekstin merkityksen kannalta.
98

  

Barr käsittelee myös idiomeita
99

. Hänen mukaansa jokainen idiomi on yleensä 

ominainen vain yhdessä kielessä, joten idiomiin sisältyvien sanojen suora kääntäminen 

toisele kielelle harvoin välittää idiomin semanttisen merkityksen.
100

 Barr toteaa, että 

tärkeiden teologisten ilmausten kirjaimellisilla käännöksillä voi olla hyvin merkittäviä 

vaikutuksia uskonnolliseen traditioon.
101

 Vaikka saman käännösvastineen käyttäminen 

tietylle lähtötekstin sanalle onkin yksi keskeinen kirjaimellisen käännöksen tunnus-

merkki, voi jokin erityinen semanttinen näkökohta vaikuttaa siten, että kirjaimellinen 

kääntäjä valitsee lähtötekstin sanalle eri käännösvastineen kuin yleensä. Toisaalta joh-

donmukaisuus käännösvastineiden käyttämisessä ei Barrin mukaan ole automaattisesti 

merkki kirjaimellisesta käännösperiaatteesta. Joskus tietty sana voi tulla säännölliseksi 

käännösvastineeksi sanan luonnollisuuden takia ikään kuin itsestään, ilman kääntäjän 

tietoista pyrkimystä. Saman käännösvastineen käyttäminen on myös kääntäjän kannalta 

vaivattomampaa.
102

  

Barr kiistää, että täsmällisen käännösvastineen puuttuminen olisi perimmäinen 

syy useiden eri käännösvastineiden käyttämiseen. Eri käännösvastineiden käyttäminen 

on hänen mukaansa usein enemmänkin tyyliseikka, jolla ei ole syvällistä semanttista 

merkitystä. Toisaalta Barr toteaa, että eri käännösvastineiden käyttäminen voi toki olla 

myös kääntäjän tietoinen valinta: kääntäjä pyrkii löytämään tiettyyn lauseeseen parhai-

ten sopivan käännösvastineen.
103

 Barrin mukaan myös kirjaimelliset kääntäjät pyrkivät 

usein säilyttämään sanojen monimerkityksisyyden käännöksessään.
104
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Metaforisten ilmausten kääntäminen on Barrin mukaan usein paradoksaalista: 

kirjaimellinen käännös säilyttää metaforan, mutta ei anna sille merkitystä, kun taas va-

paa käännös tuhoaa itse metaforan, mutta välittää sen merkityksen. Vapaan käännöksen 

lukija ei saa edes tietää, että lähtökielinen teksti on sisältänyt metaforan. Barr kiinnittää 

huomion myös siihen raamatunkäännöstyön kannalta tärkeään asiaan, että vapaa kään-

nös ei uhraa sanojen semanttista arvoa, mutta se voi uhrata niiden eksegeettis-teologisen 

viittausarvon.
105

 Barrin mukaan kirjaimellisempi käännös näyttää tarjoavan modernia-

kin lukijaa tyydyttävän ratkaisun hankalasti käännettäviin kohtiin: kääntäjä käyttää sa-

noja, jotka välittävät lähtötekstin semanttisen vaikutuksen sellaisenaan, lisäämättä sii-

hen mitään tai vähentämättä siitä mitään.
106

  

Barr tulkitsee kuuluisien kreikankielisen Sirakin kirjan johdantoluvun kääntämi-

seen liittyvien sanojen οὐ γὰπ ἰςοδτναμεῖ αὐσὰ ἐν ἑατσοῖρ Εβπαϊςσὶ λεγόμενα καὶ ὅσαν 
μεσαφθῇ εἰρ ἑσέπαν γλῶςςαν107

 tarkoittavan sitä, että Ben Siran pojanpojan kirjoittama 

kreikankielinen käännös on usein semanttisesti kaukana hepreankielisestä alkutekstistä. 

Barr torjuu tulkinnan, jonka mukaan Ben Siran pojanpoika haluaisi painottaa heprean ja 

kreikan kielten välistä käsitteellistä eroa.
108

  

Barrin mukaan kirjaimellinen käännöksen suurin ongelma on se, että muodolli-

seen vastaavuuteen pyrkimällä voidaan hukata alkutekstin oikea semanttinen merkitys. 

Hänen mukaansa kirjaimellisen käännösperiaatteen mukaan toimivat kääntäjät kykene-

vät kuitenkin usein korjaamaan virheelliset merkitykset, jos he vain suostuvat jousta-

maan muodollisen vastaavuuden periaatteesta.
109

 Barr ei siis näytä pitävän vapaan 

käännöksen periaatetta lähtökohdiltaan itsestään selvästi parempana periaatteena kuin 

kirjaimellisen kääntämisen periaatetta. Raamatunkäännöksen onnistumisen kannalta 

oleellisempi on se tapa, jolla kääntäjä soveltaa kääntämisperiaatettaan. 

 

Sawyerin teoria raamatullisesta semantiikasta 

  

Vuonna 1972 julkaistussa tutkimuksessaan Semantics In Biblical Research: New Met-

hods Of Defining Hebrew Words For Salvation John F. A. Sawyer tutkii semanttisen 

kenttäteorian avulla Vanhan testamentin pelastus–käsitteeseen liittyviä sanoja. Hän 

kehittää omaa teoriansa raamatullisesta semantiikasta Barrin teorian pohjalta. Hän osin 

kritisoi Barrin teoriaa ja osin tarkentaa sitä erityisesti konteksti-käsitteen osalta. Tässä 

alaluvussa keskityn esittelemään tätä Sawyerin raamatullisen semantiikan teoriaa. Lo-

puksi esittelen lyhyesti hänen pelastus-käsitteeseen liittyvän tutkimuksensa tulokset. 

Sawyerin mukaan Herman Gunkel kiinnitti ensimmäisenä huomiota Raamatun 

kielen ja tekstin syntytilanteen väliseen läheiseen suhteeseen. Sawyer kuitenkin laajen-

taa Gunkelin Sitz im Leben -ajatusta toteamalla, että tekstin alkuperäinen tilannekon-

teksti ei ole ainoa konteksti, jossa tekstillä on merkitys. Kun tutkijat aiemmin etsivät 

”alkuperäistä” merkitystä, he unohtivat, että tekstin lopullisen muodon historiallisella 

kontekstilla on aivan yhtä suuri merkitys kuin tutkijoiden rekonstruoimalla ”alkuperäi-
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sellä” kontekstilla. Vanhassa testamentissa sanan merkitys voi myös vaihdella kirjalli-

suuden muodosta ja tyylistä toiseen.
110

  

Erityisesti psalmit ovat Sawyerin mukaan ”ajaton” kokoelma. Psalmit ovat kon-

tekstualisoituneet monissa eri tilanteissa historian kuluessa. Raamatun semantiikan on 

hänen mukaansa otettava aina huomioon myös nämä myöhemmät kontekstit. Esimer-

kiksi Sawyer ajoittaa psalmien otsikoinnin hellenistiselle ajalle ja pitää otsikoinnin ja 

tekstin välistä suhdetta vähintään yhtä todellisena ja merkityksellisinä kuin tutkijoiden 

rekonstruoiman Sitz im Lebenin ja tekstin välistä suhdetta. Psalmien kuvakieli puhuu 

hänen mukaansa sen puolesta, ettei psalmeista kannata edes yrittää rekonstruoida tiettyä 

tilannetta, jossa psalmin kirjoittaja olisi elänyt tai johon hän olisi itsensä kuvitellut. Eri 

kontekstien huomioon ottaminen tarkoittaa tutkimuksen osalta sitä, että Raamatun sanan 

semanttista kenttää tutkivan tutkijan tulee rajata tutkimuskohteeseensa tiettyyn, tarkasti 

määriteltyyn kontekstiin. Itse hän rajaa oman tutkimuksensa Codex Leningradensiksen 

välittämään masoreettiseen tekstiin. Näin ”alkuperäinen” muinaisen Israelin konteksti 

rajautuu tutkimuksen ulkopuolelle.
111

  

Sawyerin mukaan masoreettinen teksti on harvoin merkityksetön. Hän edustaa 

tutkimuksessa vähemmän kannatettua näkemystä, jonka mukaan masoreetit pyrkivät 

muokkaamaan tekstin ymmärrettäväksi, jopa väkisin. Näin ollen kääntäjän tulisi ottaa 

lähtökohdakseen se, että teksti sellaisenaan, ilman korjauksia, on ymmärrettävää, ja vain 

todella painavista syistä kääntäjän tulee ryhtyä korjaamaan tekstiä. Sawyer pohtii myös 

merkittävien tyylillisten erojen vaikutusta sanojen merkitykseen ja synonymiaa. Hän 

kiinnittää huomiota siihen, että sanat, jotka yhdessä yhteydessä ovat synonyymejä, eivät 

toisessa yhteydessä olekaan. Samoin hän osoittaa, että parallelismi kahden osan välillä 

ei tarkoita välttämättä synonyymisyyttä. Sen sijaan kyse voi olla viittauksellisesta sa-

muudesta. Merkityssuhteiden luonne ei kuitenkaan Sawyerin mukaan riipu rakenteesta 

itsestään. Niinpä heprealaisen runouden rakenne ei tarjoa perustaa semanttiselle kuvai-

lulle.
112

 

Sawyerin mukaan semanttinen kuvailu on aloitettava kontekstista ja siksi ensin 

on päätettävä, mikä on konteksti missäkin tapauksessa. Toisaalta hän muistuttaa, että 

sanan semanttisen historian tutkimisellakin on arvonsa. Tässä suhteessa Sawyer kritisoi 

James Barria, joka hänen mukaansa aliarvioi diakronisen semantiikan myönteistä mer-

kitystä.
113

 Sawyerin mukaan sanan semanttinen historia voi olla merkittävä tiedonlähde 

sanan merkityksestä tietyssä kontekstissa. Sanan historiallinen kehitys voi myös auttaa 

ymmärtämään sanan käyttämisen ongelmallisia piirteitä tietyssä tilannekontekstissa ja 

tietyssä kieliympäristössä. Sawyer pitää välttämättömänä sanan etymologian tutkimista 

ensinnäkin tilanteessa, jossa sanan merkitys on kadonnut. Toiseksi tietyssä tilanteessa 

Raamatun kirjoittaja on saattanut tietoisesti hyödyntää sanan etymologiaa. Kolmanneksi 

etymologia voi auttaa ymmärtämään sanan semanttista kehityshistoriaa. Sanan semant-
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tisen historian tutkiminen voi myös paljastaa, että yhteys sanan ja sen juuren välillä on 

kadonnut. Esimerkkinä tästä Sawyer mainitsee sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ merkityksessä ‟al-

munanto‟. Vasta sanojen huolellisen semanttisen kuvailun – niin diakronisen kuin synk-

ronisen - jälkeen kääntäjä voi aloittaa kääntämisen.
114

  

Sawyerin oma tutkimuskohde on pelastusta ilmasevien sanojen ryhmä, johon 

kuuluvia termejä hän kuvailee yksityiskohtaisesti ja kiinnittää tarkemmin huomiota joi-

denkin termien semanttiseen rakenteeseen. Tämän jälkeen hän kuvailee termien merki-

tystä konteksteissaan
115

, esittää niiden historiallisen kuvailun ja sijoittaa termit etymo-

logisesti laajempaan seemiläis-haamilaiseen perheeseen. Sawyerin mukaan Vanhassa 

testamentissa on poikkeuksellisen runsaasti pelastukseen liittyvää sanastoa. Hänen mu-

kaansa historiallisten tapahtumien tulkinta jumalallisina vaikutti myös kieleen.
116

 

 

Kedarin teoria raamatullisesta semantiikasta 

 

Benjamin Kedarin vuonna 1981 ilmestynyt kirja Biblische Semantik on tekijän omien 

sanojen mukaan lingvistisen semantiikan ja klassisen heprean oppikirjojen yhdistelmä. 

Hän pyrkii kirjassaan yhdistämään semanttisen tietotaidon ja työmetodit raamatullisen 

heprean kielen tutkimukseen. Hänen mukaansa semanttisella tutkimuksella ei tosin ole 

yhtenäisesti muotoiltuja tavoitteita ja metodeja, mutta käytännössä tutkimus on pystynyt 

tuottamaan paljon vertailukelpoista tietoutta sanojen merkityksestä. Semantiikan Kedar 

määrittelee sananmerkitystieteeksi ja löytää jo Deuteronomiumista semantiikan perus-

kysymyksen: ”was bedeuten diese Zeugnisse…?” (Dtn. 6:20).
117

 

Kedarin mukaan raamatullinen semantiikka ei nouse teologian vaan kielitieteen 

perustalta. Kieli on symbolisysteemi, jossa yksittäinen sana ei kuitenkaan ole automaat-

tisesti tietyn viittausobjektin symboli. Sama sana voi viitata myös hyvin erikokoisiin 

objekteihin. Tästä hyvänä esimerkkinä on heprean sana יָם yām, joka voi viitata niin suu-

reen ja aavaan mereen (esim. Ps. 104:25), Gennesaretinjärveen (Num. 34:11) kuin 

temppelissä sijainneeseen pronssialtaaseenkin (2. Kun. 25:13). Kedar kiinnittää huomi-

on myös yleiseen vaikutelmaan, jonka mukaan heprean kieli olisi vähemmän abstraktia 

kuin esimerkiksi kreikan kieli. Hänen mukaansa tämä paikkansapitämätön vaikutelma 

on syntynyt sen vuoksi, että heprean kielen rakenteesta puuttuu säännönmukainen sa-

nanjohdostapa, jolla konkreettisemmasta asiasta voi johtaa abstraktimman.
118

  

Kedarin mukaan masoreettinen teksti on pääasiassa säilyttänyt ymmärrettävän 

kielellisen informaation.
119

 Raamatun tulkitsijat ovat historian kuluessa yrittäneet löytää 

selviä merkityseroja lähekkäisten sanojen välillä. Esimerkkinä tästä hän mainitsee Hie-

ronymuksen tekemän eron heprean syntiä tarkoittavien sanojen välillä. Hieronymuksen 

tekemän jaottelun mukaan yksi syntiä tarkoittava heprean kielen sana viittaa syntiin 

lakia vastaan tehtynä tekona ja toinen sana itse synnintekotapahtumaan. 
120
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Kedarin vuonna 1981 ilmestynyt kirja kuvaa semantiikassa 1960-luvulta lähtien 

tapahtunutta muutosta. Rakenteellisen kielitieteen näkökulma ei ole nyt enää pelkästään 

historiallinen eli diakroninen, vaan myös synkroninen eli kielen rakennetta tiettynä ai-

kana tietyssä paikassa tutkiva. Kieliopillisen tutkimuksen rinnalle ovat tulleet mm. fo-

nologia ja lauseopin tutkimus. Kedar yhtyy Lyonsin semanttiseen kenttäteoriaan, jonka 

mukaan sanan merkitystä voi selvittää vain tutkimalla sen suhdetta lähekkäisiin ja vas-

takohtaisiin sanoihin. Hän kiinnittää huomion siihen, että sanan merkitykseen liittyy 

myös emotionaalinen ainesosa.
121

  

Kedar ottaa huomioon historiallista semantiikkaa vastaan esitetyn kritiikin, mut-

ta päätyy silti johtopäätökseen, että puhdas synkronia on vain ”valkokankaan jäänne 

ilman perspektiiviä”.
122

 Hänen mukaansa kielitiede on yksi osa kulttuurihistoriaa ja siksi 

etymologia on tärkeä osa semantiikkaa. Kielen kehitysprosessi antaa arvokasta tietoa 

kielenkäytön historiasta. Koska Vanha testamentti kuvaa yhden ”kansan” ajattelu- ja 

mielenhistoriaa yhden vuosituhannen ajalta, täytyy raamatullisen semantiikan olla ensi-

sijaisesti historiallisesti suuntautunutta. Toisaalta Kedar samanaikaisesti torjuu harha-

luulon, että erityisesti seemiläisten kielten tutkijoilla olisi erityinen mielenkiinto etymo-

logiseen tutkimukseen, sillä etymologinen tutkimus on aina kuulunut muidenkin kielten 

tutkimiseen. Kedarin mukaan Raamatun sanavaraston semanttinen tutkiminen olisi 

mahdotonta ilman pitkää ja luotettavaa raamatullisen filologian traditiota. Vaikka ety-

mologia on johtanut käännöksissä vääriin tulkintoihin, hän on Barrin
123

 kanssa samaa 

mieltä siitä, että harvoin esiintyvien ja vaikeiden sanojen merkityksen selvittämisessä 

etymologiasta on hyötyä.
124

  

Kedarin mukaan jokaisella sanalla on erityinen äännemuotonsa, historiallinen 

alkuperänsä ja etymologinen sidoksensa kielen muihin elementteihin. Sana kuuluu tiet-

tyyn sanaluokkaan, viittaa tiettyyn kohteeseen ja sijoittuu sisältönsä osalta joidenkin 

muiden sanojen vastakohdaksi. Sanoilla on äänteelliset, muodolliset ja sisällölliset omi-

naisuutensa. Semantiikan tutkija voi tarkastella sanaa kahdesta näkökulmasta: sanakir-

jasanana tai sanan käyttönä konkreettisessa kielenkäyttötilanteessa. Hän kiinnittää huo-

miota siihen, että sanat viittaavat ilmiöön aina epäsuorasti, meidän kuvittelumme ja 

mielikuviemme kautta. Tieteellisen tutkimuksen ongelma tältä osin on se, että kuvitte-

lulle ja ajatuksille ei ole olemassa mitään tiukan objektiivisia kategorioita. Ärsyke ja 

reaktio yhdessä muodostavat sanan merkityksen. Tätä kautta Kedar tulee samaan johto-

päätökseen kuin Barr: sanalla ei konkreettisessa kielenkäyttötilanteessa ole mitään muu-

ta merkitystä kuin mitä sen käyttöyhteys kussakin kontekstissa sille antaa.
125

 Sanalla ei 

siten esiintymisyhteydessään ole kaikkia niitä merkityksiä, joita sillä sanakirjasanana 

on.
126

  

Sanan sanakirjamerkitys on yleisesti tarkastelukelpoinen, kiinteä sanan sisältö, 

jota ei kuitenkaan ole täysin pätevästi määritelty. Sanakirjamerkitys kertoo, miten sanaa 

on tähän mennessä käytetty. Sanakirjamerkitys ei ole käytännössä täysin objektiivisesti 

osoitettavissa eikä se edusta lopullista tilastollista sopivuutta. Sanakirjamerkityksen ja 

kontekstuaalisen merkityksen lisäksi sanalla on vielä syvyysulottuvuus, jolla Kedar viit-
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taa kuvailun laatuun: ei ole kyse siitä, mitä sana kuvaa, vaan siitä, miten se kuvaa ku-

vaamaansa asiaa. Tähän syvyysulottuvuuteen liittyvät sanan konnotatiiviset ja as-

sosiatiiviset merkitykset. Tämä syvyysulottuvuus vaikuttaa suuresti myös sanan kään-

nettävyyteen toiselle kielelle.
127

 

Kedar nostaa esiin heprean kieleen liittyviä sanastollisia tulkintaongelmia, joita 

kommentaattorit käsittelevät kommentaareissaan ja jotka näkyvät erilaisina tulkintoina 

eri raamatunkäännöksissä. Yksi tällainen ongelma liittyy yksikonsonanttisiin preposi-

tioihin ב b, כ k ja מ m, jotka kirjoitetaan yhteen pääsanansa kanssa. Joissakin tilanteissa 

kyseiset konsonantit voivat kuitenkin olla osa itse pääsanaa eivätkä siis preposition 

merkkinä. Heprean kielessä on myös paljon vain kerran esiintyviä sanoja,
128

 joiden 

merkityksestä ei ole varmuutta. Erityisesti juutalainen traditio on pyrkinyt etsimään näi-

den sanojen merkitystä etymologian avulla selvittämällä, voitaisiinko sana järkevästi 

jakaa lyhyemmiksi sanoiksi.
129

 Oman vaikeutensa muodostavat Kedarin mukaan eris-

nimet, joilla on oma etymologiansa ja jotka kääntäjä voi erisnimien sijasta kääntää eri 

asioihin viittaavina yleisniminä. Monissa tilanteissa onkin epäselvää, milloin Raamatun 

kirjoittaja on tarkoittanut erisnimeä ja milloin ei. Tyypillisin esimerkki on ָאָדם ʾādām, 

joka voi tarkoittaa erisnimeä Adam tai yleisnimeä ihminen.
130

 

Kontekstuaalista merkitystä voi Kedarin mukaan tarkastella kahdesta eri näkö-

kulmasta: kielellisen kontekstin näkökulmasta, joka viittaa sanaan lauseen osana ja suh-

teessa lähilauseisiin, sekä tilannekontekstin näkökulmasta, joka tarkoittaa kyseistä kie-

lenkäyttötilannetta. Sanakirjamerkityksen ja kontekstuaalisen merkityksen suhde voi 

hänen mukaansa olla kolmenlainen. Suhde voi olla yhtäpitävä tai poikkeava tai sitten 

suhde rikkoutuu kokonaan.
131

 Homonymian ja polysemian osalta Kedar viittaa erityises-

ti Lyonsiin ja Barriin. Homonymiassa kahdella samannäköisellä sanalla on tutkittavissa 

olevat omat, toisistaan riippumattomat etymologiset taustansa.
132

 Polysemiassa sanan 

kaksi eri merkitystä johtuvat yhteisestä etymologiasta.
133

 Kedarin mukaan sanakirjoissa 

sanat, joiden homonymialla ei ole semanttista mielenkiintoa, pitää erottaa toisistaan. 

Ongelma on kuitenkin se, että raja homonymian ja polysemian välillä ei aina ole selvä. 

Hän tulee johtopäätökseen, että ainakaan etymologista yhteenkuuluvuutta ei saa pitää 

polysemian ja homonymian erottavana kriteerinä. Kielenkäyttäjien näkemys asiasta on 

tärkeämpi peruste. Riidattomien homonyymien osalta Kedar hyväksyy myös etymologi-

set selitykset ja viittaa rabbiiniseen selitysperinteeseen, joka usein kulkee siihen suun-

taan.
134

   

Kedarin mukaan raamatullisen semantiikan on hyvä tiedostaa myös ne mahdol-

lisuudet, joita homonymia on tarjonnut erilaisille sanaleikeille. Hänen mukaansa Raa-
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matun kirjoittajat ovat hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia.
135

 Kedar viittaa Barrin 

huomioon siitä, että käytännön kielenkäyttötilanteissa homonyymien käytettävyys on 

selvästi rajattua, joten niille ei pidä antaa liian suurta painoarvoa semantiikassa.
136

  

Kedar kiinnittää huomiota myös sanan merkityksen muutokseen historiassa. 

Monet raamatullisen heprean sanat ovat saaneet Raamatun jälkeisessä heprean kielessä 

toisen merkityksen.
137

 Myös Vanhan testamentin sisällä joidenkin sanojen merkitys on 

muuttunut.
138

 Semantiikan tutkijan ei hänen mukaansa tule tarkastella näitä merkityksen 

muutoksia pelkästään diakronisesti, vaan myös synkronisena ilmiönä. Semantiikan tut-

kijan tulisi ensisijaisesti kysyä, mikä merkityksenmuutoksen aiheutti. Mahdollisina syi-

nä voivat Kedarin mukaan olla ulkonainen vaikutus tai muutokset ulkonaisissa ja henki-

sissä elinolosuhteissa.
139

 Uskonnonhistoriallisesti mielenkiintoisia ovat kulttiterminolo-

giassa tapahtuneet muutokset.
140

 Kedarin mukaan sanan merkityskenttää voi tarkastella 

toisaalta sana- tai käsitekenttänä ja toisaalta kielellisenä tai semanttisena kenttänä.
141

 

Hän esittelee komponenttianalyysin, jossa tutkija tutkii synonyymien merkityseroja ver-

tailemalla niiden eri tunnuspiirteitä keskenään.
142

  

 

Tiivistelmä semanttisista teorioista 

 

Lyonsin semanttisen kenttäteorian mukaan jokaisella sanalla on oma semanttinen kent-

tänsä läheisine ja vastakohtaisine sanoineen. Aarne Toivasen mukaan semanttiseen 

kenttäteoriaan pohjautuva tutkimus vaatii riittävän suuren määrän tekstiä, jotta infor-

maatiota sanojen merkityksistä saadaan useammasta eri näkökulmasta. Muussa tapauk-

sessa vaarana ovat väärät yleistykset, sanaston erityistapausten syrjäyttäminen ja kuvi-

telma, että sanalla olisi erilaisissa tekstiyhteyksissä aina sama merkitys. Silloin kun kie-

lentutkija tutkii elävää kieltä tai hänellä on käytettävissään laaja kirjallinen aineisto, 

semanttisen kentän hahmottaminen saattaa onnistua hyvin kenttäteorian mukaan. Raa-

matuntutkimuksen kannalta on kuitenkin ongelmana tutkimusaineiston rajallisuus. Tut-

kijalla ei välttämättä ole käytettävissään tekstimateriaalia, joka sisältäisi tarpeeksi lähei-

siä ja varsinkaan vastakohtaisia sanoja, joiden pohjalta hän voisi määritellä kattavasti 

sanan semanttisen kentän. Tätä ongelmaa Barr, Sawyer ja Kedar eivät tuo esiin siinä 

määrin kuin se todennäköisesti koskee raamatullisen semantiikan tutkijaa käytännön 

tasolla. 

Barr osoittaa ansiokkaasti, että luokitteleminen ”kirjaimellisiin” ja ”vapaisiin” 

käännöksiin on hyvin yksipuolinen luokittelutapa. Käännös voi nimittäin olla eri tavoin 

ja eri tasoilla kirjaimellista tai vapaata, joten käännöksen yksittäinen kohta voi olla sa-

manaikaisesti sekä kirjaimellista että vapaata. Sen sijaan Barrin ajatus, että ”kirjaimelli-
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partisiippi verbistä bahar ‟valita‟, jolloin sen merkitys on ‟valittu‟. Kedar 1981, 127. 
136

 Kedar 1981, 128. 
137

 Esimerkkinä sana šamajim, joka Vanhassa testamentissa tarkoittaa ‟taivaat‟, kun taas Raamatun jälkei-

sessä hepreassa sillä on merkitys ‟Jumala‟. Kedar 1981, 134. – Omaan tutkimuskohteeseeni liittyy lähei-

sesti sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ  joka muuttuu Vanhan testamentin sisällä tarkoittamaan ‟almua‟. 
138

 Ks. tarkemmin Kedar 1981, 136-140. 
139

 Kedar 1981, 134-135, 140. 
140

 Yhtenä esimerkkinä Kedar mainitsee myös sanat qodesim (mask.) ja qodesot (fem.) ‟pyhät‟, jotka 

viittasivat alkujaan pyhäkköpalvelukseen vihittyihin mies- ja naispuolisiin palvelijoihin. Myöhemmin 

sanat muuttuivat tarkoittamaan lainmukaisia kulttihenkilöitä (1. Sam. 2:22) ja temppeliprostituoituja. (2. 

Kun. 23:7). Kedar 1981, 141-142. 
141

 Kedar 1981, 181. 
142

 Esimerkkinä hänellä on heprean kielen vääriä tekoja tarkoittavat sanat. Kedar 1981, 189. 
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sesti” kääntävä kääntäjä ei tulkitse tekstiä toisin kuin ”vapaasti” kääntävä, on erikoinen 

väite. Vaikka ”kirjaimellisesti” kääntävä kääntäjä ei pyrkisikään tietoiseen tulkintaan, 

joutuu hän kääntäessään tekemään väistämättä valintoja eli tulkitsemaan. Jo pelkästään 

homonyymeihin ja synonyymeihin liittyvät valinnat ovat osaltaan lähtötekstin tulkintaa. 

Toisaalta tulkintaa on sekin, jos ”kirjaimellisesti” kääntävä kääntäjä käyttää vastineina 

kohdekielen sanoja, joilla on hyvin erikoistunut merkitys esimerkiksi teologisena eri-

tyissanana. 

Sawyer rajaa oman, semanttiseen kenttäteoriaan pohjaamansa tutkimuksen Co-

dex Leningradensiksen välittämään masoreettiseen tekstiin. Tämä onkin ainoa järkevä 

tapa lähteä tutkimaan heprean sanan semanttista kenttää. Tällöin ei luonnollisestikaan 

tavoiteta sitä kontekstia, jossa raamatunkirjoittaja alun perin käytti sanaa. Kyseistä kon-

tekstia ei tavoiteta kuitenkaan millään muullakaan keinolla. Raamatullisen semantiikan 

tutkija ei koskaan pääse tutkimuksessaan samalle tasolle kuin elävän kielen tutkimises-

sa, vaan tutkija joutuu tyytymään olemassa olevaan, rajoitettuun tekstimateriaaliin. Siksi 

tämä materiaali on syytä rajata hyvin tarkasti tietylle tekstin tasolle. Raamatunkääntämi-

sen tutkijan kannattaa rajata oma tutkimuksensa sille tasolle, jolla raamatunkääntäjäkin 

kääntäessään liikkuu. Tämä tarkoittaa tutkimuksessani sitä, että pitäydyn Biblia Hebrai-

ca Stuttgartensian tekstiin. En siis lähde tutkimaan yksittäisten Psalmien kirjan צדק ṣdq 

-sanueen sanojen käyttöhistoriaa teoreettisessa syntykontekstissaan, vaan siinä konteks-

tissa, joka niillä on Biblia Hebraica Stuttgartensian tekstilaitoksessa. 

Semanttinen kenttäteoria tarjoaa hyvän perustan tutkia Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen semantiikkaa. Tämän kenttäteorian mukaisesti en keskity pelkästään sanueen 

sanojen sanakirjamerkityksiin, vaan kartoitan sanueen semanttista kenttää heprean kie-

lessä niiden käyttöyhteyksissä. Toteutan tämän tutkimuksen analysoimalla sanueen se-

mantiikasta tehtyä tutkimusta luvussa 8. Toiseksi kartoitan semanttista kenttää myös 

tutkimalla sanueen suhdetta sen lähivastineiden ja tärkeimmän vastakohtaisen sanueen 

semanttiseen kenttään. Sovellan semanttisen kentän teoriaa myös käännösvastineiden 

semanttiseen tutkimiseen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja muissa tutkimukseni koh-

teina olevissa raamatunkäännöksissä. 
 

6. Keskeinen sanue.  צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankieli-
sessä Psalmien kirjassa 

 

Tässä luvussa esittelen kaikki צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psalmien 

kirjassa. Ensin esittelen esiintymät kieliopillisten muotojen mukaan luokiteltuna. Sen 

jälkeen otan kantaa esiintymiin liittyviin tekstikriittisiin kysymyksiin ja lopuksi käsitte-

len esiintymät vielä viittauskohteen mukaan luokiteltuna. Viittauskohteen mukaan luo-

kitteleminen on mielekästä, koska sanan semanttinen sisältö ei liity sen kieliopilliseen 

muotoon. Barrin mukaan oleellista on se, että kohdekielen lause kokonaisuutena, tietty-

nä sanojen yhdistelmänä, välittää saman semanttisen merkityksen kuin mitä lähtökielen 

lause kokonaisuutena.
143
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 Ks. Barrin raamatullisen semantiikan teoriaa luvussa 5. 
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Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק -sanueen esiintymät eri esiintymismuotojen mu-

kaan luokiteltuna ja esiintymiin liittyvät tekstikriittiset huomiot 

 

Taulukkoon 1 olen koonnut kaikki צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psal-

mien kirjassa. Olen jättänyt taulukosta pois jakeen 110:4, jossa sana ֶצֶדק ṣedeq esiintyy 

erisnimen י־ֶצֶדק .Malki-ṣedeq osana ַמְלכִּ
144

  Jos tätä erisnimeä ei oteta huomioon, sanue 

esiintyy hepreankielisessä Psalmien kirjassa 139 kertaa. Verbijuuri צדק ṣadaq esiintyy 

neljä kertaa hepreankielisessä Psalmien kirjassa, jakeissa 19:10, 51:6, 82:3 ja 143:2. 

Näistä jakeen 82:3 esiintymä on hip
c
il-muodossa, muut kolme ovat qal-muodossa. Mas-

kuliininen substantiivi ֶצֶדק ṣedeq esiintyy Psalmien kirjassa yhteensä 49 kertaa, joista 12 

kertaa psalmissa 119. Feminiininen substantiivi ְצָדָקה ṣĕdāqâ esiintyy Psalmien kirjassa 

34 kertaa, joista viisi kertaa psalmissa 71. Adjektiivi יק -ṣaddîq esiintyy Psalmien kir ַצדִּ

jassa 52 kertaa, joista yhdeksän kertaa psalmissa 37. 

                                                 
144

 Kaikki tässä tutkimuksessa läpikäymäni raamatunkäännökset kääntävät ilmaisun י־ֶצֶדק  Malki-ṣedeq  ַמְלכִּ

erisnimenä (KR 1992 muodossa ‟Melkisedek‟). Erisnimi esiintyy myös kohdassa Gen. 14:18, jossa Abra-

ham tapaa Salemin kuninkaan Melkisedekin (י־ֶצֶדק  Malki-ṣedeq), joka on myös Korkeimman Jumalan ַמְלכִּ

pappi ( ן לֵֶעְליֹוןֵכֹה  ְלא  ).ֵPsalmitutkijoista Dahood esittää kuitenkin teorian, että psalmissa 110 י־ֶצֶדק -Mal ַמְלכִּ

ki-ṣedeq ei ole erisnimi, vaan ilmaisu tulisi kääntää His legitimate king, my lord. Hän perustelee teoriaan-

sa sillä, että psalmi 110 liittyy sisältönsä puolesta läheisesti psalmiin 2, jossa esiintyy myös ilmaisu י  ַמְלכִּ

malki ‟his king‟. Dahoodin mukaan Jahve on Israelin todellinen kuningas. Psalmissa 110 Jahve nimittää 

vasallikuninkaansa eli Israelin kuninkaan lailliseksi Israelin hallitsijaksi. Dahood 1970, 112, 117-118. – 

Weiser kääntää ilmaisun erisnimenä Melchizedek. Hänen mukaansa psalmissa 110 on kysymys kuninga-

stradition ja pappistradition yhdistämisestä. Weiserin mukaan näiden traditioiden yhdistäminen ei sujunut 

ongelmitta. Psalmin 110 mukaan Daavidin dynastia peri jebusilaisten pappiskuninkaan roolin ja vallan. 

Weiser 1986, 692, 695. – Myös Zenger suhtautuu epäilevästi teoriaan, jonka mukaan ilmaisua י־ֶצֶדק  ַמְלכִּ

Malki-ṣedeq ei tulisi kääntää erisnimenä, vaan ammattinimikkeenä (Mein) König der Gerechtigkeit. Hän 

perustelee epäilevää suhtautumistaan sillä, että vanhurskauden teema ei muutoin esiinny psalmissa 110. 

Zengerin mukaan psalminkirjoittaja on maininnut Melkisedekin, koska hän on halunnut ensinnäkin osoit-

taa kuningasinstituution periytyvän jo Jerusalemin ”muinaisajoista” ja toiseksi korostaa kuninkaan roolia 

pappina.  Hossfeld & Zenger 2008, 197, 201, 203. – Allen kääntää ilmaisun niin ikään erisnimenä Mel-

chizedek. Hänen mukaansa psalmi 110 pyrkii osoittamaan, että י־ֶצֶדק -Malki-ṣedeq oli muinainen Jah ַמְלכִּ

ven pappi eikä kanaanilaisen pakanajumalan pappi. Psalmi 110 yhdistää Melkisedekin Daavidin persoo-

naan: Daavid on uusi Melkisedek, joka hallitsee Jerusalemissa. Allenin mukaan kuningas toimitti muinai-

sessa Israelissa tiettyjä papillisia tehtäviä tiettyinä erityisinä juhlahetkinä tai poikkeuksellisissa olosuh-

teissa. Toisen Aikakirjan mainitsema tilanne (2. Aik. 26:16-21), jossa kuningas Ussia menee temppeliin 

toimittamaan suitsutusuhria pappien vastustuksesta huolimatta,  liittyisi tällaisiin poikkeuksellisiin olo-

suhteisiin.  Normaalitilanteessa tämä ”kuninkaallinen pappeus” ei kilpaillut Aaronin suvun pappeuden 

kansa. Allen 1983, 79, 81-82. – Allenin esittämä teoria eritystilanteisiin liittyvästä kuninkaan papillisesta 

toimivallasta näyttäisi sopivan hyvin myös Ensimmäisen Kuningasten kirjan kertomukseen Salomon 

temppelin vihkimisestä (1. Kun. 8, paralleelikohta 2. Aik. 5-7). Temppelin vihkimisen yhteydessä kunin-

gas Salomo johti papillista vihkimisseremoniaa, uhrasi uhreja, rukoili vihkimisrukouksen, pyhitti temppe-

lialueen ja kahteen kertaan siunasi Israelin kansan. Allen ei kuitenkaan viittaa tähän raamatunkohtaan. 
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esiintymismuoto esiintymisjakeet 

  ṣadaq verbijuurena צדק

(4 kpl) 

19:10, 51:6, 82:3, 143:2 

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

(49 kpl) 

4:2, 4:6, 7:9, 7:18, 9:5, 9:9, 15:2, 17:1, 17:15, 18:21, 18:25, 23:3, 35:24, 

35:27, 35:28, 37:6, 40:10, 45:5, 45:8, 48:11, 50:6, 51:21, 52:5, 58:2, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 97:2, 97:6, 98:9, 118:19, 

119:7, 119:62, 119:75, 119:106, 119:121, 119:123, 119:138, 119:142, 

119:144, 119:160, 119:164, 119:172, 132:9 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

5:9, 11:7 (monikko), 22:32, 24:5, 31:2, 33:5, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 

69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 72:3, 88:13, 89:17, 99:4, 

98:2, 103:6 (monikko), 103:17, 106:3, 106:31, 111:3, 112:3, 112:9, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10 (2 krt.), 7:12, 11:3, 11:5, 11:7, 14:5, 31:19, 32:11, 

33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 

37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 116:5, 118:15, 118:20, 119:137, 

125:3 (2 krt.), 129:4, 140:14, 141:5, 142:8, 145:17, 146:8 

yhteensä 139 

 

Taulukko 1. צדק ṣdq -sanueen esiintymät hepreankielisessä Psalmien kirjassa.  

 

Tutkimani Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue ei ole tekstikriittisesti kovinkaan ongelmalli-

nen. Olen koonnut taulukkoon 2 ne 22 tekstikriittistä ongelmaa, jotka liittyvät Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymäjakeisiin. Taulukossa olen käsitellyt myös ne kolme 

Psalmien kirjan jaetta, joissa eräät käsikirjoitukset sisältävät צדק ṣdq -sanueen esiinty-

män, vaikka Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjateksti eli Codex Leningradensis ei 

sisällä sanueen esiintymää lainkaan. Kaikkien taulukkoon koottujen tekstikriittisten on-

gelmien osalta noudatan analyysini perusteella Biblia Hebraica Stuttgartensian pohja-

tekstin eli Codex Leningradensiksen lukutapaa.
145

 Käsittelen tarkemmin ainoastaan ja-

keen 17:1, jossa pidän vaihtoehtoista lukutapaa perustellumpana kuin Biblia Hebraica 

Stuttgartensian pohjatekstin lukutapaa. Lisäksi käsittelen tässä luvussa jakeen 58:2 tul-

kintaongelman. Kyseisen jakeen sana ֶצֶדק ṣedeq ei ole itsessään tekstikriittisesti ongel-

mallinen, mutta sanan semanttinen viittaussuhde on epäselvä edeltävän sanan vaikeatul-

kintaisuuden vuoksi. 

 

                                                 
145 Olen jättänyt taulukossa 1 käsittelemättä jakeen 146:8, jonka osalta Biblia Hebraica Stuttgartensian 

apparaatti esittää, että jakeen 146:8 loppu יםֵיְהָוה יקִּ ֵַצדִּ ב אֹה   Yahwe ʾoh   ṣaddîqīm ‟Jahve rakastaen van-

hurskaita‟ tulisi siirtää jakeen 9 alun jälkeen. Jakeiden 146:8-9ֵajatus ‟Jahve aukaisee sokeat, Jahve nos-

taa alaspainetut, Jahve rakastaen vanhurskaita, Jahve varjelee muukalaisia, orpoja ja leskiä hän ympäröi, 

jumalattomien tien hän mutkistaa‟ muuttuisi tällöin vähän sujuvampaan muotoon ‟Jahve aukaisee sokeat, 

Jahve nostaa alaspainetut, Jahve varjelee muukalaisia, orpoja ja leskiä hän ympäröi, Jahve rakastaen van-

hurskaita, jumalattomien tien hän mutkistaa.‟ Muutoksella ei kuitenkaan olisi merkitystä oman tutkimuk-

seni kannalta muutoin kuin jaenumeroiden muuttumisen osalta. Koska mitkään käsikirjoitukset tai varhai-

set käännökset eivät tue tätä muutosta, hylkään tämän vaihtoehtoisen lukutavan. Sen sijaan tutkimistani 

käännöksistä saksankielinen Einheitsübersetzung on noudattanut BHS:n apparaatin esitystä. 



 

41 

 

 

jae BHS:n 

pohja-

tekstin 

luku-

tapa 

vaihtoeh-

toinen luku-

tapa BHS:n 

apparaa-

tissa 

merkitysero vaihtoehtoinen 

lukutapa peräi-

sin / lukutapaa 

tukevat 

vaihtoehtoisen luku-

tavan hylkäämisen 

perustelu 

יק 7:12   ‟dqwst´ ‟vanhurskaus ַצדִּ

–> ‟totuus‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 

ֹקו 7:18 ִצדְּ  כְּ

 

ֹקֹי  ּבִצדְּ

    

‟niin kuin on hänen 

vanhurskautensa‟  

–> ‟niin kuin on mi-

nun vanhurskaute-

ni‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 

ֹקו 7:18 ִצדְּ  כְּ

 

ֹקו  ּבִצדְּ

  

‟niin kuin on hänen 

vanhurskautensa‟  

–> ‟hänen vanhurs-

kaudessaan‟ 

muutama hep-

reankielinen 

käsikirjoitus 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue 

יק ֶצֶדק 9:5   ‟vanhurskaus‟ ַצדִּ

–> ‟vanhurskas‟ 

Peshitta, osa 

targumeista 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue 
146

 

יקֵיְִּבָחן 11:5  ַצדִּ

 

ἐξεσάζει σὸν 
δίκαιον 

‟(Jahve) van-

hurskaan tutkii ‟  

–> ‟(Jahve) tutkii 

vanhurskaan‟ 

Septuaginta, 

Peshitta 

kyse ei ole merki-

tyserosta, vaan ilmai-

sutapaan liittyvästä 

tyylierosta (eli tulee-

ko objekti ennen 

verbiä vai verbin 

jälkeen, molemmat 

ovat mahdollisia 

heprean kielessä)
 147

 

 ְצָדקֹות 11:7

 

καὶ δικαιο-
ςύναρ 

‟... vanhurskas, 

vanhurskaita teko-

ja…‟ –> ‟... van-

hurskas ja vanhurs-

kaita tekoja…‟ 

Septuaginta, 

Peshitta 

pelkkä ja -sanan 

lisääminen on tyyli-

keino, jolla ei ole 

sisällöllistä merkitys-

tä 
148

 

18:21 

18:25 
ִֹקי ִצדְּ  כְּ

 

ָֹקִתי ִצדְּ  ṣedeq ֶצֶדק sanan כְּ

tilalta sana ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ 

Kairon genizas-

ta löytynyt käsi-

kirjoitus 

lukutavat syntyneet 

jakeen paralleelikoh-

tien 2. Sam. 22:21 ja  

2. Sam. 22:25 vaiku-

tuksesta 

ְדְקָך 35:24  ְכצִּ

 

י ְדָקתִּ  ְכצִּ

 

sanan ֶצֶדק ṣedeq 

tilalta sana ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ 

useat heprean-

kieliset käsikir-

joitukset 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue 

 

                                                 
146

 Craigie pitää vaihtoehtoista lukutapaa mahdollisena, mutta kuitenkin toissijaisena vaihtoehtona. Hänen 

mukaansa sana ֶצֶדק ṣedeq tulisi tässä yhteydessä kääntää adverbiaalisesti: ‟judging righteously‟. Craigie 

1983, 114-115. Ks. kuitenkin Weiser 1986, 146, 148; Dahood 1965, 55; Kraus 1978, 215. 
147

 Dahoodin mukaan heprealaisen tekstin sanajärjestys antaisi periaatteessa mahdollisuuden tulkita lause 

‟Jahve vanhurskaan tutkii‟ muodossa ‟vanhurskas Jahve tutkii‟. Dahood 1965, 68. – Dahoodin tulkinta on 

kuitenkin kieliopillisesti hyvin kyseenalainen. Kwakkelin mukaan Dahoodin psalmikommentaari onkin 

hyvin ongelmallinen, koska hänen oletuksensa ovat vailla vahvaa filologista perustaa. Kwakkel 2002, 31-

33. – Weiser, Kraus ja Craigie hylkäävät vaihtoehtoisen lukutavan. Weiser 1986, 154; Kraus 1978, 228, 

231; Craigie 1983, 131-132. – Clifford käsittelee kysymystä, viittaako יק  ṣaddîq ‟vanhurskas‟ tässä  ַצדִּ

yhteydessä Jumalaan vai ihmiseen. Vaikka hän ei ota selvää kantaa asiaan, näyttää hän kannattavan 

enemmän tulkintaa, että kyse on ‟vanhurskaasta‟ ihmisestä. Clifford 2002, 76-78. 
148

 Konjunktion lisäävät omiin käännökseensä mm. Kraus ja Eaton. Kraus 1978, 228; Eaton 2003, 87. 
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jae BHS:n 

pohja-

tekstin 

luku-

tapa 

vaihtoeh-

toinen luku-

tapa BHS:n 

apparaa-

tissa 

merkitysero vaihtoehtoinen 

lukutapa peräi-

sin / lukutapaa 

tukevat 

vaihtoehtoisen luku-

tavan hylkäämisen 

perustelu 

 ְוַענְָוה  45:5

 ־ֶצֶדק

 

 ְוַענְָות ֶצֶדק

 

‟ja vanhurskauden 

nöyryys‟; kieliopil-

lisesti ”oikeampi” 

ilmaisutapa 

yksi heprean-

kielinen käsi-

kirjoitus 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue; Qumra-

nin käsikirjoituksissa 

esiintyy myös vastaa-

va hepreankielinen 

ilmaisu kuin BHS:n 

tekstissä 

45:5 

 

 ְוַענְָוה

 ־ֶצֶדק

 

 ְוַענְָוה

 וֶצֶדק

 

‟ja vanhurskauden 

nöyryys‟ –> ‟ja 

nöyryys ja vanhurs-

kaus‟ 

Septuaginta
149

, 

Peshitta 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue; Qumra-

nin käsikirjoituksissa 

esiintyy myös vastaa-

va hepreankielinen 

ilmaisu kuin BHS:n  

tekstissä 
150

 

ְשפֹט 67:5  תִּ

 

ב ל  תשפטֵת 

 ְבֶצֶדק

‟tuomitset‟ –> 

‟tuomitset maail-

man vanhurs-

kaudessa‟ 

Septuaginta  

(Codex  

Alexandrinus)
151

 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue 

 ְצָדקֹות ְצָדָקה 71:16

 

yksikkö vaihtunut 

monikoksi 

Aquila, Sym-

makhos 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue; lisäksi 

konteksti käyttää 

sanaa kuitenkin yk-

sikkömuodossa
152

   

ָדָֹקה  72:3  ִּבצְּ

 

 jää pois ב prepositio ְצָדָקה

sanan ְצָדָקה edestä: 

‟vanhurskaudessa‟  

–> ‟vanhurskaus‟ 

Septuaginta   

(L 1219),  

Peshitta, Vulga-

ta 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue; kääntäjät 

ovat todennäköisesti 

halunneet selkeyttää 

jakeen ajatusta
153

 

יק 72:7   ‟vanhurskas‟ ֶצֶדק ַצדִּ

–> ‟vanhurskaus‟ 

muutamat hep-

reankieliset 

käsikirjoitukset, 

Septuaginta, 

Peshitta 

BHS:n teksti antaa 

järkevän merkityk-

sen; vaihtoehtoinen 

lukutapa ilmeisesti 

syntynyt tekemään 

rinnastuksen luonte-

vammaksi 
154

  

                                                 
149

 Septuaginta: καὶ ππαύσησορ καὶ δικαιοςύνηρ. 
150

 Kuitenkin Weiser ja Kraus kannattavat tätä vaihtoehtoista lukutapaa. Weiser 1986, 360-361; Kraus 

1988,  450-451. 
151

 Septuaginta: κπινεῖ σὴν οἰκοτμένην ἐν δικαιοςύνῃ. 
152

 Eaton kääntää sanan monikkomuodossa: ‟the mighty deeds of the Lord‟. Eaton 2003, 258. 
153

 Myös Zenger hylkää vaihtoehtoisen lukutavan. Hossfeld & Zenger 2005, 221, 223. Ks. kuitenkin Wei-

serin, Krausin ja Taten näkemykset. Weiser 1986, 500-501;  Kraus 1978, 654-655; Tate 1990, 219-220. 
154

 Myös Dahood hylkää vaihtoehtoisen lukutavan. Dahood 1968, 178, 181. Sen sijaan vaihtoehtoisen 

lukutavan valitsemista kannattavat Weiser, Kraus, Tate, Clifford, Eaton ja Zenger. Weiser 1986, 500-501; 

Kraus 1978, 655-656; Tate 1990, 219, 221; Clifford 2002, 333;  Eaton 2003, 261; Hossfeld & Zenger 
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jae BHS:n 

pohja-

tekstin 

luku-

tapa 

vaihtoeh-

toinen luku-

tapa BHS:n 

apparaa-

tissa 

merkitysero vaihtoehtoinen 

lukutapa peräi-

sin / lukutapaa 

tukevat 

vaihtoehtoisen luku-

tavan hylkäämisen 

perustelu 

יק ֶצֶדק 85:14    <– ‟vanhurskas‟ ְוַצדִּ

‟ja vanhurskas‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 
155

  

יק ֶצֶדק  94:15   ‟vanhurskaus‟ ַצדִּ

–> ‟vanhurskas‟ 

muutamat hep-

reankieliset 

käsikirjoitukset, 

Symmakhos, 

Peshitta 

BHS:n teksti antaa 

järkevän merkityk-

sen; vaihtoehtoinen 

lukutapa ilmeisesti 

syntynyt tekemään 

rinnastuksen luonte-

vammaksi
156

 

יק 112:4  ְוַצדִּ

 

יק  ַצדִּ

 

konjunktio jää pois:  

‟ja vanhurskas‟ –> 

‟vanhurskas‟ 

muutamat hep-

reankieliset 

käsikirjoitukset 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue
157

 

יק 112:4  ְוַצדִּ

 

 יְהָוה

 

‟ja vanhurskas‟  

–> ‟Jahve‟ 

arabialainen 

käsikirjoitus  

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue 

 

                                                                                                                                               
2005, 221. – Vuoden 1992 Kirkkoraamattuun päätynyt Raamatunkäännöskomitean käännös ‟oikeus‟ 

perustuu tähän vaihtoehtoiseen lukutapaan. KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, 

liite s. 40. 
155

 Tate ja Eaton hylkäävät vaihtoehtoisen lukutavan. Tate 1990, 364, 366; Eaton 2003, 305, 306. – Kraus 

esittää oman vaihtoehtoisen lukutapansa jakeen loppuosalle. Kraus 1989, 173. – Myös Zenger hylkää 

vaihtoehtoisen lukutavan, mutta käsittelee subjektin ongelmaa kyseisessä jakeessa.  Hossfeld & Zenger 

2005, 359, 361. 
156 Hossfeld hylkää vaihtoehtoisen lukutavan, koska sen syntyminen on selitettävissä kopioijien ja kääntä-

jien tekemänä selvennyksenä.  Hossfeld & Zenger 2005, 451-452. – Toisin ajattelee Kraus, jonka mukaan 

vaihtoehtoinen lukutapa on perustellumpi. Kraus 1978, 238.  – Samoin ajattelee Tate. Tate 1990, 482, 

484. – Dahoodilla on puolestaan ihan oma tulkintansa jakeesta. Hänen mukaansa ֶצֶדקַעד־  ʿad-ṣedeq ei 

tarkoita ‟vanhurskauteen asti‟, vaan ‟vanhurskauden istuin‟. Tältä pohjalta hän kääntää jakeen alun eng-

lanniksi: ‟But the tribunal of justice will restore equity‟. Dahood 1968, 345, 349. – Dahood perustaa tul-

kintansa ugaritin sanastoon. Hänen tulkintansa ei vaadi jakeeseen tekstikriittistä korjausta. En kuitenkaan 

pidä hänen tulkintaansa sanan ַעד ʿad merkityksestä oikeana eivätkä muutkaan tutkijat puolla kyseistä 

tulkintaa. – Anderson puolestaan pitää Symmakhoksen ja syyriankielisen Peshittan esittämää vaihtoeh-

toista lukutapaa oikeana. Anderson 1972, 674. 
157 Weiser hylkää vaihtoehtoisen lukutavan ja kääntää: „To those who fear God he is like a light that 

shines in darkness; he is merciful, gracious and righteous.‟ Hänen mukaansa sana יק -ṣaddîq ‟vanhurs  ַצדִּ

kas‟ liittyy tässä jakeessa selvästi ihmiseen, ei Jumalaan. Weiser 1986, 702-704. – Dahoodkin kyllä hyl-

kää vaihtoehtoisen lukutavan, mutta tulkitsee silti sanan ֶֽי קַצדִּ  ṣaddîq viittaavan tässä jakeessa Jumalaan. 

Hän kääntää jakeen: ‟In the darkness will dawn the Sun for the upright, The Merciful and Compassionate 

and Just One!‟ Dahood 1970, 126, 128.  – Eatonkin hylkää vaihtoehtoisen lukutavan, mutta tulkitsee 

sanan  ִּיקַצד  ṣaddîq viittavaan ihmiseen. Hän kääntää jakeen: „He will rise in the darkness as a light for the 

true oh heart, gracious, compassionate, and just.‟ Eaton 2003, 389.  – Myös Zenger hylkää vaihtoehtoiset 

lukutavat ja kääntää jakeen saksaksi ‟Aufgestrahtl ist er in der Finsternis als Licht den Geraden, als gnä-

dig und barmherzig und gerecht.‟ Hänen tulkintansa mukaan sana יק  ṣaddîq viittaa ihmiseen. Hossfeld ַצדִּ

& Zenger 2008, 232-233. – Kraus puolestaan pitää vaihtoehtoista lukutapaa ensisijaisena  ja kääntää 

jakeen ‟In darkness light radiates up for the upright, gracious and merciful is the righteous one‟. Hänen 

mukaansa ‟the righteous one‟ viittaa tässä yhteydessä Jumalaan, koska psalmissa 111 Jumalaa kutsutaan 

näillä määreillä ja psalmit 111 ja 112 liittyvät yhteen. Kraus 1989, 361-362. – Myös Allen pitää vaihtoeh-

toista lukutapaa ensisijaisena, mutta tulkitsee kuitenkin sanan יק -ṣaddîq viittavaan ihmiseen eikä Juma ַצדִּ

laan, kun hän kääntää jakeen englanniksi :‟Light rises in the dark for the upright. The righteous person is 

dutiful and affectionate.‟ Allen 1983,94. – Itse tulkitsen sanan יק  ṣaddîq viittaavaan tässä yhteydessä ַצדִּ

ihmiseen. 
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jae BHS:n 

pohja-

tekstin 

luku-

tapa 

vaihtoeh-

toinen luku-

tapa BHS:n 

apparaa-

tissa 

merkitysero vaihtoehtoinen 

lukutapa peräi-

sin / lukutapaa 

tukevat 

vaihtoehtoisen luku-

tavan hylkäämisen 

perustelu 

יק 112:4  ְוַצדִּ

 

καὶ δίκαιορ ὁ 
κύπιορ   

‟ja vanhurskas‟  

–> ‟ja vanhurskas 

Herra‟ 

Septuaginta 

(Codex  

Veronensis) 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue 

יק 112:4  ְוַצדִּ

 

καὶ δίκαιορ 
κύπιορ ὁ 
θεόρ 

‟ja vanhurskas‟  

–>‟ja vanhurskas 

Herra Jumala‟ 

Septuaginta 

(Codex  

Aleksandrinus) 

mitkään hepreankieli-

set käsikirjoitukset 

eivät tue 

יק 112:4  ְוַצדִּ

 

lṣdyq ‟ja vanhurskas‟  –> 

‟vanhurskaalle‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 

י־ 119:13 ְשְפט   מִּ

ֶֽיָך  פִּ

י־ ְשְפט   מִּ

ְדֶקָך  צִּ

 

‟suusi käskyt‟  

–> ‟vanhurskautesi 

käskyt‟ 

muutamat hep-

reankieliset 

käsikirjoitukset, 

Septuaginta 

(codex minuscu-

lis), Peshitta 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue 

דֶֹתיָך 119:46 ע  ְצָדָקה ְבְ֭ -sinun todistuksis‟ בִּ

tasi‟ –> ‟vanhurs-

kaudesta‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 

ים 142:8 יקִּ  ַצדִּ

 

יֶקיָך  ַצדִּ

 

 

‟vanhurskaat‟  

–> ‟sinun vanhurs-

kaasi‟ 

Peshitta ainoastaan Peshitta 

tukee 

ְדָקְתָך 145:7  ְוצִּ

 
ָךוְצָדקֹוְתי  

ֵֵֵ 

yksikkö vaihtunut 

monikoksi 

Symmakhos, 

Hieronymus 

tärkeimmät heprean-

kieliset käsikirjoituk-

set eivät tue 

 

Taulukko 2. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymiin liittyvät vaih-

toehtoiset lukutavat, joiden osalta pitäydyn Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstin 

lukutavassa.  

 

Jakeessa 17:1 esiintyvä ֶצֶדק ṣedeq on hankalasti tulkittava, koska heprealainen teksti-

muoto ְמָעהֵיְהָוה ֶצֶדק שִּ  šimʿāh Yahwe ṣedeq ‟kuule, Jahve, vanhurskautta‟ jättää avoimek-

si, onko ֶצֶדק ṣedeq tässä yhteydessä Jumalan vai ihmisen ominaisuus. Kolmas vaihtoeh-

to on tulkita ֶצֶדק ṣedeq abstraktiksi suureeksi, joka on sekä Jumalasta että ihmisestä riip-

pumaton.
158

 Jakeen tulkinnallinen epäselvyys näkyy siinä, että kääntäjät ovat pyrkineet 

selventämään sanan merkitystä. Septuaginta kääntää sanan kreikaksi ηῆς δικαιοζύνης 

μοσ ‟(kuule, Jahve,) minun vanhurskauttani‟. Käännös on luonteva, koska jae jatkuu 

י נָתִּ יָבהֵרִּ -haqšî āh rinnātî ‟kuuntele tarkasti huutoani‟. Aquila on puolestaan käyttä ַהְקשִּ

nyt käännöksessäänֵadjektiivia δίκαιον ‟vanhurskas‟, jolloin alkukielessä olisi sanan ֶצֶדק 

ṣedeq ‟vanhurskaus‟ tilalta ollut adjektiivi יק -ṣaddîq ‟vanhurskas‟. Peshitta ja Hie ַצדִּ

ronymuksen heprealaisten Psalmien käännös tukevat tätä Aquilan lukutapaa. Tällöin 

jakeen merkitys olisi ‟kuule, Jahve, vanhurskasta, kuuntele tarkasti huutoani.‟ Septu-

agintan kääntäjä on siis tulkinnut sanan ֶצֶדק ṣedeq ‟vanhurskaus‟ ja Aquila sanan יק  ַצדִּ

ṣaddîq ‟vanhurskas‟ psalminkirjoittajan eli ihmisen ominaisuudeksi. Tältä osin molem-

milla vaihtoehtoisilla lukutavoilla on samanlainen merkitys viittaussuhteeseen perustu-

van luokittelun kannalta.  

                                                 
158

 Näin sanan merkityksen tulkitsee mm. Eaton: ‟Hear a just cause, Lord‟. Eaton 2003, 99. 
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Analyysini perusteella pidän oikeana Septuagintan edustamaa lukutapaa. Var-

haisin lukutapa on siis ollut י ְדקִּ .‟ṣidqî ‟minun vanhurskauteni צִּ
159

 Biblia Hebraica 

Stuttgartensian pohjatekstin edustama lukutapa on todennäköisesti syntynyt siten, hep-

rean kielen kirjain י on jäänyt pois tekstiä kopioitaessa. Aquilan edustama lukutapa on 

puolestaan todennäköisesti syntynyt siten, että kääntäjä on vahingossa lukenut sanan 

י ְדקִּ יק ṣidqî ‟minun vanhurskauteni‟ sanana צִּ  ṣaddîq ‟vanhurskas‟ ja käyttänyt siksi ַצדִּ

käännösvastinetta δίκαιον ‟vanhurskas‟ – onhan heprean kielessä sanojen י ְדקִּ  ṣidqî צִּ

‟minun vanhurskauteni‟ ja יק  ṣaddîq ‟vanhurskas‟ välillä ero ainoastaan siinä, mihin ַצדִּ

kohti sanaa kirjain י sijoittuu.  Vaihtoehtoisesti kääntäjällä on voinut olla käytettävissään 

hepreankielinen käsikirjoitus, jossa sana י ְדקִּ  ṣidqî ‟minun vanhurskauteni‟ oli kopioijan צִּ

virheen vuoksi vaihtunut sanaksi יק -ṣaddîq ‟vanhurskas‟. Analyysini perusteella sijoi ַצדִּ

tan jakeen 17:1 ֶצֶדק ṣedeq -esiintymän niihin esiintymiin, joissa צדק ṣdq -sanue viittaa 

ihmiseen. 

Vaikka jakeessa 58:2 sana ֶצֶדק ṣedeq ei ole tekstikriittisesti ongelmallinen, on 

jae muutoin hyvin vaikeatulkintainen.
160

 Sanan ֶצֶדק ṣedeq edellä on nimittäin sana ֶלם  א 

 lem, jonka merkitys on epäselvä. Wörterbuch zum Alten Testament antaa sanan kään-

nösvastineiksi saksan sanan Stillschweigen ja englannin sanan silence.
161

 Biblia Heb-

raica Stuttgartensian apparaatti tarjoaa kuitenkin useampia vaihtoehtoisia lukutapoja. 

Septuagintan kääntäjä näyttää tulkinneen hepreankielisen alkutekstin siten, että kyse on 

sanasta אולם sanan אלם sijaan, ja on käyttänyt siksi sanan käännösvastineena kreikan 

sanaa ἄρα ‟todella‟, ‟tosin‟. Peshitta esittää puolestaan vaihtoehtoisen lukutavan ʾyn. 

Hieronymus näyttää tulkinneen hepreankielisen alkutekstin siten, että kyse on sanasta 

-ʾulām, koska hän on käyttänyt käännösvastineena latinan sanaa utique ‟joka tapauk ֺאָלם

sessa‟.
162

 Aquila näyttää puolestaan tulkinneen hepreankielisen alkutekstin siten, että 

kyse on sanasta ל ם  ʾill m, koska hän käyttää käännösvastineena kreikan sanaa ἀλαλίᾳ אִּ

‟mykkä‟. Biblia Hebraica Stuttgartensian apparaatin mukaan sana olisi luettava ehkä 

muodossa  ֵים(י)א לִּ  ʾ lîm, jolloin se tarkoittaa joko jumalia, kuten jakeen Ps. 29:1 ilmai-

                                                 
159

 Näin jakeen tulkitsee myös Dahood: „Hear, O Yahweh, my plea for vindication.‟ Dahood 1965, 92-93. 

– Samoin Kraus: „Höre, Jahwe, meine Gerechtigkeit.‟ Kraus 1978, 271. – Niin ikään Craigie kannattaa 

joko lukutavan korjaamista tai tulkintaa, jossa sanan י נָתִּ  ֶצֶדק rinnātî omistusliite ”ulottuu” myös sanaan רִּ

ṣedeq. Craigie 1983, 159-160. – Weiser puolestaan tulkitsee Septuagintan edustaman lukutavan pohjalta 

sanan י ְדקִּ  – .ṣidqî olevan Jumalan määre: ‟Hear me, O Lord of my salvation‟. Weiser 1962, 178-179 צִּ

Tutkimistani raamatunkäännöksistä oikeana pitämääni lukutapaa edustavat Septuagintan lisäksi Vulgata 

(Septuagintan mukaan käännetty), Kirkkoraamattu 1938, New English Bible, Good News Bible, Psalmit 

elävät, Kirkkoraamattu 1992, Jumalan Kansan Raamattu, Eesti Piibel, Bibeln 2000 ja Raamattu Kansal-

le. – Myös raamatunkäännöskomitea piti tätä lukutapaa asiallisesti oikeana. KHA Ha 41 Raamatunkään-

nöskomitean pöytäkirja 19.3.1987, liite. – Kokouksessaan 29.1.1988 komitea käsitteli jakeen 17:1 tulkin-

taa ja totesi, että kohdan tulkinta on vaikeahko. Tarkastusjaoston tulkinnan mukaan kyse on siitä, että 

ihmisen esittämä asia on oikea, kun taas käännösyksikön mukaan kyse on siitä, että ihminen etsii asialleen 

oikeutta. KHA Ha 17 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 29.1.1988, liite. – Vuoden 1992 Kirkkoraa-

matussa sana ֶצֶדק ṣedeq on käännetty ilman selvää viittauskohdetta sanalla oikeus. – Sen sijaan komitean 

käyttämä norjankielinen vertailukäännös Bibelen (bokmål) tulkitsee sanan viittaavan Jumalaan: du rett-

ferdige Gud. 
160

 Sollamo pitää psalmia 58 sekä tekstuaalisesti että muotohistorialliseti ongelmallisena. KHA Ha 79 

Psalmien pohjatekstejä, Raija Sollamon huomautukset 29.10.1987. 
161

 Bosman & Oosting & Potsma 2003/2004. Käytössäni elektronisessa muodossa osana SESB 2.0 -

raamattuohjelmaa. 
162 Strengin sanakirja antaa sanalle utique käännösvastineet ‟kuitenkin‟, ‟ainakin‟, ‟varsinkin‟. Streng 

1933, 814. 
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sussa לִּים יֵָהָאֶרץ ěnê  lîm ‟jumalten pojat‟, tai hallitsijoita, kuten ilmaisussa  ְבנ יֵא  יל    l  א 

hāʾāreṣ ‟maan mahtavat‟ jakeissa Hes. 17:3 ja 2. Kun. 24:15.
163

  

Näin ollen jakeen 58:2 teksti voidaan tulkita ainakin seuraavilla mahdollisilla 

tavoilla: 

1) ‟Todellako vanhurskaus on mykkä ja te puhutte? Oikeinko te tuomitsette, ih- 

      misten pojat / ihmisten poikia?‟ 

2) ‟Todellako te puhutte hiljaista vanhurskautta, oikeinko te tuomitsette, ihmis- 

      ten pojat / ihmisten poikia?‟ 

3) ‟Totisesti, todellako vanhurskauden te puhutte? Oikeinko te tuomitsette, ih- 

      misten pojat / ihmisten poikia?‟ 

4) ‟Todellako te joka tapauksessa puhutte vanhurskautta, oikeinko te tuomitset- 

      te, ihmisten pojat / ihmisten poikia?‟ 

5) ‟Todellako te jumalat vanhurskauden puhutte, oikeinko te tuomitsette, ihmis- 

      ten pojat / ihmisten poikia?‟ 

6) ‟Todellako te mahtimiehet vanhurskauden puhutte, oikeinko te tuomitsette,  

      ihmisten pojat / ihmisten poikia?‟ 

Psalmin kokonaisuuteen sopii parhaiten tulkinta, että kyse on hallitsijoista, jotka 

psalminkirjoittajan kokemuksen mukaan tuomitsevat alamaisiaan väärin. Näin ollen 

pidän viimeisintä esittämääni tulkintavaihtoehtoa perustelluimpana.
164

 Sana ֶצֶדק ṣedeq 

‟vanhurskaus‟ esiintyy tässä tulkintavaihtoehdossa itsenäisesti objektina eli se ei ole 

selvästi mahtimiesten ”oma” ominaisuus eikä myöskään tuomion kohteena olevien 

ominaisuus vaan pikemminkin jonkinlainen objektiivinen ”normi”, jonka mukaan psal-

minkirjoittaja arvioi tuomion oikeellisuutta. Olen luokitellut tämän esiintymän luokkaan 

‟ilman selvää viittauskohdetta‟. 

 

Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק -sanueen esiintymät viittauskohteen mukaan 

luokiteltuna  

 

Toivanen toteaa yhtenä oman tutkimuksensa lopputuloksena, että sanan merkityssisältö 

ei välttämättä riipu sen kieliopillisesta muodosta, vaan ennemminkin lauseopillisesta 

yhteydestä.
165

 Tämän mukaisesti ryhmittelen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiinty-

miä kieliopillisiin muotoihin perustuvan ryhmittelyn ohella myös lauseopillisen yhtey-

den eli lauseen retorisen subjektin, siis sanan viittauskohteen (Jumala / ihminen / asia), 

mukaan. Viittauskohteen mukaan luokitteleminen on kuitenkin ongelmallista. Sanueen 

sanat eivät nimittäin aina viittaa selkeästi Jumalaan, ihmiseen tai johonkin asiaan, vaan 

sanueen sana voi esiintyä myös itsenäisenä subjektina tai objektina ilman mitään selvää 

viittauskohdetta, kuten substantiivit usein esiintyvät. Olen luokittelussani luonut tätä ja 

muita vastaavia esiintymiä varten luokan ‟ilman selvää viittauskohdetta‟. Taulukossa 3 

esittelen tähän luokkaan sijoittamani esiintymät sekä perustelut kyseiseen sijoittami-

seen.  

 

 

                                                 
163

 Jakeessa 2. Kun. 24:15 on apparaatin korjaus tekstin ilmaisuun י ָהָאֶרץ ול  א 
  
. ʾ  wlê  hāʾāreṣ. Monien 

käsikirjoitusten perusteella ilmaisu tulee lukea יֵָהָאֶרץ יל   .ʾ  l  hāʾāreṣ .א 
164

 Tutkimistani raamatunkäännöksistä tämän tulkintavaihtoehdon mukaan ovat jakeen kääntäneet New 

English Bible, Psalmit nykysuomeksi, Good News Bible, Einheitsübersetzung, Gute Nachricht Bibel, 

Psalmit elävät, Kirkkoraamattu 1992, Eesti Piibel ja Bibeln 2000. 
165

 Toivanen 1975, 173-176,182-183. Ks. myös Barrin teoria raamatullisesta semantiikasta luvussa 5. 
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jae sana perustelu 

 ṣedeq  Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy Jumalan tuomitsevaan ֶצֶדק 9:9

toimintaan, mutta sen voi ymmärtää myös Jumalasta erillisenä, ulkopuo-

lisena normina, jonka mukaan tuomitseminen tapahtuu. 

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 15:2

 ṣedeq Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy Jumalan näkemiseen ja ֶצֶדק 17:15

sen voi ymmärtää Jumalaan liittyväksi. Mutta sanan voi ymmärtää myös 

Jumalasta erillisenä olotilana tai sitten sanan voi ymmärtää liittyvän 

siihen, joka näkee, eli ihmiseen. 

 .ṣĕdāqâ Sana on itsenäinen lauseen objekti ְצָדָקה 24:5

 .ṣĕdāqâ Sana on itsenäinen lauseen objekti ְצָדָקה 33:5

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 40:10

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 45:8

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 48:11

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 52:5

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 58:2

 ṣedeq Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy Jumalan toimintaan eli ֶצֶדק 65:6

ihmisille vastaamiseen ja sen voi ymmärtää Jumalaan liittyväksi. Mutta 

sanan voi ymmärtää myös Jumalasta erillisenä, ulkopuolisena normina, 

jonka mukaan vastaaminen tapahtuu, tai sitten Jumalasta erillisenä oloti-

lana tai sitten sanan voi ymmärtää liittyvän niihin, joille Jumala vastaa, 

eli ihmisiin. 

 ṣedeq Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy kuninkaan tuomitsevaan ֶצֶדק 72:2

toimintaan, mutta sen voi ymmärtää myös kuninkaana erillisenä, ulko-

puolisena normina, jonka mukaan tuomitseminen tapahtuu. 

 ṣĕdāqâ Sanalla on itsenäinen adverbiaalinen merkitys. Lauseen subjektina ei ole ְצָדָקה 72:3

Jumalaa tai ihmistä. 

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 85:11

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 85:12

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 85:14

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 89:15

קֶצדֶ  94:15  ṣedeq Sanalla on itsenäinen adverbiaalinen merkitys. 

 ṣedeq Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy Jumalan tuomitsevaan ֶצֶדק 96:13

toimintaan, mutta sen voi ymmärtää myös Jumalasta erillisenä, ulkopuo-

lisena normina, jonka mukaan tuomitseminen tapahtuu. 

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen subjekti ֶצֶדק 97:2

 ṣedeq Sanalla on adverbiaalinen merkitys. Sana liittyy Jumalan tuomitsevaan ֶצֶדק 98:9

toimintaan, mutta sen voi ymmärtää myös Jumalasta erillisenä, ulkopuo-

lisena normina, jonka mukaan tuomitseminen tapahtuu. 

 .ṣĕdāqâ Sana on itsenäinen lauseen objekti ְצָדָקה 99:4

 .ṣĕdāqâ Sana on itsenäinen lauseen objekti ְצָדָקה 106:3

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 119:121

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 119:138

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 119:142

 .ṣedeq Sana on itsenäinen lauseen objekti ֶצֶדק 132:9

yhteensä 27 kpl  

 

Taulukko 3.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymät, joilla ei ole 

selvää viittauskohdetta.  

 

Taulukkoon 4 olen koonnut kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

esiintymät niiden kieliopillisten ja semanttisten viittauskohteiden mukaan luokiteltuna. 

Olen luokitellut erikseen ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ ja monikkomuodon ְצָדקֹות 
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ṣĕdāqôt ‟vanhurskaat teot‟. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia teorioita ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק 

‟ṣedeq-uhri‟ merkityksestä. Kyseinen seemiläinen idiomi esiintyy jakeissa Dtn. 33:19, 

Ps. 4:6 ja Ps. 51:21. Diestelin mukaan idiomi viittaa oikealla asenteella uhrattuun uhriin, 

jota Jumala vaatii.
166

 Brown-Driver-Briggsin sanakirja antaa ilmaisulle käännöksen 

‟right peace-offerings‟.
167

 Fahlgrenin mukaan זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ viittaa Jahven ja 

Israelin välisen liiton vaatimaan uhriin.
168

 Weinfeldin mukaan idiomi liittyy puolestaan 

uhriin, jonka israelilaiset uhrasivat liiton solmimishetkellä.
169

 
 

sana viittaa sanan muoto esiintymisjakeet  

Jumalaan  

(44 kpl) 

 

 ṣadaq verbijuurena (1) 51:6 (qal. ‟olet vanhurskas‟) צדק

ֶצֶדק   ṣedeq maskuliininen 

substantiivi (12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 

119:106, 119:123, 119:160, 119:164  

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 69:28, 

71:2, 71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17, 

98:2, 103:17, 111:3, 119:40, 119:142, 143:1, 

143:11, 145:7 

יק   ṣaddîq adjektiivi (7 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 145:17 ַצדִּ

ihmiseen  

(57 kpl) 

 

  ṣadaq צדק

verbijuurena (2 kpl) 

82:3 (hip
c
il, ‟tehkää vanhurskaaksi‟), 143:2 (qal, ‟ei 

mikään elävä ole vanhurskas‟) 

  ṣedeq mask. subst. (7)  4:2, 7:9, 17:1, 18:21, 18:25, 35:27, 37:6 ֶצֶדק

 ṣĕdāqâ feminiininen ְצָדָקה

substantiivi (3 kpl) 

106:31 (‟luettiin hänelle vanhurskaudeksi‟), 112:3, 

112:9 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 31:19, 32:11, 

33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 52:8, 

55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 118:15, 

118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

asiaan  

(9 kpl) 

 

 ṣadaq צדק

verbijuurena (1 kpl) 

19:10 (qal, ‟Jahven oikeudet ovat totuus, ne yhdessä 

ovat vanhurskaat‟) 

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi  

(6 kpl) 

23:3 (‟vanhurskauden tiet‟), 45:5 (‟vanhurskauden 

nöyryys‟), 118:19 (‟vanhurskauden portit‟) 119:75 

(‟Jahven käskyt ovat vanhurskaus‟), 119:144 (‟van-

hurskaus on sinun todistuksesi‟), 119:172 (‟sinun 

säädöksesi ovat vanhurskaus‟) 

 ‟ṣedeq-uhri‟ (2 kpl) 4:6, 51:21 

mon. ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

 ṣĕdāqôt ְצָדקֹות

 

11:7, 103:6  

ilman selvää 

viittauskohdetta 

(27 kpl)  

 

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi  (22 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 52:5, 58:2, 

65:6, 72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 

97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 119:142, 132:9 

  ṣĕdāqâ fem. subst. (5) 24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 ְצָדָקה

yhteensä 139  

 

Taulukko 4.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen eri esiintymät viittauskoh-

teen mukaan luokiteltuna. 

                                                 
166

 Diestel 1860, 232. 
167

 Brown-Driver-Briggs 2007, 841. 
168

 Fahlgren 1932,85. – Fahlgreniltä on jäänyt huomaamatta, että ilmaisu esiintyy myös kohdassa Ps. 4:6. 

Hän mainitsee tämän idiomin esiintyvän ainoastaan kohdissa Dtn. 33:19 ja Ps. 51:21. Myöhemmin sa-

maan tulkintaan idiomin merkityksestä on päätynyt Kaiser. Kaiser 2003, 234.   
169

 Tällaisista liiton solmimiskohdista puhutaan Weinfeldin mukaan jakeissa Ex. 24:3-8 ja Ps. 50:5. Wein-

feld 1995,186. 
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Luokitteluni mukaan hepreankielisen Psalmien kirjan 139 צדק ṣdq -sanueen esiintymästä 

44 viittaa Jumalaan, 57 ihmiseen, 11 asiaan
170

 ja 27 on ilman selvää viittauskohdetta. 

Jumalaan viittaa eniten feminiininen substantiivi ְצָדָקה, ṣĕdāqâ, 24 kertaa. Ihmiseen viit-

taa useimmin adjektiivi יק  ṣaddîq, 45 kertaa. Asioihin viittaa useimmin maskuliininen ַצדִּ

substantiivi ֶצֶדק ṣedeq, 6 kertaa. Ilman selvää viittauskohdetta jää useimmin maskuliini-

nen substantiivi ֶצֶדק ṣedeq, 23 kertaa. 

Taulukkoon 5 olen koonnut kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan 139 צדק ṣdq 

-sanueen esiintymät sekä esiintymis- että viittauskohteen mukaan luokiteltuna. Tätä 

taulukkoa käytän tutkimusrunkona, kun tutkin Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanojen 

saamia käännösvastineita tutkimukseni kohteena olevissa raamatunkäännöksissä. Kuten 

taulukosta 4 ilmenee, feminiininen substantiivi ְצָדָקה ṣĕdāqâ viittaa hepreankielisessä 

Psalmien kirjassa selvästi useammin Jumalaan kuin ihmiseen tai asiaan. Adjektiivi יק  ַצדִּ

ṣaddîq viittaa yli 80 prosentissa hepreankielisen Psalmien kirjan esiintymistä ihmiseen. 

Verbijuuri צדק ṣadaq ja maskuliininen substantiivi ֶצֶדק ṣedeq voivat viitata niin Juma-

laan, ihmiseen kuin asiaankin. Maskuliininen substantiivi ֶצֶדק ṣedeq voi myös jäädä 

usein ilman selvää viittauskohdetta, kuten substantiivit usein jäävät. 
 

sanueen sana sana viittaa esiintymisjakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) 51:6 (qal, ‟olet vanhurskas‟) צדק

verbijuurena  

(4 kpl) 

ihmiseen  

(2 kpl) 

82:3 (hip
c
il, ‟tehkää vanhurskaaksi‟), 143:2 (qal, ‟ei mikään 

elävä ole vanhurskas‟) 

 asiaan (1 kpl) 19:10 (qal, ‟Jahven oikeudet … ovat vanhurskaat‟) 

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 119:106, 

119:123, 119:160, 119:164  

substantiivi ihmiseen (7 kpl) 4:2, 7:9, 17:1, 18:21, 18:25, 35:27, 37:6  

(49 kpl) asiaan  

(6 kpl) 

23:3 (‟vanhurskauden tiet‟), 45:5 (‟vanhurskauden nöyryys‟), 

118:19 (‟vanhurskauden portit‟) 119:75 (‟Jahven käskyt ovat 

vanhurskaus‟), 119:144 (‟vanhurskaus on sinun todistuksesi‟), 

119:172 (‟sinun säädöksesi ovat vanhurskaus‟) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl)  

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 52:5, 58:2, 65:6, 72:2, 

85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 

119:138, 119:142, 132:9 

 ‟ṣedeq-uhri‟(2 kpl) 4:6, 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 69:28, 71:2, 

71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17, 98:2, 103:17, 

111:3, 119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

(34 kpl) ihmiseen (3 kpl) 106:31 (‟luettiin hänelle vanhurskaudeksi‟), 112:3, 112:9 

 ilman selvää viittaus-

kohdetta (5 kpl)  

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3  

 monikko (2 kpl) 11:7, 103:6 (‟vanhurskaat teot‟) 

יק   ṣaddîq Jumalaan (7 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 145:17 ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

ihmiseen  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 

34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 

37:30, 37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 

69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 

118:15, 118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139  

 

Taulukko 5. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen eri esiintymät esiintymis- 

ja viittauskohteen mukaan luokiteltuna. 

                                                 
170

 Tässä luvussa ovat mukana myös ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ ja monikkomuodon ְצָדקֹות ṣědāqôt 

‟vanhurskaat teot‟ esiintymät. 
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7. Oikea ja oikeassa oleva. Heprean kielen sanakirjojen antama 
merkitys צדק ṣdq -sanueelle 

  

Tässä luvussa esittelen kolmen heprea-englanti -sanakirjan antamat käännösvastineet 

Vanhassa testamentissa esiintyville צדק ṣdq -sanueen sanoille. Sen jälkeen esittelen vielä 

heprea-suomi -sanakirjan antamat suomenkieliset käännösvastineet צדק ṣdq -sanueen 

sanoille. Lopuksi esittelen yhteenvedon sanakirjojen antamista merkityksistä ja käsitte-

len sanakirjojen merkitystä kääntäjille. 

 

Brown-Driver-Briggsin sanakirja 

 

Brown-Driver-Briggsin sanakirja antaa verbijuurelle צדק ṣadaq qal-muodossa käännös-

vastineet ‟be just‟, ‟be righteous‟, ‟have a just cause‟, ‟be in the right‟ ja ‟be justified‟. 

Sanakirjan mukaan nip
c
al-muodossa verbijuuren käännösvastineet ovat ‟be put right‟ ja 

‟be justified‟ ja pi
c
el-muodossa ‟justify‟ ja ‟make to appear righteous‟. hitpaʿel-muoto 

saa käännösvastineen ‟justify himself‟ ja hip
c
il-muoto ‟do justice‟, ‟declare righteous‟, 

„justify‟, „vindicate the cause of‟, „save‟, „make righteous‟ ja „turn to righteousness‟.
171

 

Sanakirja antaa ֶצֶדק ṣedeq -substantiiville käännösvastineet ‟rightness‟, ‟righteousness‟, 

‟what is right, just, normal‟, ‟justness‟, ‟justice‟, ‟ethically right‟, ‟justification‟, ‟delive-

rance‟, ‟victory‟, ‟prosperity‟ ja „covenant-keeping‟.
172

 Substantiiville ְצָדָקה ṣĕdāqâ sa-

nakirja antaa käännösvastineet ‟righteousness‟, „vindication‟, ‟truhtfulness‟, ‟ethically 

right‟, ‟justification‟, ‟salvation‟, ‟prosperity‟ ja ‟righteous acts‟.
 173

 Adjektiiville יק  ַצדִּ

ṣaddîq sanakirja antaa käännösvastineet ‟just‟, righteous‟, ‟right‟, ‟correct‟ ja          

„lawful‟.
174

 

 

Kohler-Baumgartner-Holladayn sanakirja 

 

Kohler-Baumgartner-Holladayn sanakirja on William L. Holladayn toimittama versio 

Ludwig Koehlerin ja Walter Baumgartnerin vuonna 1958 ilmestyneestä sanakirjasta 

Lexicon in veteris Testamenti Libros. Sanakirja antoi heprean ja aramean kielen sanoille 

käännösvastineet niin saksan kuin englannin kielessäkin.
175

 Holladayn toimittama versio 

antaa ainoastaan englanninkieliset käännösvastineet. Sanakirja antaa verbijuurelle צדק 

ṣadaq qal-muodossa käännösvastineet ‟be right‟, „be in the right‟, „have a just case‟, 

„carry one‟s point‟, „be vindicated‟ „be just‟ ja ‟be righteous‟. nip
c
al-muodossa verbijuu-

ren käännösvastineet ovat sanakirjan mukaan ‟be brought to its rights‟ ja „be vindicated‟ 

ja pi
c
el-muodossa ‟make someone appear righteous / innocent‟, ‟prove more just‟, „righ-

teous than‟, „consider oneself in the right‟ ja „declare someone to be in the right‟. hit-

paʿel-muoto saa käännösvastineen ‟prove oneself to be innocent‟ ja hip
c
il-muoto muoto 

saa käännösvastineet ‟give someone justice‟, „bring justice‟, „pronounce someone inno-

cent‟ ja „help someone gain his rights‟.
176

 Sanakirja antaa ֶצֶדק ṣedeq-substantiiville 

käännösvastineet ‟(legal) rightness‟, ‟righteous‟, ‟what is right, just, normal‟, ‟justice‟, 

                                                 
171

 Brown-Driver-Briggs 2007, 842-843. 
172

 Brown-Driver-Briggs 2007, 841-842.  
173

 Brown-Driver-Briggs 2007, 842.  
174

 Brown-Driver-Briggs 2007, 843.  
175

 Holladay 1988, V. 
176

 Holladay 1988, 303. 
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„success‟, „by grace‟, „suitable‟ ja „trustworthy‟.
177

 Substantiiville ְצָדָקה ṣĕdāqâ sanakirja 

antaa käännösvastineet ‟righteousness‟, „blameless behaviour‟, „honesty‟, „justice‟, 

„godliness‟, „behaviour what God expects man to show to God‟, „what is reliable‟, ‟sal-

vation‟, „deliverance‟, „legal claims‟, „acts of justice‟, „just acts‟ ja „blamelessness‟.
178

 

Adjektiiville יק  ṣaddîq sanakirja antaa käännösvastineet „a thing examined and found ַצדִּ

to be on order, right‟, „not guilty‟, „innocent‟, „in the the right‟, „guiltless‟, ‟just‟, righ-

teous‟ ja „godly‟.
 179

 

 

Bosman-Oosting-Potsman sanakirja  

 

Bosman-Oosting-Potsman sanakirja antaa verbijuurelle צדק ṣadaq qal-muodossa kään-

nösvastineet „be in the right‟ ja „be just‟. nip
c
al-muodon käännösvastine on „be put 

right‟ ja pi
c
el-muodon „make to appear just‟ ja „declare to be right‟.  hitpa

c
el-muoto saa 

käännösvastineen „justify oneself‟. hip
c
il-muoto saa käännösvastineet „declare in the 

right‟ ja „do justice towards‟. Sanakirja antaa ֶצֶדק ṣedeq -substantiiville käännösvastineet 

„what is right‟, „justice‟ ja „righteousness‟. Substantiiville ְצָדָקה ṣĕdāqâ sanakirja antaa 

käännösvastineen ‟righteousness‟ ja adjektiiville יק  ṣaddîq käännösvastineet „in the ַצדִּ

right‟,‟ just‟ ja „guiltless‟.
180

 

 

Liljeqvistin sanakirja  

 

Matti Liljeqvistin Heprea-suomi, aramea-suomi. Vanhan testamentin sanakirja antaa 

verbille צדק ṣadaq qal-muodossa käännösvastineet ‟olla oikeassa‟ ja ‟olla oikein‟, ‟olla 

vanhurskas‟. Juuren käännösvastineet nip
c
al-muodossa ovat sanakirjan mukaan ‟päästä 

oikeuksiinsa‟, ‟päästä oikeaan asemaan‟. Käännösvastineet pi
c
el-muodossa ovat ‟saada 

joku näyttämään vanhurskaalta‟, ‟osoittautua vanhurskaaksi‟, ‟pitää vanhurskaana‟ ja 

‟sanoa toisen olevan oikeassa‟. Juuren hitpa
c
el-muoto saa käännösvastineikseen ‟puo-

lustautua‟, ‟osoittaa olevansa syytön‟. Juuren hip
c
il-muoto saa käännösvastineen ‟auttaa 

jotakuta oikeuteensa‟, ‟myöntää jonkun olevan oikeassa‟, ‟julistaa syyttömäksi‟, ‟pitää 

syyttömänä‟ ja ‟vanhurskauttaa‟. Ainoa sanakirjan antama, tutkimiini psalmien jakeisiin 

liittyvä esimerkkiviittaus psalmeihin liittyy qal-muodon käännösvastineisiin ‟olla oi-

kein‟ ja ‟olla vanhurskas‟, joiden yhteydessä sanakirja viittaa jakeeseen Ps. 19:10.
181

 

Liljeqvistin sanakirja antaa ֶצֶדק ṣedeq -substantiiville käännösvastineet ‟oikea‟, 

‟oikea koko‟, ‟oikeus‟, ‟vanhurskaus (Jumalan ominaisuutena)‟ ja ‟vanhurskaus (Juma-

lan lahjana)‟. Ainoa sanakirjan antama, tutkimiini psalmien jakeisiin liittyvä esimerkki-

viittaus liittyy käännösvastineeseen ‟vanhurskaus (Jumalan ominaisuutena)‟, jonka yh-

teydessä sanakirja viittaa jakeeseen Ps. 119:138.
182

 Substantiiville ְצָדָקה ṣĕdāqâ Lilje-

qvistin sanakirja antaa käännösvastineet ‟oikeamielisyys‟, ‟rehellisyys‟, ‟oikeudenmu-

kaisuus‟, ‟vanhurskaus‟ ja monikkomuodolle käännösvastineen ‟vanhurskaat teot‟.
183

 

Adjektiiville יק  ṣaddîq Liljeqvistin sanakirja antaa käännösvastineet ‟oikea‟, ‟oikeassa ַצדִּ

oleva‟, ‟syytön‟, ‟(moraalisesti) oikein käyttäytyvä‟, ‟hyvä‟, ‟viaton‟, ‟(yhteiskunnalli-
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sesti) oikein elävä‟, ‟(sosiaalisesti) oikein käyttäytyvä‟, ‟vanhurskas‟, ‟(Jumalan ominai-

suutena) vanhurskas‟, ‟oikeamielinen‟, ‟oikein toimiva‟ ja ‟oikein tuomitseva‟. Ainoa 

sanakirjan antama, tutkimiini psalmien jakeisiin liittyvä esimerkkiviittaus liittyy kään-

nösvastineeseen ‟(Jumalan ominaisuutena) vanhurskas‟, jonka yhteydessä sanakirja viit-

taa jakeeseen Ps. 7:12.
184

 

 

Tiivistelmä: Heprean kielen sanakirjojen antama merkitys צדק ṣdq -sanueen sanoille 

 

Sanakirjojen antamien käännösvastineiden perusteella צדק ṣdq -sanueen sanojen merki-

tyskenttä on varsin laaja Vanhan testamentin heprean kielessä. Sanan käännösvastineet 

liittyvät oikeaan, oikeassa olemiseen, oikein toimimiseen, syyttömyyteen, rehellisyy-

teen, oikeudenmukaisuuteen, liittouskollisuuteen, pelastukseen, voittoon ja laillisuuteen. 

Sanakirjat antavat kuvan siitä, millaisissa yhteyksissä heprean sanaa on käytetty. Kui-

tenkaan sanalla ei missään esiintymisyhteydessään ole kaikkia niitä merkityksiä kuin 

sillä sanakirjasanana on. Siksi kääntäjä ei voi kääntää mekaanisesti sanakirjan avulla, 

vaan hänen tulee sanakirjan tarjoaman kuvan pohjalta etsiä aina kontekstiin sopivinta 

merkitystä. 

 

8. Järjestys vai suhde? צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutki-
mushistoria 

 

Tässä luvussa analysoin Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanueen semantiikkaa tutkimus-

historian avulla. צדק ṣdq -sanueen semantiikasta on julkaistu vuodesta 1860 lähtien lu-

kuisia tutkimusartikkeleita  ja tutkimuksia sekä teologisten sanakirjojen artikkeleita. 

Keskityn tutkimuksessani analysoimaan niitä tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat ol-

leet tutkimushistorian kannalta merkittävimpiä ja tunnetuimpia. Lisäksi analysoin tar-

kemmin uudempaa, vuoden 1992 Kirkkoraamatun ilmestymisen jälkeen tehtyä tutki-

musta sanueen semantiikasta. Yksi 2000-luvun tutkimuksista on Mark A. Seifridin tut-

kimus vuodelta 2001. Hän on omassa tutkimuksessaan analysoinut hyvin Vanhan tes-

tamentin צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriaa. Siksi viittaankin usein hä-

neen, vaikka esittelen hänen oman tutkimuksensa vasta tämän luvun loppupuolella.   

 

Diestel 1860 

 

Vuonna 1860 saksalainen Ludwig Diestel julkaisi ensimmäisen modernin tutkimuksen 

Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanajuuren merkityksestä, kun hän julkaisi artikkelin Die 

Idee der Gerechtigkeit vorzüglich im Alten Testament. Hänen mukaansa צדק ṣdq -

sanajuuren etymologiasta ei ole varmuutta. Hän määrittelee sanajuuren perusmerkityk-

sen saksan kielen sanoilla ‟Gerade‟,
185

 ‟Recht‟ ja ‟Richtig‟ ja pitää sanajuurta synonyy-

minä sanajuurelle יׁשר  yšr ‟suora‟.
186

 Diestelin mukaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ ‟vanhurskaus‟ ei 

ole Jumalan oikeuden lähde eikä liity Jumalan toimintaan tuomioistuimessa, vaan kyse 

on Jumalan hallintavallasta. Näin ollen sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ ‟vanhurskaus‟ toimii sanan 
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ְׁשָפט .mišpāṭ ‟oikeus‟ synonyyminä vain tietyissä tilanteissa מִּ
187

 Sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

‟vanhurskaus‟ merkityskenttä on Diestelin mukaan laaja, sillä sana voi merkitä niin 

syyttömyyttä kuin Jumalan kostavaa tai pelastavaa toimintaa.
188

 Seemiläinen idiomi 

-ṣedeq-uhri‟, joka esiintyy jakeissa Dtn. 33:19, Ps. 4:6 ja Ps. 51:21, viittaa hä‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק

nen mukaansa oikealla asenteella uhrattuun uhriin, jota Jumala vaatii.
189

  

Seifrid toteaa, että Diestelin tutkimuksesta lähtien צדק ṣdq -sanajuuren merkitys 

on ollut vilkkaan keskustelun kohteena eikä tutkimuskenttää ole lähellekään loppuun 

tutkittu. Seifridin mukaan teologiset näkökulmat ovat koko ajan vaikuttaneet tutkimus-

historian taustalla: ne eivät ole ohjanneet vain vastauksien saamista, vaan myös sitä, 

millaisia kysymyksiä tutkijat ovat tehneet raamatullisille teksteille. Hän on myös – mie-

lestäni oikeutetusti – harmissaan siitä, että edelleenkään tutkijat eivät kiinnitä tarpeeksi 

huomiota sanojen ja sanueiden konteksteihin, jotka tuovat esiin sanojen erilaisia merki-

tyksiä.
190

  

 

Cremer 1900 

 

1800-luvun loppupuolelle saakka tutkijat yleisesti ajattelivat, että צדק ṣdq -sanue liittyisi 

Jumalan säätämään objektiiviseen normiin.
191

 Saksalainen Hermann Cremer julkaisi 

vuonna 1900 tutkimuksen Die paulinische Rechtfertigungslehre in Zusammenhange 

ihrer geschichtlichen Voraussetzungen. Tutkimuksen Vanhaa testamenttia käsitteleväs-

sä osassa hän pyrki osoittamaan, että -ṣdq -sanue ilmaisee Jumalan ja ihmisen väli  צדק

seen keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa todellista suhdetta, ei siis subjektin ja 

jonkin idean tai abstraktin suureen välistä suhdetta. Tässä suhteessa subjektilla on vaa-

timuksia, jotka objektin on täytettävä.
192

 ṣdq -sanueessa on siis kyse sosiaalisesti  צדק 

asianmukaisesta käyttäytymisestä. Jumalan ‟vanhurskaus‟ ei Cremerin mukaan liity 

joskus tulevaisuudessa saavutettavaan pelastukseen, vaan nykyiseen välittömään toi-

mintaan, joka vakiinnuttaa ja suojelee oikeutta. Jumalan ‟vanhurskauteen‟ liittyvänä צדק 

ṣdq -sanue ilmaisee hänen mukaansa aina Jumalan konkreettista pelastavaa toimintaa, 

vaikka ‟vanhurskaan‟ pelastukseen liittyykin samalla ‟jumalattoman‟ saama rangaistus: 

Jumalan ‟vanhurskaus‟ on psalminkirjoittajien pakopaikka. Cremerin mukaan Jumalan 

hallitseminen ja tuomitseminen liittyvät erottamattomasti yhteen.
193

 Hän kiinnitti niin 

ikään huomiota צדק ṣdq ja חסד ḥsd -sanueiden läheiseen yhteyteen mm. luettelemalla 

kohtia, joissa Septuaginta kääntää heprean sanan ֶחֶסד ḥesed kreikan sanalla 

δικαιοζύνη.
194
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Nykynäkökulmasta, James Barrin esittämien perustavanlaatuisten semanttisten 

huomioiden jälkeen, Cremerin tutkimusta voi syystä myös kritisoida. Mark. A. Seifridin 

mukaan Cremerin tutkimuksen suuri ongelma on, ettei tämä ota huomioon צדק ṣdq -

sanueen eri esiintymien konteksteja.
195

 Cremer lähtee täysin ongelmattomasti liikkeelle 

ajatuksesta, että sanueella on kaikissa tilanteissa sama perusmerkitys ‟Gerechtigkeit‟.
196

 

Tämän merkityksen Cremer ymmärtää ‟sosiaalisena ja forenssisena‟ ja ajattelee sen 

liittyvän aina kahden persoonan väliseen suhteeseen.
197

 Seifrid kiinnittää huomion sii-

hen, että sana ֶצֶדק ṣedeq viittaa joissakin kohdissa tavaroihin ja kulttiin ja toisinaan sitä 

käytetään metaforisesti, joten Cremerin näkemys ei ole oikea.
198

 Vakavimpana Creme-

rin virheenä hän pitää tämän ajatusta siitä, että jokainen suhde muodostaa oman normin-

sa.
199

 Seifrid selvittää myös Cremerin virheellisenä pitämänsä näkemyksen vaikutushis-

toriaa myöhemmässä tutkimuksessa.
200

 

 

Nötscher 1915 

 

1900-luvun alkupuolella kaikki tutkijat eivät hyväksyneet Cremerin näkemystä. Saksa-

lainen Friedrich Nötscher esitti vuonna 1915, että צדק ṣdq -sanueen ilmaisema ominai-

suus on enemmän kuin pelastukseen liittyvä ominaisuus. Ensinnäkään kyse ei ole staat-

tisesta ominaisuudesta, vaan dynaamisesta ja elävästä liikkeestä, toiminnasta ja valin-

nasta. Toiseksi צדק ṣdq -sanue ei liity vain Jumalan pelastavaan toimintaan, vaan se on 

Jumalan vihaan ja pyhyyteen liittyvää elävää toimintaa: Jahve on rankaiseva tuomari. 

Jumalan vihan tehtävä on valvoa syntejä. Toisaalta kuitenkin ‟vanhurskaus‟ ja ‟armo‟ 

liittyvät yhteen: ‟vanhurskaus‟ on ‟armon‟ alku. ‟Vanhurskaus‟ on Nötscherin mukaan 

myös kuninkuuden ja Jumalan perusta.
201

 Seifridin mukaan Nötscher ei ota tarpeeksi 

huomioon profeetallisen julistuksen kielenkäyttötapaa. Jumalan ‟pelastavaan vanhurs-

kauteen‟ liittyviä kohtia on kuitenkin yli neljä kertaa enemmän kuin Jumalan ‟rankaise-

vaan vanhurskauteen‟ liittyviä.
202

  

 

Pedersen 1920 

 

Toisenlaisen näkemyksen esitti tanskalainen Johannes Pedersen vuonna 1920 ilmesty-

neessä teoksissaan Israel I-II. Sjæleliv og samfundsliv, joissa hän käy läpi Vanhan tes-

tamentin keskeisiä käsitteitä. Pedersenin mukaan צדק ṣdq -sanueen ilmaisena ominai-

suus ei ole kaikille ihmisille osoitettu abstrakti vaatimus, vaan sielun olemus,
203

 johon 
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liittyvät niin terveys, voima ja rauha kuin pelastuskin ja joka luo siunausta elämään.
204

 

Sielu ei Pedersenillä ole kuitenkaan vain ihmisen sisäinen asia, vaan sielu, jolla hän 

tarkoittaa ihmistä kokonaisuutena, elää aina suhteessa ympäristöönsä.
205

 ṣdq -sanue צדק 

ei siten viittaa vain sisäisen mielen asiaan, vaan kyse on ennen kaikkea lojaaliuden 

osoittamisesta Jumalan kanssa solmitussa liitossa. Sanue kuvaa myös yhteisöllistä ja 

yhteiskunnallista solidaarisuutta.
206

 Toisaalta Pedersen tuo Jobin kohtaloa käsiteltyään 

esiin myös sen, että Jumalan צדק ṣdq ja ihmisen ajatus siitä, mitä Jumalan צדק ṣdq on, 

voivat olla ristiriidassa.
207

  

Aarne Toivanen toteaa, että pohjoismaiset tutkijat omaksuivat yleisesti Pederse-

nin tulkinnan.
208

 Hänen tulkintansa onkin vaikuttanut suuresti mm. Rafael Gyllenbergin 

tulkintaan צדק ṣdq -sanueesta.
209

 Toivanen kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 

Pedersen rakensi tulkintansa keskeisiltä osiltaan kielenulkoisten tekijöiden varaan.
210

 

Siksi hänen tulkintansa onkin enemmän teologiaa kuin semantiikkaa. Ongelmallista on 

myös se, että Pedersen tutkii enemmänkin vanhurskauden käsitettä kuin צדק ṣdq -

sanuetta. 

 

Fahlgren 1932 

 

Ruotsalainen K. Hj. Fahlgren tutkii vuonna 1932 julkaistussa väitöskirjassaan Sedākā, 

nahestehende und entgegensetzte Begriffe im Alten Testament systemaattisesti צדק ṣdq -

sanueen vastakohtia ja lähivastineita. Hänen tutkimuksensa mukaan צדק ṣdq -sanueen 

kanssa myönteisessä suhteessa esiintyvät useimmiten ׁשפט špṭ -sanueen sanat ja vasta-

kohtasuhteessa sana ָרָשע rāšāʿ. Vastakohtasuhteisten joukossa hän käsittelee myös syn-

tiä, kateutta, vihaa, kostoa, koettelemusta ja kuritusta ilmaisevia heprean sanoja.
211

 

Fahlgen käsittelee lisäksi siunauksen ja kirouksen teemaa Vanhassa testamentissa sekä 

liittokäsityksen suhdetta kärsimyksen ongelmaan. Tutkimushistorialliselta kannalta 

merkittävintä hänen tutkimuksessaan oli se, että huolimatta vastakohtien ja lähivastinei-

den huomioon ottamisesta Fahlgren oletti termin kaikissa esiintymisissään säilyttävän 

liittosuhteeseen liittyvän perusmerkityksensä. Substantiivit ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

kuvaavat tasapaino- ja liittosuhdetta ja sitä, mikä sopii yhteen sen kanssa. Adjektiivi 

יק  ṣaddîq kuvaa hänen mukaansa sellaista, jolla on oikea asema suhteessa ihmisiin ja ַצדִּ

Jumalaan. Termi kuvaa siis liittouskollisuutta Jumalan ja Israelin kansan välillä; muille 

kansoille Jumalan ְצָדָקה ṣĕdāqâ tarkoittaa oikeutta.
212

 Toisaalta Fahlgren ei kuitenkaan 

liitä ‟liittouskollisuutta‟ pelkästään צדק ṣdq -sanueeseen, sillä hän näkee myös esimer-

kiksi חסד ḥsd -sanueen liittyvän ‟liittouskollisuuteen‟.
213

  Mielenkiintoinen yksityiskohta 

on Fahlgrenin tulkinta seemiläisestä idiomista זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟, joka mainitaan hä-
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nen mukaansa kohdissa Dtn. 33:19 ja Ps. 51:21. Hänen tulkintansa mukaan kyseessä 

tämä seemiläinen idiomi viittaa uhriin, jonka Jahven ja Israelin välinen liitto vaati.
214

  

Gyllenberg näkee Fahlgrenin tutkimuksen ansion erityisesti Pedersenin ajatusten 

välittämisessä saksalaiseen eksegetiikkaan. Juuri Fahlgrenin myötä tutkijat alkoivat pu-

hua liittouskollisuudesta.
215

 Fahlgrenin tutkimuksen yleinen metodologinen ongelma 

nykyperspektiivistä arvioituna on kuitenkin siinä, että hän käsittelee rinnakkain toisaalta 

hepreankielisiä sanoja ja sanueita ja toisaalta saksankielisiä käsitteitä. Vaikka tutkimus 

vastakohtia ja lähivastineita etsiessään avasikin edelleen käyttökelpoisen tutkimusase-

telman, eivät hänen tutkimuksensa tulokset ole käyttökelpoisia mainitun metodologisen 

ongelman vuoksi.  

Teoria liittouskollisuudesta צדק ṣdq -sanueen merkityssisältönä sai laajan kanna-

tuksen. Tutkijat jatkoivat kuitenkin keskustelua siitä, sisältääkö צדק ṣdq -sanue myös 

jumalallisen tuomion.
216

 Osa tutkijoista, mm. saksalainen Johannes Hempel, kannatti 

edelleen ennen Diesteliä vallinnutta näkemystä, jonka mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy 

Jumalan säätämään objektiiviseen normiin.
217

 Tutkijoiden valtavirta kääntyi kuitenkin 

vähitellen kannattamaan Diestelin ja Cremerin ajatuksia termin yhteydestä liittotermino-

logiaan ja Jumalan pelastavaan toimintaan.
218

  

 

von Rad 1950 

 

Gerhard von Radin mukaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ on Vanhan testamentin kaikkein keskeisin ih-

misten elinolosuhteisiin liittyvä käsite.
219

 Hän julkaisi kolme aiheeseen liittyvää tutki-

musta: vuonna 1927 tutkimuksen Das Gottesvolk im Deuteronomium, vuonna 1950 tut-

kimuksen “Righteousness” and “Life” in the Cultic Language of the Psalms ja vuonna 

1957 Vanhan testamentin teologian kokonaisesityksen Theologie des Alten Testaments. 

Band I. Kaikissa näissä hän kannattaa jo Cremerin esittämää näkemystä. Tämän näke-

myksen mukaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ liittyy yhteisölliseen suhteeseen ja Vanhassa testamentissa 

erityisesti Jahven ja Israelin väliseen liittoon. von Rad kehitti tätä näkemystä eteenpäin: 

 ṣĕdāqâ kuvaa myös ihmisten keskinäisiä suhteita sekä ihmisten suhdetta eläimiin ְצָדָקה

ja luontoon. Niin ikään se liittyy läheisesti toisaalta kuninkaaseen ja toisaalta kulttiin.
220

  

von Radin mukaan Jahve on יק -ṣaddîq, kun hän on uskollinen liitolleen Israe ַצדִּ

lin kanssa ja pelastaa kansansa. Israel on puolestaan יק -ṣaddîq, kun se elää liittosuh ַצדִּ

teessa ja täyttää sen kulttiin ja lakiin liittyvät säädökset.
221

 Jahve kehottaa Israelia nou-

dattamaan tätä vanhurskautta.
222

 Yksittäinen israelilainen on יק -ṣaddîq, kun hän täyt ַצדִּ

tää Jahven temppelin sisäänpääsyvaatimukset. Ellei hän niitä täytä, hän on רׁשע rāšāʿ 
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 Fahlgren 1932, 85. – Fahlgreniltä on jäänyt huomaamatta, että ilmaisu esiintyy myös kohdassa Ps. 4:6. 

Myöhemmin samaan tulkintaan on päätynyt Kaiser. Kaiser 2003, 234. – Weinfeld sen sijaan liittää 
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lassakaan herättänyt suurta huomiota. Gyllenberg 1971, 27. – Fahlgrenin merkityksestä ks. myös Koch 

1971, 517. 
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3:5. Johnson 1989, 904. 
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 Hempel 1938, 151-154. 
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 von Rad 1962, 382. 
220

 von Rad 1962, 382-383, 385, 387. 
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 von Rad 1962, 393; 1984b, 248-249. 
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 von Rad käsittelee erityisesti jaetta Dtn. 16:20, jossa Jahve painokkaasti kehottaa kansaansa: 
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(‟jumalaton‟). Ihminen on siis psalmeissa von Radin mukaan joko יק  ָרָשע ṣaddîq tai ַצדִּ

rāšāʿ, mutta ei siltä väliltä. Kyse ei hänen mukaansa ole kuitenkaan ihmisen omasta 

kyvykkyydestä, vaan Jumalan suosiosta, jonka hän lahjoittaa kultissa Israelille. Ihmi-

nen, joka sanoo olevansa יק  ṣaddîq, ei siten ole ”omavanhurskas” tai moraalisesti ַצדִּ

muiden yläpuolella.
223

 Toisaalta jotkut psalmit kuvaavat enemmänkin ideaalia kuin to-

dellista elämää.
224

 

Israelin tekemä synti on vanhurskautta vastaan tehty rikos.
225

 Seifrid, joka kriti-

soi jo Cremeriä, kritisoi myös von Radin Cremeriä seuraavaa tulkintaa. von Radin tul-

kinta lähtee hänen mukaansa liikkeelle sanueen oletetusta liittoon liittyvästä perusmer-

kityksestä eikä ota huomioon erilaisia konteksteja.
226

 

 

Weijden 1952  

 

Ensimmäisen erityisesti psalmien vanhurskaus-käsitteeseen liittyvän tutkimuksen jul-

kaisi vuonna 1952 alankomaalainen A. H. van der Weijden. Teoksessaan Die "Gerech-

tigkeit" in den Psalmen hän tutkii vanhurskautta ensin ihmiseen ja toiseksi Jumalaan 

liittyvänä. Tutkimuksensa liitteeksi kutsumassaan osassa hän kartoittaa elottomiin asioi-

hin liittyvää vanhurskautta. Viimeksi mainittu käsittelee erityisesti psalmia 119, jossa 

ְׁשָפט ṣdq -sanue liittyy sanaan צדק .‟mišpāṭ ‟oikeus מִּ
227

 Teos alkaa lupaavasti, sillä Weij-

denin mukaan meidän on kysyttävä, mitä psalmin kirjoittajat tarkoittivat käyttäessään 

sanaa יק  ṣaddîq. Myöhemminkin hän korostaa, että sanojen merkitystä on etsittävä ַצדִּ

itse tekstistä käsin eikä tuotava käsitteen valmista merkitystä mukaan tekstiin. Hän läh-

tee etsimään sanan merkitystä ensisijaisesti parallelismus membrorumin kautta ja kysyy, 

millaisia synonyymejä tai vastakohtia sana saa psalmeissa.
228

 Weijdenin tutkimus ajoit-

tuu aikaan ennen James Barrin 1960-luvun alussa esittämiä semanttisia huomioita. Mie-

lenkiintoisella tavalla hän kuitenkin ottaa jo pienen askeleen kohti Barrin etymologisen 

tutkimuksen kyseenalaistavaa näkemystä, kun hän toteaa, että sanan etymologia ei anna 

tyydyttävästi tietoa sanan todellisesta merkityksestä.
229

  

Vaikka Weijdenin tutkimus alkaakin lupaavasti, vaivaa sitä sama ongelma kuin 

monia muita Barria edeltäneitä – ja osin myös hänen jälkeisiään – tutkimuksia: tutkija 

tutkii sanojen sijasta käsitettä. Weijden ”eksyy” tutkimaan צדק ṣdq -sanueen sanojen 

synonyymien ja lähivastineiden merkityksiä ja tulee käsitelleeksi lukuisia jakeita, joissa 

ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanoja. Hänen tutkimuksensa on kyllä hyvä johda-

tus psalmien kirjan ajatusmaailmaan, mutta se ei anna täysin systemaattista kokonaisku-

vaa צדק ṣdq -sanueen semantiikasta kiinnostuneelle. Toisaalta Weijden tekee muutamia 

tärkeitä periaatteellisia huomioita sanueen semantiikasta sekä lukuisia yksittäisten צדק 

ṣdq -sanueen sanoja sisältävien jakeiden tulkintaan liittyviä, edelleen varteenotettavia 

huomioita.  Esittelen niistä oman tutkimukseni kannalta tärkeimmät. 

Weijdenin mukaan sanat ֶצֶדק ṣedeq, ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq muodostavat ַצדִּ

samanmerkityksisen käsiteryhmän, jolloin psalmin kirjoittajan ei ole tarvinnut erikseen 

mainita ihmisen olevan יק -ṣedeq ihmiseen liit ֶצֶדק ṣaddîq, kun hän käyttää sanaa ַצדִּ
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 von Rad 1962, 393; 1984b, 250. 
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myös Kwakkel 2002, 149. 
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229

 Weijden 1952, IX. 



 

58 

 

tyen.
230

 Jakeeseen Ps. 7:9 liittyen Weijden toteaa, että kun psalmin kirjoittaja pyytää 

Jahven ‟tuomiota‟, hän pyytää apua Jahvelta. ‟Tuomio‟ merkitsee nimittäin sitä, että 

Jumala puuttuu tilanteeseen ja auttaa psalmin kirjoittajan voittoon.
231

 Jakeiden Ps. 

37:27-28 perusteella Weijden menee sanojen צדק ṣdq ja  ְׁשָפט מִּ mišpāṭ samaistamisessa 

niin pitkälle, että hän väittää kummankin sanan tarkoittavan samaa ‟sisäistä vanhurs-

kautta‟, johon kuuluu myös lempeys.
232

 Tältä osin Weijdenin tutkimus menee sanastol-

lisen semanttisen tutkimuksen ulkopuolelle ja lähenee teologista käsiteanalyysiä.  

Lähimmäksi צדק ṣdq -sanueen vastineeksi Weijden löytää sanan יָָׁשר yāšār.
233

 

Oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen on hänen huomionsa jakeista Ps. 37:28-

29, jossa psalmin kirjoittaja hänen mukaansa samaistaa sanat ים ידִּ ḥǎsīdīm ֲחסִּ
234

 ja ים יקִּ  ַצדִּ

ṣaddîqīm
235

 Toisaalta hän on kiinnittänyt huomion myös siihen, että Jumalakin on yhtä 

aikaa sekä יק יד ṣaddîq että ַצדִּ .ḥāsīd jakeessa Ps. 145:17 ָחסִּ
236

 ḥsd -sanueet חסד ṣdq ja צדק 

esiintyvät myös muualla Heprealaisessa Raamatussa usein yhdessä ja saavat osan toi-

sensa merkityksestä,
237

 jopa siinä määrin, että Genesiksen kääntäjä on kääntänyt Septu-

agintassa heprean sanan חסד ḥsd viisi kertaa kreikan sanalla δικαιοςύνη238
, joka yleensä 

toimii צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena.
239

-ḥsd -sanueet liittyvät hä חסד ṣdq ja צדק 

nen mukaansa läheisesti toistensa yhteyteen psalmeissa 17:15, 25:8
240

, 33:5, 36:11, 

37:25, 40:11, 85:11, 89:15 ja 103:17.
241

 Yhtenä osoituksena צדק ṣdq ja חסד ḥsd -

sanueiden läheisestä semanttisesta yhteydestä ovat myös kreikan kielen hyväntekeväi-

syyttä tarkoittavat, tässä merkityksessä keskenään synonyymiset sanat δικαιοςύνη (‟al-

                                                 
230

 Weijden 1952, 81. 
231

 Weijden 1952, 81. Weijden tulkitsee termin צדק tarkoittavan Jumalan apua ja pelastusta myös jakeessa 

Ps. 22:32. Weijden 1952, 138. 
232

 Weijden 1952, 87-91. 
233

 Weijden 1952, 3. 
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 Weijdenin mukaan sanalla יד  ḥāsīd ei ole vain aktiivinen, ”hurskasta” tarkoittava merkitys, vaan ָחסִּ

myös passiivinen, ”suosion saanutta” kuvaava merkitys. Sanasta on B. D. Eerdmansin mukaan johdettu 
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85:9; 89:20; 116:15; 132:9; 132:16; 145:10; 148:14; 149:1,5,9. Hänen mukaansa jakeet 16:10 ja 86:2 

tarkoittavat kuitenkin selvästi yksilöä. Weijden 1952, 6-7.  
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 Weijden 1952, 206. 
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20:28) ja 2 kertaa Jumalaan (Gen. 24.27; 32.11; näin lisäksi myös Ex. 15:13; 34.7; ja Jes. 63:7). Kaik-
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mu‟, צדק ṣdq -sanueen yleisin käännösvastine) ja ἐλεημοςύνη (‟almu‟, verbistä ἐλεέω, 

joka toimii חסד ḥsd-sanueen käännösvastineena).
242

  

Mielenkiintoinen on Weijdenin huomio, että vaikka Jahven ja Israelin kansan 

välisellä liitolla on ollut kansan elämälle perustavanlaatuinen merkitys, psalmin kirjoit-

tajat eivät siltikään liitä sanaa יק -ṣaddîq tähän liittoon. Sen sijaan Ps. 50:5 liittää sel ַצדִּ

keästi sanan ים ידִּ  ḥāsīdīm ja Jahven liiton toisiinsa. Jakeet 1:2, 37:31 ja 112:1 liittävät ֲחסִּ

kyllä lain ja sanan יק  ṣaddîq toisiinsa, mutta Weijdenin mukaan sen enempää liitto ַצדִּ

kuin lakikaan ei luonnehdi psalmeissa sanan יק .ṣaddîq sisältöä ַצדִּ
243

  

Jakeen 11:7 ְצָדקֹות ṣědāqot (ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan monikkomuoto) viittaa tekoihin, 

jotka ovat ְצָדָקה ṣĕdāqâ. Jumala rakastaa näitä tekoja. Lauseyhteys ei kuitenkaan anna 

täysin selvää vastausta siihen, tekeekö Jumala itse näitä tekoja eli rakastaako hän näiden 

tekojen tekemistä itse vai rakastaako hän ihmisten tekemiä ְצָדָקה ṣĕdāqâ -tekoja. Weij-

den on tulkinnut jakeen jälkimmäisellä tavalla, koska se sopii hänen mukaansa parhai-

ten kontekstiin.
244

 Weijden ottaa kantaa myös tekstikriittisiin kysymyksiin, kun hän to-

teaa, että jakeessa 72:7 sana יק .ṣedeq ֶצֶדק ṣaddîq tulee vaihtaa sanaksi ַצדִּ
245

 Jakeen Ps. 

4:2 ilmausֵ י ְדקִּ ֵצִּ י יק ʾĕlohăy ṣidqî pitäisi hänen mukaansa tulkita ilmauksenֱאֹלה  ים ַצדִּ  ֱאֹלהִּ

ʾĕlohīm ṣaddîq paralleeliksi ja kääntää samalla tavoin kuin se.
246

 

Weijden käsittelee niin ikään heprean kielen sanan ׁשפט šāpaṭ semantiikkaa. Hä-

nen mukaansa sanan alkuperäinen merkitys ja samalla sen päämerkitys on ‟tuomita‟ tai 

‟jakaa oikeutta‟, mutta sana liittyy läheisesti myös hallitsemiseen ja tarkoittaa jonkun 

auttamista oikeuteensa. Jumalan tuomitsemis- ja hallitsemistehtävät liittyvät näin erot-

tamattomasti yhteen. Weijdenin mukaan tämä Jumalan hallitsemistehtävä liittyy lopun-

aikana toteutuvaan Jumalan maailmanhallintaan, jolloin vääryyttä kärsineet saavat oike-

utta. Hänen mukaansa myös verbi צדק ṣadaq saa hip
c
il-muodossa merkityksen ‟auttaa 

joku oikeuteensa‟.
247

 Toisaalta Weijden kiinnittää huomion siihen, että sana צדק ṣdq saa 

synonyymikseen sanan ֶחֶסד ḥesed jakeissa Ps. 33:5, 36:6-7, 11, 48:10-11, 85:11 ja 

103:17.
248

  

Mielenkiintoinen on Weijdenin huomio צדק ṣdq -sanueen suhteellisuudesta sil-

loin, kun se liittyy ihmiseen. Jakeen Ps. 7:9 kirjoittaja rukoilee Jumalaa tuomitsemaan 

hänet hänen ‟vanhurskautensa‟ mukaan (י ְדקִּ  kĕṣidqi), kun taas jakeen 143:2 kirjoittaja ְכצִּ

toteaa, että Jahven edessä kukaan ei ‟ole vanhurskas‟ (ֹלא־יְִּצַדק lo yiṣdaq).
249

  

Weijdenin mukaan Jumalan צדק ṣdq liittyy psalmeissa Jumalan apuun ihmisille 

ja eläimille (Ps. 36:7), pelastukseen vihollisten käsistä (Ps. 36:11), sateeseen (Ps. 65:6), 

syntien anteeksiantamiseen (Ps. 65:6; 69:28), Messiaan asianmukaiseen hallintaan (Ps. 

72:1-2) ja kansan palauttamiseen entiselleen vankeuden jälkeen (Ps. 85:11-14).
250

 Ky-
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seisten psalmien kokonaiskontekstit huomioon ottaen hänen tulkintojaan voi pitää oi-

keina. Weijden pitää hieman liioiteltuna Diestelin
251

 ajatusta, jonka mukaan ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ ei koskaan liittyisi psalmeissa Jumalan kostoon. Weijdenin mukaan tällaisia 

jakeita on kuitenkin 14,
252

 vaikka kosto ei olekaan keskeinen määritelmä Jumalan omi-

naisuudelle, josta käytetään sanaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ.
253

 Weijden kiinnitti huomion myös sii-

hen, että Septuagintan kääntäjät ovat käyttäneet δικαιοζύνη-sanaa paitsi sanan ֶחֶסד 

ḥesed, myös sanan ֱאֶמת ʾěmet käännösvastineena (näin jakeissa Gen. 24:49, Jes. 38:19, 

39:8 ja Dan. 8:12). Sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ he ovat kääntäneet sanalla ἔλεός jakeessa Jes. 

56:1
254

 ja sanalla εὐυποςύνη jakeessa Jes. 61:10.
255

   

 

Dünner 1963 

 

Alfred Dünner julkaisi 1963 tutkimuksen Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament, 

jossa hän käsitteli vanhatestamentillisen vanhurskaus-käsitteen merkityssisältöä ensin 

systemaattisesti ja sitten historiallisesti. Vaikka hän ilmoittaa tutkivansa vanhurskaus-

käsitettä, käytännössä hän kuitenkin keskittyy pelkästään צדק ṣdq -sanueeseen. Tästä 

terminologisesta epäselvyydestä huolimatta hänen tutkimuksensa on hyvin käyttökel-

poinen צדק ṣdq -sanueen tutkimushistoriaa kartoitettaessa. Dünner on nimittäin käynyt 

perusteellisesti läpi häntä edeltävän tutkimushistorian ja ottaa lähtökohdakseen sanueen 

monimerkityksisyyden Vanhassa testamentissa. Cremerin, Fahlgrenin ja von Radin ta-

voin Dünner näkee, että ֶצֶדק ṣedeq / ְצָדָקה ṣědaqa on suhdetta ilmaiseva käsite. Hänen 

mukaansa kyse ei ole kuitenkaan staattisesta suureesta, vaan elävästä, dynaamisesta ja 

historiassa aina uudestaan aktualisoituvasta käsitteestä.
256

-ṣědaqa ku ְצָדָקה / ṣedeq ֶצֶדק 

vaa ihmisen oikeaa asemaa suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmisiin forenssises-

ta, eettisestä ja uskonnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Näitä näkökulmia ei voi 

heprealaisessa ajattelussa Dünnerin mukaan eristää toisistaan tai tarkastella toisistaan 

irrallisina.
257

 

Dünner lähtee tutkimuksessaan liikkeelle juuren צדק ṣdq perusmerkityksistä ‟ol-

la oikea‟ ja ‟olla oikeassa‟. Hänen mukaansa verbijuurella צדק ṣadaq ja siitä johdetulla 

adjektiivilla יק  ‟ṣaddîq voi olla puhtaasti oikeudellinen sisältö. ‟Oikeassa olemisesta ַצדִּ

on kysymys kohdissa Job 4:17 ja Ps. 51:6. Tässä merkityksessä verbi צדק ṣadaq voi 

esiintyä myös komparatiivissa merkityksessä ‟olla enemmän oikeassa‟.
258

 Syyttömän 

syyttömäksi todistamisesta on kysymys kohdassa 1. Kun. 8:32 ja oikein tuomitsemisesta 

kohdissa Sananl. 17:15 ja Ps. 82:3.
259

 Merkityksessä ‟olla syytön‟ verbijuuri esiintyy 
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myös kohdassa Ps. 143:2.
260

 Adjektiivi יק  ṣaddîq voi Dünnerin mukaan saada sekä ַצדִּ

merkityksen ‟syytön‟ että ‟oikeassa oleva‟.
261

 Ensimmäisen kerran Vanhassa testamen-

tissa יק  ,ṣaddîq esiintyy Jumalan määreenä kohdassa Ex. 9:27, jossa se viittaa siihen ַצדִּ

että Jahve on oikeassa ja farao väärässä.
262

  

Yhdessä vanhimmista Vanhan testamentin osista, Deboran laulussa (Tuom. 

5:11), sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ esiintyy monikkomuodossa tarkoittaen Jahven kansalleen tar-

joamaa apua sodassa naapurikansoja vastaan.
263

 Toisaalta sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ voi kuvata 

myös ihmisen oikeaa suhdetta Jumalaan, kuten jakeessa Gen. 15:6: Abraham uskoi Ju-

malaan ja se luettiin hänelle ‟vanhurskaudeksi‟ (ְצָדָקה ṣĕdāqâ).
264

 Dünner esittelee lyhy-

esti myös teorian, jonka mukaan nimi ֶצֶדק ṣedeq on alun perin ollut länsiseemiläisen 

jumalan tai kuninkaan erisnimi. Tätä teoriaa puoltavat hänen mukaansa nimet י־ֶצֶדק  ַמְלכִּ

Malkî-ṣedeq
265

 ja ֶצֶדקֲאדֹנִּי־  ʾădonîy-ṣedeq
266

, jotka olivat Jerusalemin kuninkaita ja joi-

den nimet viittasivat Jerusalemissa palveltuun jumalaan nimeltä ֶצֶדק ṣedeq. Myös Van-

hassa testamentissa esiintyvien, ֶצֶדק ṣedeq -sanaan pohjautuvien erisnimien יְהֹוָצָדק 

yehôṣadaq
267

יָהּו , ְדקִּ ṣidqiyyāhû  צִּ
 268

 ja ְדֵקנּו יְהָוה צִּ  Yahve ṣidq nû
269

 voi katsoa puoltavan 

teoriaa.
270

 

Dünnerin mukaan Jumalan vanhurskaus kuvaa Jumalan toimintaa tuomiois-

tuimessa kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin Jumala toimii forenssisen vanhurskau-

den varjelijana ja suo avun ahdistetulle. Siksi psalminkirjoittajat rukoilevat Jumalaa 

tuomitsemaan vanhurskautensa mukaan eli ajamaan psalminkirjoittajan asiaa hänen 
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1963, 11.  
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ahdistajiaan vastaan ja pelastamaan hänet pahojen ja petollisten ihmisten kynsistä.
271

 

Toiseksi Jumala ‟vanhurskaana tuomarina‟
272

 rankaisee tuomioistuimessa synnistä. Ky-

se ei ole vain syyttämisestä, vaan tuomarina hän saattaa asian päätökseen asti. Tätä Ju-

malan ‟vanhurskautta‟ voidaan Dünnerin mukaan kutsua myös rikosoikeudelliseksi 

‟vanhurskaudeksi‟, ja se korostuu hänen mukaansa ennen pakkosiirtolaisuutta eläneiden 

profeettojen julistuksessa Jumalan ‟vanhurskaudesta‟.
273

 Vanhurskauteen liittyy myös 

palkan ja koston käsite. Silloin kun ֶצֶדק ṣedeq / ְצָדָקה ṣĕdāqâ toteutuu, teon ja sen seura-

uksen suhde ei ole sattumanvarainen, vaan jokaisesta teosta seuraa tietty seuraamus.
274

 

Jumalan ‟vanhurskaus‟ on siis myös rankaisevaa ‟vanhurskautta‟, mutta se ei pyri lopul-

liseen tuhoamiseen, vaan syntisen kansan puhdistamiseen. Dünnerin mukaan tämä 

‟vanhurskaus‟ on Jumalan tarjoaman armahtamisen alku.
275

  

Dünner kiinnittää huomiota siihen, että psalmin 72 mukaan kuninkaan tulee 

tuomita samalla tavoin kuin Jumala itse tuomitsee. Jumala antaa ‟vanhurskautensa‟ 

) ‟kuninkaalle, niin että tämä voi tuomita kansaansa ‟vanhurskaasti (ṣĕdāqâ ְצָדָקה) ֶצֶדקבְ   

 ěṣedeq). ‟Vanhurskaasti‟ tuomitsemisen ajatus liittyy siis myös ihmistuomareihin, ei 

vain Jumalaan.
276

 Toisaalta psalmeissa Jumalan säädöksiä kutsutaan ‟vanhurskaiksi‟: 

jakeen Ps. 19:10 mukaan Jumalan säädökset ‟ovat vanhurskaat‟ (verbimuoto צדק ṣadaq) 

ja jakeen Ps. 119:172 mukaan Jahven käskyt ovat ‟vanhurskaus‟ (ֶצֶדק ṣedeq).
277

  

 ṣĕdāqâ -sanojen sosiaalieettinen ja siveellinen luonne tulee ְצָדָקה / ṣedeq ֶצֶדק

Dünnerin mukaan esiin sanueen käytössä ihmisten yhteiselämän säätelijänä. Tällöin 

adjektiivin יק  rāšāʿ. Tämä sana saa ihmisten ָרָשע ṣaddîq vastakohtana esiintyy sana ַצדִּ

välisessä elämässä merkityksen ‟syyllinen‟ ja suhteessa Jumalan merkityksen ‟jumala-

ton‟ tai ‟syntinen‟.
278

 Kaupankäyntiin liittyen sana יק  .ṣaddîq esiintyy kohdassa Lev ַצדִּ

19:36 neljä kertaa merkityksessä ‟oikea‟ tai ‟täsmällinen‟.
279

 Sanueen uskonnollinen 

luonne tulee Dünnerin mukaan näkyviin sekä ihmisen uskonnolliseen luottamukseen 

että kulttiin liittyvänä. Varsinkin psalmeissa sanue esiintyy Jumalan apua ja armoa tar-

koittavana.
280

 Dünner kiinnittää huomion siihen, että Jumalan ‟vanhurskas‟ apu ei aina 

perustu armoon, vaan se voi olla myös ”palkkaa” vanhurskaasta elämästä. Toisaalta 
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Jumalan apu on usein myös armoa. Psalmin 103:6-11 mukaan Jumalan ‟vanhurskaus‟ 

on myös sitä, että hän ei maksa ihmisille heidän syntiensä mukaan eikä rankaise niin 

kuin ihmiset olisivat ansainneet.
281

 

Dünner luettelee erilaisia määreitä, joita adjektiivi יק  ṣaddîq ihmisiin liittyen ַצדִּ

saa Vanhassa testamentissa.
282

 Koska Nooa oli יק  ṣaddîq, hän ‟vaelsi yhdessä Jumalan ַצדִּ

kanssa‟
283

יק . ṣaddîq antaa eikä kitsastele ַצדִּ
284

 ja tietää karjansa tarpeet ja armahtaa si-

tä.
285

 Psalmit 15 ja 24 kuvaavat, mitä Jerusalemin temppeliin tulevalta vanhurskaalta 

vaaditaan. Psalmi 15 liittää ‟vanhurskauden‟ tekemisen läheisesti nuhteettomaan vael-

lukseen ja totuuden puhumiseen, panettelusta ja toiselle pahan tekemisestä pidättäyty-

miseen, mutta myös kunniattomien ihmisten karttamiseen, valan pitämiseen sekä korko-

jen ja lahjusten ottamisesta pidättäytymiseen. Psalmissa 24 ‟vanhurskauden‟ saa ihmi-

nen, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä 

vanno väärää valaa. Dünnerin mukaan יק  ṣaddîq ei kuvaa vain oikeaa suhtautumista ַצדִּ

muihin ihmisiin, vaan myös oikeaa elämää Jahven edessä.
 
Jakeen Ps. 32:11 perusteella 

sanaa יק -ṣaddîq voidaan kuitenkin käyttää myös ihmisestä, joka on tehnyt syntiä, mut ַצדִּ

ta saanut syntinsä anteeksi.
 
Jakeessa Hab. 2:4 יק -ṣaddîq elää hänen uskollisuudes ַצדִּ

taan.
286

  

Dünner käsittelee kirjassaan myös ֶצֶדק ṣedeq / ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanoihin läheisesti 

liittyvän ְׁשָפט  / ṣedeq ֶצֶדק mišpāṭ -sanueen käyttöä eri näkökulmista ja myös suhteessa מִּ

.ṣĕdāqâ -sanoihin ְצָדָקה
287

 Hän käsittelee myös keskustelua, jota tutkijat ovat käyneet 

‟vanhurskauden‟ yhteydestä luonnonoikeuteen: onko Jahven tahto kaiken oikeuden pe-

rusta. Psalmeihin liittyvä mielenkiintoinen ajatus tässä yhteydessä on jakeen 40:9 ajatus 

”sinun lakisi on minun sydämessäni”.
288

 Yllättäen Dünnerin tutkimukseen viitataan tut-

kimushistorioiden yhteydessä vain harvoin, vaikka teos on kattava ja hyvin tasapainoi-

nen esitys צדק ṣdq -sanueen käytöstä Vanhassa testamentissa. Sen ainoa huomionarvoi-

nen puute on sanastolliseen semantiikkaan perustuvan käsittelytavan puuttuminen tut-

kimuksesta.
289

 

 

Jepsen 1965 

 

Vuonna 1965 Alfred Jepsen julkaisi artikkelin ֶצֶדק und ְצָדָקה im Alten Testament. Artik-

kelissaan hän selvittää mahdollisuutta, että ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ tarkoittaisivatkin 

eri asioita ja että siksi ne pitäisi myös kääntää eri käännösvastineilla. Ainakin kielihisto-

riallisesti hän pitää epätodennäköisenä, että niillä olisi ollut aina täysin sama merkitys. 

Sanalla ֶדק -ṣedeq on Jepsenin mukaan ollut alkujaan merkitys ‟oikea‟, ‟oikeassa järjes ֶצָּ֑

tyksessä oleva‟, ‟säädetty‟
290

, kun taas sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ on liittynyt ihmisen käyttäyty-

miseen ja erityisesti oikeaan suhteeseen. ֶצֶדק ṣedeq on siis ollut merkitykseltään abstrak-

timpi, ְצָדָקה ṣĕdāqâ puolestaan konkreettiseen tekoon liittyvä. Myöhemmässä kielihisto-

rian vaiheessa niistä on tullut toistensa synonyymejä; tosin sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ on myö-
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hemmin muuttunut tarkoittamaan myös konkreettista almujen antamista.
291

 Sanojen ֶצֶדק 

ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ keskinäistä suhdetta Jepsen kuvaa jakeen Ps. 119:142 kautta: 

ְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם .‟ṣĕdāqâ ṣedeq lěʿôlām ‟Dein ”Verhalten” ist in ”Ordnung” ewiglich צִּ
292

  

Kun Jumala on יק ָּ֑  ṣaddîq, hän on joko syyllisen vastakohtana ‟oikeassa‟ tai ַצדִּ

sitten hän on avulias ja uskollinen.
293

 Jepsen kiinnittää huomion myös siihen, että yli 

puolet צדק ṣedeq -sanueen esiintymistä Vanhassa testamentissa (524) on viisauskirjalli-

suudessa (139) ja psalmeissa (138).
294

 Termi esiintyy luontevasti oikeuspuheessa.
295

 

Hänen mukaansa sanat ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ liittyvät ennen kaikkea Jumalan ja ih-

misen väliseen suhteeseen – silloinkin, kun kyse on kahden ihmisen välisestä suhteesta - 

ja kuvaavat pysyvää järjestystä.
296

 Jepsen kiinnittää huomion siihen, että sana ית   ĕrīt  ְברִּ

(‟liitto‟) esiintyy harvoin צדק ṣdq -sanueen kanssa, mutta toisaalta kaikki sosiaalieettiset 

käsitteet, kuten ְׁשָפט ים ,mišpāṭ מִּ .ḥesed, liittyvät liittosuhteeseen ֶחֶסד raḥămîm ja ַרֲחמִּ
297

 

 

Schmid 1968 

 

Jepsenin jälkeen tutkimusta vei uuteen suuntaan saksalainen Hans Heinrich Schmid, 

joka sovelsi traditiohistoriallista tutkimusmenetelmää Vanhaan testamenttiin. Vuonna 

1968 julkaistussa tutkimuksessaan Gerechtigkeit als Weltordnung: Hintergrund und 

Geschichte des alttestamentlichen Gerechtigkeitsbegriffes Schmid tarkastelee צדק ṣdq -

sanueen esiintymisiä ensin Heprealaisen Raamatun sisällä ja tämän jälkeen muissa sa-

manaikaisissa Lähi-idän teksteissä.
298

 Dünnerin tavoin Schmid esittelee lyhyesti teorian, 

jonka mukaan צדק ṣdq olisi alun perin ollut muinaisessa Lähi-idässä palvottu jumala, 

joka Heprealaisessa Raamatussa rinnastetaan Jahveen.
299

 Raamatun osalta Schmid teki 

luokittelun, jonka mukaan צדק ṣdq -sanueen merkityssisältö, jo luomisen alusta voimas-
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sa ollut kosminen maailmanjärjestys, voitiin jakaa kuuteen eri osa-alueeseen
300

: oikeus, 

viisaus, luonnon elämä ja hedelmällisyys, sota ja voitto vihollisista, kultti ja uhri sekä 

kuninkuus. Näistä psalmeihin liittyvät luonnon elämä ja hedelmällisyys (Ps. 65:5, 72:3-

7 ja 85:12-14), sota ja voitto vihollisista (Ps. 33:5 ja 48:11), kultti ja uhri (Ps. 4:6, 15:2, 

24:5, 33:1,118:19-20,132:9 ja 142:8) sekä kuninkuus (Ps. 72:1-3). Schmidin tämän jaot-

telun pohjalta צדק ṣdq -sanue näyttäisi psalmeissa liittyvän erityisesti kulttiin ja uh-

riin.
301

 

Schmid yhtyy James Barrin ajatukseen sanajuurien alkumerkityksien etsimisen 

turhuudesta. Sen sijaan hän korostaa ajatusyhteyksien tärkeyttä ja lähtee siltä perustalta, 

vastoin Barrin ajatusta, tutkimaan צדק ṣdq -sanueen etymologista merkitystä ja kartoit-

tamaan näin muinaisitämaista kuninkuus- ja maailmanjärjestys-käsitteitä.
302

 Schmi-

din ansioksi voitaneen kuitenkin lukea tässä yhteydessä se, että hän ei rajoitu tässä tut-

kimuksessaan vain heprean sukukieliin, vaan ottaa vakavasti myös mahdollisuuden kä-

sitteiden siirtymisistä yli kieli- ja kulttuurirajojen: hän tutkii myös sumerilaisia ja egyp-

tiläisiä tekstejä ja esittää, että kanaanilais-heprealainen ṣdq, egyptin kielen ma’at ja su-

merin me (akkadin parsu) nousevat samasta maailmankuvasta ja ilmaisevat samaa käsi-

tettä.
303

 Schmidin tutkimuksen pääansio lienee kuitenkin siinä, että hänen aineistonsa 

                                                 
300

 Käytän samoja osa-alueiden suomennoksia kuin Gyllenberg. Gyllenberg 1971, 31. 
301

 Schmid 1968, 13-23, 74-82.  
302

 Myös Gyllenberg ja Toivanen kiinnittävät huomiota siihen, että tällainen tutkimus tuskin kuitenkaan 

sopi yhteen Barrin ajatusten kanssa. Alaviite 7, Gyllenberg 1971, 37; Toivanen 1975, 29. – Muinaisitä-

maisten käsitteiden kulkeutumisesta yli kieli- ja kulttuurirajojen ks. esim. Nissinen 2001, 33.  
303

 Schmidin havainto ma’at-käsitteen ”sukulaisuudesta” צדק ṣdq -sanalle on mielenkiintoinen erityisesti 

siitä syystä, että ma‟at-sanan käännösvastineena kreikan kielessä esiintyy δικαιοζύνη-sanueen sanoja. 

Schmid 1968, 46-61. ma‟at-käsitteestä ks. myös Brunner 1958, 426-428; Wolff 1969, 287-288,331; Koch 

1971, 510; Gyllenberg 1971, 32; 1973, 68; Toivanen 1975, 29-30; Crüsemann 1976, 439; Johnson 1985, 

24; 1989, 900; Weinfeld 1995, 59; Wagner 2006, 90-91, 208, 214-215, 297. - ma’at-käsitettä on tutkinut 

erityisesti egyptologi Jan Assmannn. Vuonna 1990 ilmestyneessä kirjassaan Ma’at. Gerechtikgkeit und 

Unsterblichkeit im Alten Ägypten hän toteaa: „Ma‟at ist ein ”kompakter” Begriff, der sich in anderen 

Sprachen nur umschreiben lässt: Wahrheit, Gerechtigkeit, Recht, Ordnung, Weisheit, Echtheit, Aufrich-

tigkeit.“ Assmannn 1990, 9. Assmannnin mukaan ma’at on yksi muinaisegyptiläisen kulttuurin keskeisis-

tä käsitteistä ja liittyy sekä ihmisten yhteiselämään (moraali), päivittäiseen kaaoksen voittamiseen (aurin-

kojumala nousee aamulla) että kuninkaan hallitsemiseen eli valtiolliseen järjestykseen.  Mielenkiintoinen 

on hänen huomionsa, että farao, jonka käsistä Mooses pelasti israelilaiset, edusti egyptiläisille juuri ‟van-

hurskautta‟. Assmann viittaa Schmidin tulkintaan ma’at-käsitteestä ”kosmisena maailmanjärjestyksenä” 

ja toteaa tämän näkemyksen edustavan tutkijoiden yhteistä näkemystä. Samalla Assmann huomauttaa, 

että Schmid ei ollut tämän teorian ensimmäinen kannattaja, vaan jo vuonna 1929 C.J.Bleeker oli väitös-

kirjassaan esittänyt teorian ma’at-käsitteestä kosmisena järjestyksenä. 1800-luvun alkupuolella Rosetten 

kiven tekstin kääntänyt Champollion oli olettanut ma’at-käsitteen tarkoittavan samaa kuin kreikan kanon 

ja latinan regula. Kirjassaan Assmannn selvittää, kuinka ma’at-käsitteen merkitys muuttui maailmanjär-

jestyksestä kuvaamaan enemmän sosiaalis-eettistä vanhurskautta. Näin käsite laajeni tarkoittamaan järjes-

tyksen ohella myös solidaarisuutta, lähimmäisyyttä, altruisimia ja luotettavuutta. Käsitteellä on Assman-

nin mukaan siis sekä moraalinen että uskonnollinen merkitysulottuvuus. ma’at takaa, että hyvä saa palk-

kansa ja paha saa rangaistuksen (iustitia connectiva). Assmann kuitenkin mainitsee yhden selvän eron 

egyptin kielen ma’at-käsitteen ja heprean kielen sanojen ֶדק ה / ṣedeq ֶצָּ֑  ṣĕdāqâ välillä: ma’at-käsitettä ְצָדָקָֽ

ei voi henkilökohtaistaa, kuten heprean kielessä sanat ṣedeq ja sedaqa voivat saada omistusliitteen. Ass-

mann 1990, 9-10, 15-16, 32-33, 35, 260, 268, 273, 283. – Assmannin tutkimuksessa on kuitenkin semant-

tisen tutkimuksen näkökulmasta metodologinen ongelma: hän sanoo tutkivansa ma’at-käsitettä ja puhuu 

myös ֶדק ה / ṣedeq ֶצָּ֑  ṣĕdāqâ -käsitteestä, mutta hän ei selvitä kirjassaan käsitteen ja yksittäisen sanan ְצָדָקָֽ

tutkimisen keskinäistä suhdetta, vaikka toteaakin: ”Ma‟at ist … ein Wort der ägyptischen Sprache.” Ass-

mann 1990, 15, 33. – Vaikka ma’at-käsitteen tutkiminen avaa mielenkiintoisia näkökulmia termin mah-

dollisiin merkitysulottuvuuksiin, olen rajannut käsitteen tarkemman tutkimisen oman tutkimukseni ulko-

puolelle, koska termin semanttista kenttää on aina ensisijaisesti tutkittava kielensisäisesti. 
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osoittaa sanajuurella olevan monia eri käyttömahdollisuuksia. Tämän vuoksi johdosten 

merkitys vaihtelee ja on vaihdellut eri aikoina.
304

 Tosin Seifrid huomauttaa, että Schmi-

din havainnot perustuvat enemmän etymologiseen tutkimukseen ja teologisten traditioi-

den tutkimiseen kuin sanan merkitysten tutkimiseen.
305

 Schmidin tutkimustulosten voi 

kuitenkin katsoa tukevan jo Jepsenin
306

 esittämää teoriaa sanan käytön muuttumisesta 

kielihistorian eri vaiheissa.  

Schmid päätyi tutkimuksessaan näkemykseen, että heprealaisen Raamatun ulko-

puolisissa teksteissä צדק ṣdq -sanue ei kytkeydy liittoterminologiaan, vaan kosmiseen 

maailmanjärjestykseen. Korkein Jumala takaa tämän järjestyksen säilymisen ja asettaa 

edustajakseen kuninkaan maan päälle. Heprealaiseen Raamattuun צדק ṣdq -sanueen 

merkityssisältö olisi Schmidin mukaan tullut kanaanilaisesta kielenkäytöstä.
307

 Tämän 

näkemyksen pohjalta hän esitti ”vanhatestamentillisen vanhurskaus-käsitteen histori-

an”, jossa hän kävi läpi koko Heprealaisen Raamatun.
308

-ṣedeq liittyy hänen mu ֶצֶדק 

kaansa kosmiseen maailmanjärjestykseen, ְצָדָקה ṣĕdāqâ tuon järjestyksen mukaiseen tai 

järjestyksen luomaan suhteeseen tai menettelyyn. Jälkimmäiseen liittyy myös joissakin 

kohdissa ajatus uskollisuudesta kyseistä suhdetta kohtaan.
309

 Näin Schmid loi syn-

teesinäkemyksen, jonka mukaan ajatukset normista ja liittouskollisuudesta sopivat yh-

teen. Tämä synteesinäkemys onkin yksi hänen tutkimuksensa keskeisiä ansioita,
310

 sa-

najuuren monien eri käyttömahdollisuuksien osoittamisen ohella.
311

 Toisaalta kuitenkin 

hänen ajatuksensa ”maailmanjärjestyksestä” tuntuu liian abstraktilta ja filosofiselta.
312

 

Psalmien צדק ṣdq -sanueen esiintymisten osalta Schmid teki taulukon 6 mukaisen jaotte-

lun.
313
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 Gyllenberg 1971, 36; Toivanen 1975, 28. Gyllenbergin artikkeli sisältää Schmidin kirjaan pohjautu-

van, hyvän suomenkielisen tiivistelmän vanhurskaus-käsitteen historiasta Vanhan testamentin sisällä. 

Gyllenberg 1971, 33-36.  
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 Seifrid 2001, 421. 
306 Jepsen 1965, 78-80.  
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 Schmid 1968, 166; 173-174. Gyllenberg pitää Schmidin oivallusta termin צדק ṣdq kanaanilaisesta 

alkuperästä tämän tärkeimpänä antina tutkimukselle. Gyllenberg 1971, 28. Ks. myös Koch 1971, 516. 
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 Schmid 1968, 78-165. – Assmann viittaa Schmidin julkaisemattomaan esitelmään Gerechtigkeit als 

Thema biblischer Theologie, jossa Schmid esittää neliportaisen vanhurskaus-käsitteen historian. Ensim-
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nellä tasolla vanhurskaudesta salatuissa tai piilevissä todellisuuskokonaisuuksissa (verborgenen Wirk-
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rean ֶצֶדק ṣedeq / ְצָדָקה ṣĕdāqâ toiselle tasolle. Assmann 1990, 241. 
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 Schmid 1968, 156-157. Schmidin ajatus sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja  ְצָדָקה ṣĕdāqâ keskinäisestä suhteesta on 

samankaltainen kuin Jepsenin. Jepsen 1965, 78-80. Sanojen keskinäisen suhteen osalta samanlaiseen 

näkemykseen ovat myöhemmin päätyneet Crüsemann, Johnson, Weinfeld, Seifrid ja Wagner. Crüsemann 

1976, 431; Johnson 1989, 909-918; Weinfeld 1995, 34; Seifrid 2001, 428; Wagner 2006, 211-212. Sen 

sijaan Reiterer ja Kedar päätyvät toiselle kannalle. Reiterer 1976, 115-116; Kedar 1981, 110-111. Koch 

puolestaan katsoo, ettei sanoilla ole merkityseroa. Koch 1971, 507-508. 
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 Schmidin teoksen merkitystä tässä suhteessa korostaa myös Seifrid. Seifrid 2001, 420-421. 
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 Gyllenberg 1971, 36; Toivanen 1975, 28.  
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 Näin asian näkee myös Gyllenberg. Gyllenberg 1971, 36. 
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Schmidin jaottelu Jaottelun mukaiset esiintymät psalmeissa 

1. Jahve on צדק ṣdq, kun hän var-

tioi oikeuden toteumista 

4:2; 5:9; 7:9,7:10, 7:12; 9:5; 9:9; 11:7; 17:15; 18:21, 18:25; 22:32; 

24:5; 31:2, 31:19; 35:24, 35:27, 35:28; 50:6; 51:6, 51:16; 58:2; 

64:11; 69:28; 71:2, 71:15, 71:16; 82:3; 94:21; 96:13; 97:11; 98:9; 

99:4; 116:5; 129:4; 140:14; 141:5; 143:1, 143:2, 143:11; 146:8 

-ṣdq viittaa hymnisesti Jah צדק .2

veen  

33:5; 36:7, 36:11; 48:11; 65:6; 85:11, 85:12, 85:14; 88:13; 89:17; 

97:6; 98:2; 103:6,17; 111:3; 145:7, 145:17 

-ṣdq viittaa Jahven seurakun צדק .3

taan kuuluvaan hurskaaseen 

1:5; 11:3, 11:5, 14:5; 15:2, 32:11; 33:1; 34:16, 34:20, 34:22; 

37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39; 

52:8; 55:23; 58:11; 68:4; 75:11; 92:13; 94:15; 106:3; 112:3, 112:4, 

112:9; 118:19, 118:20; 125:3; 132:9, 142:8; 146:8 

 ,ṣdq lakipsalmeissa 1:5; 40:10; 112:3, 112:4, 112:6, 112:9; 119:121, 119:123, 119:137 צדק .4

119:138, 119:142 (2), 119:144, 119:172 

 

Taulukko 6. Psalmien צדק ṣdq -sanueen esiintymät Schmidin jaottelun mukaan. (Olen 

korjannut muutaman virheellisen jaenumeroinnin vastaamaan masoreettisen tekstin jae-

numerointia.) 

 

Schmidin jaottelu on nähdäkseni kuitenkin puutteellinen, sillä se ei sisällä kaikkia esiin-

tymiä. Ryhmään 2 kuuluisi myös esiintymä jakeessa 71:19 ja ryhmään 3 jakeessa 69:29. 

Esiintymä jakeessa 64:11 olisi luontevampi sijoittaa ryhmään 3 kuin ryhmään 1. Esiin-

tymät jakeissa 1:5, 112:3, 4, 9 ja 146:8 Schmid on jaotellut samanaikaisesti kahteen eri 

ryhmään. Myös jaottelun perusteena olevaa neljää ryhmää voi kritisoida. Ryhmät 1 ja 3 

perustuvat selkeästi sisällöllisiin ominaisuuksiin, kun taas hymnisyys ryhmän 2 jaotte-

luperusteena on pikemminkin tyylillinen kuin sisällöllinen ominaisuus. Myös lakipsal-

mien jaotteleminen omaksi ryhmäkseen (ryhmä 4) on ongelmallinen, koska jaottelupe-

rusteena ei ole välitön sisällöllinen tekstiyhteys, vaan sanan laki esiintyminen ko. psal-

missa. Ongelmallisuus näkyy myös siinä, että esiintymät jakeissa 1:5 ja 112:3, 4, 9 

Schmid on jaotellut samanaikaisesti myös ryhmään 3.  

 

Koch 1971 

 

Klaus Kochin artikkeli צדק gemeinschaftstreu / heilvoll sein ilmestyi vuonna 1971 

kirjassa Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Hän lähtee artikkelissaan 

liikkeelle juuri tavalla, jota James Barr kritisoi: hän käsittelee ensin sanueen ja sitä vas-

taavien sanueiden merkitystä muissa seemiläisissä kielissä ja muinaisen Lähi-idän kon-

tekstissa. Kochin mukaan sanajuuri צדק ṣdq on länsiseemiläistä alkuperää. Juuri tunne-

taan akkadin kielessä henkilönnimenä, ja nominina se esiintyy erään esi-israelilaisen 

jerusalemilaisen kuninkaan kirjeessä. Hänen mukaansa arabiassa juuri צדק ṣdq ilmaisee 

sanoman totuutta. Kochin mukaan heprean sanat ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ ovat toistensa 

synonyymejä, eli niiden välillä ei ole sellaista merkityseroa kuin Jepsen
314

 ja Schmid
315

 

hahmottelivat. Kochin mukaan vanhassa aramean kielessä צדק ṣdq -sanueen substantiivi 

ja vastaava adjektiivi merkitsivät kuninkaan tai ylipapin lojaaliutta omalle jumalalleen 
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 Jepsen 1965, 78-80. 
315

 Schmid 1968, 156-157. Sanojen keskinäisen suhteen osalta samanlaiseen näkemykseen kuin Jepsen ja 

Schmid ovat myöhemmin päätyneet Crüsemann, Johnson, Weinfeld, Seifrid ja Wagner. Crüsemann 1976, 

431; Johnson 1989, 909-918; Weinfeld 1995, 34; Seifrid 2001, 428; Wagner 2006, 211-212. Sen sijaan 

Reiterer ja Kedar päätyvät päinvastaiselle kannalle. Reiterer 1976, 115-116; Kedar 1981, 110-111. Sen 

sijaan ajatusta sanojen merkityksen täydestä samuudesta ei ole kukaan tutkija myöhemmin tukenut. 
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tai Assyrian hallitsijalle.
316

 Koch käsittelee myös kittu / kettu ja mīšaru / m šaru -

sanojen merkitystä akkadin kielessä. Kyseiset termit olivat samalla myös aurinkojuma-

lan lasten nimiä.
317

 Hän näkee yhteyden egyptiläisen ma’at -käsitteen ja Vanhan testa-

mentin sanan ֶצֶדק ṣedeq välillä: kumpikin tukee kuninkaan ja jumalan / Jumalan valtais-

tuinta.
318

 

Tämän jälkeen Koch esittää taulukon muodossa צדק ṣdq -sanueen eri esiinty-

mismuodot Vanhassa testamentissa. Hän erittelee taulukossa verbijuuren צדק ṣadaq eri 

muodot (qal, nip
c
al, pi

c
el, hitpa

c
el,

 
hip

c
il) sekä maskuliinisen substantiivin ֶצֶדק ṣedeq, 

feminiinisen substantiivin ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja adjektiivin יק  ṣaddîq. Heprealaisessa ַצדִּ

Raamatussa sanajuuri esiintyy hepreaksi kaikkiaan 523 kertaa (ilman erisnimiä) sekä 

yhden kerran arameaksi (Dan.4:24). Sanajuuren esiintyminen keskittyy profeettakirjois-

ta Jesajan (erityisesti Deutero-Jesajan) ja Hesekielin kirjaan sekä Psalmien kirjaan ja 

Sananlaskuihin. Taulukossa 7 olen esitellyt sanajuuren eri esiintymismuodot koko Hep-

realaisessa Raamatussa ja Psalmien kirjassa Kochin mukaan.
319

  

 

 
muoto esiintymiä Heprealaisessa  

Raamatussa 

esiintymiä Psalmien  

kirjassa 

verbi qal 22 3 

verbi nip
c
al

 
 1 - 

verbi  pi
c
el 5 - 

verbi  hitpa
c
el

 
 1 - 

verbi hip
c
il 12 1 

adjektiivi יק  52 206 ַצדִּ

mask. subst. 49 119 ֶצֶדק 

fem. subst. 34 157 ְצָדָקה 

yhteensä 523 139 

 

Taulukko 7. צדק ṣdq -sanueen eri esiintymismuodot koko Heprealaisessa Raamatussa ja 

Psalmien kirjassa Kochin mukaan. 

 

Kochin mukaan raamatunkirjoittajat ovat käyttäneet צדק ṣdq -sanuetta sekä poliittisessa, 

kuninkaaseen liittyvässä merkityksessä että mihin tahansa isännän ja palvelijan suhtee-

seen liittyvässä merkityksessä. ְצָדָקה ṣĕdāqâ tarkoittaa uskollista toimintaa isäntää koh-

taan (Gen. 30:33); toisaalta se ei viittaa vain toimintaan, vaan myös oikean toimivan 

ihmisen mahdollisuuksiin toimia oikein (esim. ‟oikeat va‟at‟). Kochin mukaan adjektiivi 

יק  ṣaddîq sisältää vielä laajemman merkityksen kuin substantiivi. Koch viittaa myös ַצדִּ

Jahven taisteluun sodassa ja siihen, että Jahve varmistaa, että hänen kansallansa on ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ (Tuom. 5:11, Dtn. 33:21). Mielenkiintoinen on Kochin tulkinta sanueen käytöstä 
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 Koch 1971, 509. 
318

 Tällaisina raamatunkohtina Koch mainitsee jakeet Ps. 89:15; 97:2; Sananl. 16:12; 20:28. Koch 1971, 
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ner 1958, 426-428; Schmid 1968, 46-61; Wolff 1969, 287-288, 331; Gyllenberg 1971, 32; 1973, 68; Toi-

vanen 1975, 29-30; Crüsemann 1976, 439; Johnson 1985, 24; 1989, 900; Weinfeld 1995, 59; Wagner 

2006, 90-91, 208, 214-215, 297. 
319 Koch 1971, 511. 
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juridiikassa. Hänen mukaansa sanue ei viittaa tuomarin ‟vanhurskauteen‟, vaan kyseessä 

on joko syyttäjän tai syytetyn ְצָדָקה ṣĕdāqâ.
320

  

Koch käsittelee myös צדק ṣdq -sanueen kääntämisen ongelmaa. Hänen mukaan-

sa varhaiset raamatunkääntäjät ymmärsivät sanueen liittyvän erityisesti oikeaan, normi-

en mukaiseen käyttäytymiseen. Hän viittaa myös nykyajan eksegeettien keskusteluun ja 

sanueen merkityksen selvyyden puutteeseen. Mielenkiintoinen on Kochin huomio, että 

termillä ei ole edes myöhäisemmissä teksteissä juurikaan yhteyttä sanaan תֹוָרה tôrā; 

poikkeuksina hän mainitsee jakeet Dtn. 4:8, Ps. 19:10 ja Ps. 119.
321 

Tämän huomion 

jälkeen Koch lähtee käymään läpi sanueen tutkimushistoriaa ja esittää – omien tutki-

mustulostensa lisäksi - Cremerin, Pedersenin, Fahlgrenin, Jepsenin ja Schmidin tutki-

musten keskeiset tulokset. Lisäksi hän on tietoinen ainakin Nötscherin, von Radin ja 

Dünnerin tutkimuksista.
322

 Omana tutkimustuloksenaan hän esittää ajatuksen, että ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ tarkoittaa ‟voima-aluetta‟, joka sulauttaa ihmisen itseensä ja antaa tälle voiman 

hyviin tekoihin.  Lopuksi Koch toteaa, että kysymys ‟laillisen vanhurskauden‟ osuudes-

ta צדק ṣdq -sanueen merkityksessä on avoin ja kiistelty.
323

 

Koch käsittelee erikseen myös צדק ṣdq -sanueen esiintymiä psalmien kirjassa ja 

esittää monia tärkeitä huomioita. Vain Psalmien kirjassa maskuliininen substantiivi ֶצֶדק 

ṣedeq esiintyy useammin kuin feminiininen ְצָדָקה ṣĕdāqâ. Koch näkee sanoilla olevan 

juuri Psalmien kirjassa päivänselvän merkityseron: jumalallinen ֶצֶדק ṣedeq on edellytys 

hänen konkreettiselle teolleen (ְצָדָקה ṣĕdāqâ), joka puolestaan mahdollistaa ihmisen, että 

ihminen on ֶצֶדק ṣedeq. Tässä yhteydessä Koch viittaa jakeeseen Ps. 119:142.
324

 Jumalal-

linen  ֶֶדקצ  ṣedeq / ְצָדָקה ṣĕdāqâ tarkoittaa Israelin kansalle ensinnäkin elämää ja hedel-

mällisyyttä (Ps. 65:6-; 72:1-, 103:6), toiseksi voittoa vihollisista (Ps. 48:11-; 129:4-) ja 

kolmanneksi kykyä tehdä hyvää (Ps. 99:4). Kochin mukaan viimeksi mainittu on edelly-

tys kahdelle ensimmäiselle. Näin hän tulee painottaneeksi sanueen moraalista merkitys-

tä: צדק ṣdq on ‟voima-alue‟, joka antaa ihmiselle voiman hyviin tekoihin.
325

 Koch tuntee 

myös jo Dünnerin
326

 ja Schmidin
327

 esiin nostaman teorian, jonka mukaan צדק ṣdq on 

alkujaan ollut jerusalemilaisen jumalan nimi. Hän kuitenkin kyseenalaistaa ajatuksen, 

jonka mukaan tällainen konkreettinen jumaluus olisi voinut muuttua täydeksi abstrakti-

oksi. Hänen mukaansa israelilaiset kyllä demytologisoivat jumaluuden, mutta todennä-

köisesti tämä jumaluus säilytti myös olemuksensa vaikuttavana itsenäisenä kokonaisuu-

tena.
328
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 Koch 1971, 512-514, 518. 
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 Koch 1971, 514-515. Ks. myös Seifridin huomiot צדק ṣdq -sanueen ja ית  ĕrīt -sanan semanttisesta  ְברִּ

”kohtaamattomuudesta”. Seifrid 2001, 423 
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 Koch 1971, 515-518. 
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 Koch 1971, 517-518. 
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 Koch 1971, 517-519. – Myös Jepsen on kiinnittänyt huomiota jakeen Ps. 119:142 luomaan yhteyteen 

sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ välille. Alaviite 10, Jepsen 1965, 80. 
325

 Koch 1971, 519-520. 
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 Dünner 1963, 93-94. 
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 Schmid 1968, 74-76. 
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 Koch 1971, 519. – Myöhemmin myös Gyllenberg (1971, 31), Crüsemann (1976, 439) ja Reiterer 

(1976, 177) esittävät tämän teorian. – Sen sijaan Kwakkel (2002, 71) hylkää teorian tarpeettomana. – 

Eniten aihepiiriä on tutkinut Wagner (2006, 208-227).  
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Ziesler 1972 

 

1970-luvun alussa liittoterminologian kannalle palasi uusiseelantilainen J. A. Ziesler, 

joka vuonna 1972 julkaisi lingvistis-teologisen tutkimuksen The Meaning Of Righ-

teousness In Paul: A Linguistic And Theological Enquiry. Tutkimuksen taustaksi hän 

käsitteli perusteellisesti myös Vanhan testamentin vanhurskaus-käsitettä. Hänen mu-

kaansa צדק ṣdq -sanue sisältää sekä forenssisen
329

 että eettisen vanhurskauden. Hän 

kiinnittää huomiota myös siihen, että 90 %:ssa צדק ṣdq -sanueen sanat saavat Septuagin-

tassa käännösvastineeksi δικαιοςύνη-sanueen sanan.
330 Zieslerin tutkimus koskee koko 

Heprealaista Raamattua, mutta olen poiminut hänen tutkimuksestaan vain psalmeja 

koskevan osuuden. Ensin Ziesler käsittelee צדק ṣadaq -verbin eri muodot. Hän tulkitsee 

psalmin 82:3 hip
c
il -muotoisen צדק ṣadaq -verbin tarkoittavan oikeuden saamista, ‟oike-

aan asettamista‟ eli ‟aiemman aseman uudistamista liitossa‟. Laajasti forenssisena hän 

pitää psalmin 142:3 qal-muotoista צדק ṣadaq -verbiä. Forenssisena, mutta määräyksiin 

viittavana, hän pitää myös psalmin 19:9 qal-muotoista צדק ṣadaq -verbiä. Tämän jäl-

keen Ziesler tutkii nomineja ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ sekä adjektiivia יק -ṣaddîq luet ַצדִּ

teloimalla niiden esiintymät tekemänsä jaottelun pohjalta. Ensin hän jakaa sanojen 

esiintymät sen mukaan, viittaavatko ne ihmiseen vai Jumalaan. Ihmiseen viittaavat 

esiintymät hän jaottelee kahdeksan otsikon alle ja Jumalaan viittaavat kuuden otsikon 

alle. Taulukkoihin 8, 9 ja 10 olen poiminut psalmien esiintymät Zieslerin luoman jaotte-

lun mukaisesti.
331

  

 

                                                 
329

 Ziesler itse selittää kahden esimerkin avulla käsittettä forenssinen ja sen sisältämää kahta eri 

näkökulmaa: ”When we speak of the forensic righteousness of an accused person, we mean he is inno-

cent, not guilty,… his rightness or righteousness is a matter of status in, or relationship to the court. When 

a judge, however, is righteous or just, the reference is not so much to his status as to way in which he acts 

in court.” Zieslerin mukaan käsitettä forenssinen täytyy siksi käyttää tilanteen mukaan, ei yleispätevästi.  

Ziesler 1972, 22. 
330

 Ziesler 1972, 18. 
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 Ziesler 1972, 18-32. 
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I ihmisen toiminta tai käy-

tös 

jaottelun mukaiset esiintymät psalmeissa yhteensä  

יק ṣĕdāqâ ְצָדָקה ṣedeq       ֶצֶדק    ṣaddîq  ַצדִּ

1. Liittyy lainkäyttöön  58:2, 72:2 72:1, 72:3 - 4 

2. Liittyy hallitsemiseen  45:5 - - 1 

3. Yleinen eettinen  

”suoraselkäisyys” 

7:9, 15:2, 18:21, 

18:25, 45:8, 

119:121  

11:7, 106:3, 

106:31 

1:5, 1:6, 97:11*, 

97:12*, 141:5 

14* 

4. Liittyy liiton kansan  

elämään  

17:15 

 

- 5:13, 7:10, 11:3, 

11:5, 14:5, 31:18, 

32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 

37:16,  37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 

37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 

58:12, 64:11, 68:4, 

69:29*, 75:11, 

92:13, 94:15, 94:21, 

97:11*, 97:12*, 

118:15, 118:20, 

125:3, 140:14, 

142:8, 146:8  

40* 

5. Kuuliaisuus Tooraa  

kohtaan 

- - - 0 

6. Liittyy Jumalan omana 

olemiseen  

- - 112:6 1 

7. Totuuden kertominen 52:5 - - 1 

8. Liittyy suhteisiin  

(”forenssinen”) 

17:1 69:28 69:29* 3* 

yhteensä  12 6 46* (43) 64* (61) 

 

Taulukko 8. ֶצֶדק ṣedeq, ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen ihmisen toimintaan liittyvät ַצדִּ

esiintymät psalmeissa Zieslerin jaottelun mukaan. (*=Ziesler on jaotellut esiintymät ja-

keissa 69:29, 97:11 ja 97:12 samanaikaisesti kahteen eri ryhmään.) 
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II Jumalan toiminta jaottelun mukaiset esiintymät psalmeissa yhteensä  

יק ṣĕdāqâ ְצָדָקה ṣedeq  ֶצֶדק         ṣaddîq  ַצדִּ

1. Liittyy lainkäyttöön 9:5, 9:9, 50:6, 

96:13, 98:9, 

119:7, 119:62, 

119:75, 119:106, 

119:138, 

119:142, 

119:144, 

119:160, 

119:164, 

119:172 

99:4, 119:40, 

119:142 

7:10, 7:12, 

119:137 

21 

2. Liittyy pelastavaan  

toimintaan 

40:10, 65:6, 

85:11, 85:12, 

85:14, 119:123 

22:32, 31:2, 

36:7, 36:11, 

40:11, 51:16, 

71:2, 71:15, 

71:16, 71:24, 

88:13, 103:17, 

111:3 (ehkä), 

112:9, 143:11, 

145:7 

112:4, 116:5, 

145:17 

25 

3. Puolustaminen tai voiton 

antaminen 

4:2, 7:18, 35:24, 

35:27, 35:28, 

37:6, 48:11, 

89:15, 97:2, 

97:6, 118:19, 

132:9 

5:9, 24:5, 71:19, 

89:17, 98:2, 

103:6, 112:3 

129:4 20 

4. Uskollisuus toiminnassa - 33:5, 143:1 11:7 3 

5. Oikein puhuminen - - - 0 

6. Liittyy suhteisiin  

(”forenssinen”) 

4:6, 23:3 (oikea 

tie), 51:21 (uhri) 

- - 3 

yhteensä 36 28 8 72 

 

Taulukko 9. ֶצֶדק ṣedeq, ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen Jumalan toimintaan liittyvät ַצדִּ

esiintymät psalmeissa Zieslerin jaottelun mukaan. 

 
Zieslerin jaottelu:      ֶצֶדק  ṣedeq ְצָדָקה ṣĕdāqâ יק  ṣaddîq yhteensä  ַצדִּ

I ihmisen toiminta tai käytös 12 6 46* (43) 64* (61) 

II Jumalan toiminta 36 28 8 72 

yhteensä 48 34 54* (51) 136*(133) 

 

Taulukko 10. Zieslerin jaottelun mukaiset ֶצֶדק ṣedeq, ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen ַצדִּ

esiintymät psalmeissa. (*= Ziesler on jaotellut esiintymät jakeissa 69:29, 97:11 ja 97:12 

samanaikaisesti kahteen eri ryhmään.) 

 

Zieslerin jaottelu ei ole täysin onnistunut. Ensinnäkin hän on jaotellut jakeiden 69:29, 

97:11 ja 97:12 יק -ṣaddîq -esiintymät kahteen eri ryhmään, ilmeisesti niiden tulkinnan ַצדִּ

varaisuuden vuoksi. Näitä tulkinnanvaraisia esiintymiä on nähdäkseni useampia, esi-

merkiksi ְצָדָקה ṣĕdāqân jakeessa 143:11 voisi sijoittaa myös ryhmään II.3. Vastaavasti 

-ṣĕdāqân jakeessa 106:31 voisi sijoittaa myös ryhmään I.4. Ylipäänsä jaottelu ryh ְצָדָקה

mien I.3 ja I.4 välillä tuntuu keinotekoiselta, sillä lain noudattamiseen ja siten liiton pi-

tämiseen kuuluu moraalinen suoraselkäisyys, joka nyt on erotettu liiton pitämisestä. 
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Toiseksi Ziesler jättää ottamatta huomioon tekstikriittiset ja lauseopilliset ongelmat, 

joita muutamiin jakeisiin liittyy. Jakeessa 94:15 lukee masoreettisessa tekstissä ֶצֶדק 

ṣedeq, mutta muutamat käsikirjoitukset korjaavat sen muotoon יק  ṣaddîq, joka sopii ַצדִּ

paremmin lauseyhteyteen. Ziesler on seurannut tätä käsikirjoitusten tukemaa korjausta.  

Jakeiden 5:13, 112:3 ja 112:4 osalta on tulkinnanvaraista, liittyykö ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

ja י קַצדִּ  ṣaddîq niissä Jumalaan vai ihmiseen ja kuuluvatko nämä esiintymät siten tauluk-

koon 8 vai 9. Jakeen 11:7 ְצָדקֹות ṣědāqot (ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan monikkomuoto) viittaa 

tekoihin, jotka ovat ְצָדָקה ṣĕdāqâ. Jumala rakastaa näitä tekoja. Lauseyhteys ei kuiten-

kaan anna täysin selvää vastausta siihen, tekeekö Jumala itse näitä tekoja eli rakastaako 

hän itse tehdä näitä tekoja vai rakastaako hän ihmisten tekemiä ְצָדָקה ṣĕdāqâ -tekoja. 

Ziesler on tulkinnut jälkimmäisellä tavalla, kuten aikoinaan jo Weijden.
332

 Ensimmäisen 

vaihtoehdon mukainen tulkinta liittäisi tämän esiintymän Jumalaan liittyväksi ja siten 

taulukkoon 9.  

Muutamista puutteista huolimatta Zieslerin jaottelu on toimiva. Se osoittaa, että 

Jumalasta puhuessaan Psalmit käyttävät enemmän nomineja ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

kuin adjektiivia יק -ṣaddîq, jonka esiintymistä yli 85 % viittaa ihmiseen. Joka tapauk ַצדִּ

sessa יק -ṣaddîq liittyy kaikissa psalmien esiintymissään aina Jumalan ja ihmisen väli ַצדִּ

seen suhteeseen, viittaa se sitten ihmiseen tai Jumalaan. Heprealaisen Raamatun kattava 

tutkimus osoittaa puolestaan vääräksi oletuksen, että ֶצֶדק ṣedeq liittyisi enemmän Juma-

laan ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ enemmän ihmisiin. Ziesler pystyi osoittamaan myös, että vain pieni 

osa צדק ṣdq -sanueen esiintymistä Vanhassa testamentissa liittyy ”forenssiseen” käsityk-

seen vanhurskaudesta.
333

 Taulukon 8 mukaan tämä pätee myös psalmeihin. Taulukkoa 

10 tulkitessa pitää ottaa huomioon, että psalmin 37 runsaat ihmiseen viittaavat יק  ַצדִּ

ṣaddîq -esiintymät saattavat vääristää kokonaiskuvaa. Samoin taulukossa 8 psalmin 119 

runsaat Jumalaan viittaavat ֶצֶדק ṣedeq -esiintymät saattavat niin ikään vääristää koko-

naiskuvaa. Joka tapauksessa taulukon 10 pohjalta voi päätellä, että יק  ṣaddîq liittyy ַצדִּ

erityisesti liiton kansan elämään. Tässä kategoriassa ei ole ensisijaisesti kysymys yksi-

lön moraalisesta suoraselkäisyydestä, vaan liiton pitämisestä Jumalan kanssa. ‟Van-

hurskas‟ elää suhteessa Israelin Jumalaan noudattamalla lakia.
334

 Taulukon 9 pohjalta 

voi niin ikään päätellä, että Jumalaan liittyvät ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ viittaavat huo-

mattavan paljon useammin Jumalan pelastavaan ja puolustavaan toimintaan kuin ta-

paan, jolla Jumala käyttää lakia eli tuomitsee. 

Ziesler pitää צדק ṣdq -sanuetta vahvasti liittoajatukseen liittyvänä. Hän kiinnittää 

myös huomiota צדק ṣdq -sanueen läheiseen yhteyteen חסד ḥsd -sanueen kanssa.
335

 Zies-

ler liittyy Gerhard von Radin näkemykseen, jonka mukaan צדק ṣdq -sanue on varhai-

sempana aikana liittynyt yhteisön ja Jumalan väliseen yhteyteen ja on myöhemmin ke-

hittynyt yksilön ja Jumalan välistä suhdetta kuvaavaksi. Yksilön ja Jumalan väliseen 

suhteeseen liittyvät Zieslerin mukaan psalmit 1, 73 ja 119. Ziesler perustelee liittouskol-

lisuutta צדק ṣdq -sanueen merkityssisältönä kolmella näkökohdalla. Ensiksikin צדק ṣdq -

sanue esiintyy läheisesti liittoon liittyvässä jakeessa Gen.18:19, samoin psalmissa 15 

 ṣdq -sanue ja liitto liittyvät läheisesti toisiinsa. Hesekielin luvussa 18 ihminen, joka צדק

on יק  ṣadaq צדק ṣaddîq, elää Israelin ja Jumalan välisessä liitossa. Toiseksi verbin ַצדִּ

hip
c
il-muoto viittaa Zieslerin mukaan suhteen ennalleen palauttamiseen. Kolmanneksi 

liittouskollisuus צדק ṣdq -sanueen merkityssisältönä sopii hyvin sanueen sanojen eri 
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 Weijden 1952, 52, 172. 
333

 Ziesler 1972, 32, 37. 
334

 Ziesler 1972, 25-26. 
335

 Esimerkkinä Ziesler mainitsee psalmit 17:15, 25:8, 85:11 ja 103:17. Ziesler 1972, 39.  
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esiintymisiin ja tarkoittaa käänteisesti myös sitä, että liittoon kuulumaton ei voi koskaan 

olla יק .ṣaddîq ַצדִּ
336

  

Zieslerin tutkimusta voi kuitenkin kritisoida siitä, että merkityksenmäärittely ta-

pahtuu teologisten näkökohtien perusteella, mikä aiheuttaa epäilyksen hänen tutkimuk-

sensa tarkoitushakuisuudesta. Hänen tutkimuksensa varsinainen kohdehan on Paavalin 

vanhurskaus-käsite. Ziesler ei myöskään ota riittävästi huomioon modernin lingvistii-

kan korostusta, jonka mukaan yksittäiset sanat eivät välitä sanomaa, vaan kokonaiset 

lauseet tai laajemmat kielelliset yksiköt.
337

 Tosin hän painottaa, että sanalla on eri tilan-

teissa erilaisia tilannesidonnaisia merkityksiä, ja varoittaa siksi esittämästä yleistyksiä, 

kuten ”Jumalan צדק ṣdq tarkoittaa hänen pelastavaa toimintaansa”. Esimerkkeinä sanu-

een eri merkityksistä Ziesler toteaa, että צדק ṣdq -sanue tarkoittaa yhdessä tilanteessa 

armoa, toisessa tuomiota, kolmannessa hyvää hallitustapaa jne.
338

 Seifrid pitää Zieslerin 

työtä havainnollisena esimerkkinä ongelmista, joita moderneihin sanankäyttökategori-

oihin perustuva tutkimus kohtaa, kun tutkija soveltaa sitä raamatulliseen kielenkäyttöön. 

Perusongelmana on Zieslerin luoma määritelmä ”forenssisuudesta”, jonka mukaan צדק 

ṣdq -sanue liittyy olotilaan, ei toimintaan tai käytökseen.
339

 Seifridin mukaan Ziesler luo 

tältä pohjalta keinotekoisia kategorioita, kun hän mm. erottaa Jumalan hallitsemisen ja 

lakiin liittyvän toiminnan toisistaan erillisiksi.
340

 

 

Gyllenberg 1973 

 

Toisenlaista näkökulmaa edustaa vuonna 1973 ilmestynyt Rafael Gyllenbergin tutkimus 

Rechtfertigung und Altes Testament bei Paulus.
341

 Gyllenbergin mukaan käsite ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ kuvaa liittosuhdetta. ְצָדָקה ṣĕdāqâ on isän, kuninkaan ja kaikkien johtavassa 

asemassa olevien miesten hyve, joka kuvaa heidän kykyään vastata ja huolehtia per-

heestään, suvustaan, heimostaan tai kansastaan. Gyllenberg korostaa tässä yhteydessä 

muinaista ihmiskäsitystä, jonka mukaan ihminen on olemassa vain osana suurempaa 

kokonaisuutta, sukua, heimoa ja kansaa. Hän mukaansa sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ kuvaa suoras-

taan johtavassa asemassa olevan ihmisen sisäistä terveyttä, ”tervettä ja ehjää sielua” ja 

voimaa toimia oikein. Hyveen toteutumisen edellytykseen kuuluu hänen mukaansa 

harmoninen menestys, ָשֹלום šālôm (‟rauha‟). Gyllenberg perustaa tältä osin ajatuksensa 

Pedersenin tutkimukseen.
342

 Hänen mukaansa sanat ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ֱאמּונָה ʾěmûnāh al-

koivat eksiilin jälkeen kuvata myös Jumalan ominaisuuksia. Koska Jumala oli tehnyt 
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 Ziesler 1972, 39-40. 
337 Samaa kritiikkiä esittää myös Toivanen. Hän kritisoi Zieslerin tutkimusta lisäksi siitä, että sanan kie-

liopillisen johtamisen ja semanttisen funktion välillä ei välttämättä ole olemassa sellaista kiinteää vastaa-

vuussuhdetta, johon Ziesler perustaa ryhmittelynsä. Toivanen 1975, 29-30. 
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 Ziesler 1972, 40-41. 
339

 Zieslerin määritelmä ”forenssisuudesta”, ks. Ziesler 1972, 22. 
340

 Seifrid 2001, 422. 
341

 Vuonna 1971 Rafael Gyllenberg julkaisi artikkelin Vanhurskauskäsitteen uskonnonhistoriallinen taus-

ta, jossa hän käy läpi tutkimushistoriaa, erityisesti Pedersenin, Fahlgrenin, Kochin, Engnellin ja Schmidin 

tutkimuksia. En ole katsonut tarpeelliseksi käsitellä ko. artikkelia erikseen, koska artikkelin sisältö menee 

suurelta osin päällekkäin käsittelemäni Gyllenbergin tutkimuksen kanssa. Sen sijaan viittaan myös ko. 

artikkeliin niissä kohdin, joissa olen katsonut sen aiheelliseksi. Kyseisessä artikkelissa Gyllenberg käsitte-

li myös teoriaa צדק ṣdq -nimisestä jerusalemilaisesta jumalasta. Gyllenberg 1971, 31. – Tämän teorian 

olivat jo aiemmin esittäneet Dünner (1963, 93-94), Schmid (1968, 74-76) ja Koch (1971, 519). Myö-

hemmin sitä on tukenut Reiterer (1976, 177). – Sen sijaan Kwakkel (2002, 71) hylkää teorian tarpeetto-

mana. – Eniten aihepiiriä on tutkinut Wagner (2006, 208-227). 
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 Gyllenberg 1973, 31-32, 58-60, 63-64. Ks. myös Gyllenberg 1971, 27, 37. 
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liiton valitsemansa kansan kanssa ja halusi sen pelastaa ja suojella sitä, Jumalan ‟van-

hurskaus‟ kansaansa kohtaan ei tarkoita tuomarillista ankaruutta, vaan huolehtivaa lau-

peutta (ֶחֶסד ḥesed).
343

  

Toisaalta Gyllenberg tuo Pedersenin näkemysten lisäksi esiin ruotsalaisen Ivan 

Engnellin näkemyksen, jonka mukaan sanat ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ tarkoittavat ajoit-

taisesti myös ‟normia‟. Engnell painottaa erityisesti Jumalan ‟vanhurskautta‟, joka il-

menee liittouskollisuutena, pelastuksena hädässä ja voittona sodassa. Monikkomuoto 

 ṣědāqôt tarkoittaa hänen mukaansa nimenomaan voittoa. Engnell viittaa myös ְצָדקֹות

tutkimukseen, joka painottaa sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ jerusalemilaista alkupe-

rää.
344

 Pedersenin ja Engnellin lisäksi Gyllenberg on tutustunut myös Schmidin צדק ṣdq 

-sanueen tutkimukseen.
345

 Hän arvostaa kyllä Schmidin tutkimusta, mutta pitää tämän 

ajatusta ”maailmanjärjestyksestä” liian abstraktina.
346

  

Gyllenbergin tutkimus sisältää kuitenkin joitakin suuria ongelmia sen omaan 

tutkimusalueeseeni soveltamisen kannalta. Ensiksikin on syytä ottaa huomioon, että 

hänen varsinainen tutkimuskohteensa on Paavali, ei Vanha testamentti. Ilmeisesti juuri 

tästä seuraa, että hänen tutkimushistorian esittelyssään on selviä puutteita - ellei sitten 

kyse ole tarkoitushakuisuudesta, mikä lienee epätodennäköistä. Gyllenberg näyttää tun-

tevan vain tutkimuslinjan Pedersen – Fahlgren – Engnell – Schmid, eikä esimerkiksi ole 

ollenkaan tietoinen edellisenä vuonna ilmestyneestä merkittävästä Zieslerin tutkimuk-

sesta.
347

 Toinen ongelma on se, että hän tutkii – tosin tietoisesti
348

 – vanhurskaus-

käsitettä. Hänen tutkimuksensa tuntuu poikkeavan tutkimushistorian valtavirrasta hänen 

korostaessaan vanhurskautta erityisesti ihmisen sisäisenä ominaisuutena. 

 

Crüsemann 1976 

 

Vuonna 1976 ilmestyi Frank Crüsemannin artikkeli Jahwes Gerechtigkeit (seda-

qa/sädäq) im Alten Testament, jonka hän tosin oli pitänyt luentona jo edellisenä kesänä. 

Tutkimuksessaan hän pyrkii kartoittamaan, mitä Jahven ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ tar-

koittavat esiintymiskontekstissaan. Hänen mukaansa aiemmat tutkimukset ovat keskit-

tyneet sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ yleiseen merkitykseen, eivät siis siihen merki-

tykseen, mitä ne Jahveen liitettynä saavat. Crüsemann myös kritisoi sanojen aiempaa 

tutkimusta siitä, että se on keskittynyt sanakirjamerkitykseen ja löytänyt näin sanoille 

erilaisia merkityksiä, kuten liittouskollisuus
349

 tai maailmanjärjestys
350

. Hänen mukaan-

sa sanojen merkityksiä tulee kuitenkin tutkia jokaisessa asiayhteydessä erikseen.
351

 Näin 

hänen tutkimuksensa perustuu nykyaikaisen semantiikan perusnäkemykseen, jonka mu-

kaan sana saa merkityksen kontekstissaan.
352

 

Crüsemann kritisoi sanakirjamerkitystä tutkimalla צדק ṣdq -sanueelle saatuja 

merkityksiä. Liittouskollisuuden ajatus on hänen mukaansa ongelmallinen, koska sana 
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 Myös mm. Weijden ja Dünner ovat ilmeisesti hänelle tuntemattomia. 
348

 Gyllenberg on hyvin selvillä sanan ja käsitteen erosta. Gyllenberg 1971, 36. 
349
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ית  ṣdq צדק ĕrīt esiintyy vain hyvin harvoin ja hyvin myöhäisissä psalmeissa yhdessä  ְברִּ

-sanueen kanssa.
353 

Ajatus maailmanjärjestyksestä perustuu hänen mukaansa puolestaan 

yksioikoiseen näkemykseen muinaisen Lähi-idän ajatusmaailman yhtenäisyydestä. Esi-

merkiksi kanaanilaisia ja ugaritilaisia ṣdq-jumalia ei voi suoraan rinnastaa egyptiläiseen 

ma’at-jumalaan.
354

 Crüsemann viittaa myös Jepseniin
355

, jonka mukaan kaikki sosiaali-

eettiset käsitteet liittyvät liittosuhteeseen.
356

 Sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ keskinäi-

sestä suhteesta Crüsemann esittää Jepsenin
357

 ja Schmidin
358

 näkemyksen mukaisesti: 

 ṣedeq on puolestaan abstraktimpi, laatua ֶצֶדק ,ṣĕdāqâ liittyy enemmän toimintaan ְצָדָקה

ilmaiseva sana.
359

 Seuraavaksi hän esittää Jahveen liittyvät sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ esiintymät.
360

 Olen koonnut ne taulukkoon 11. 
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Crüsemann mainitsee viisi psalmia: Ps. 50:6/5,16; 89:15,17/4,29,35,40; 111:3/5,9; 132:9/12; 
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sanan kaikkien 

esiintymien luku-

määrä Heprealai-

sessa Raamatussa 

Jahveen liittyvien  

esiintymien lukumää-

rä ja prosenttiosuus 

kaikista esiintymistä 

jakeet, joissa sana liittyy Jahveen 

 ṣĕdāqâ 159  ְצָדָקה

esiintymää* 

50 (31,4 %) Dtn. 33:21; Tuom. 5:11; 1. Sam. 12:7; Jes. 5:16; Jer. 

9:23; Miika 6:5, 7:9; Dan. 9:16; Jes. 45:8,23,24; 

46:12,13; 51:6,8; 54:17; 56:1; 59:5,14,16,17; 61:11; 

63:1; Ps. 5:9; 22:32; 24:5; 31:2; 36:7,11: 40:11; 

51:16; 69:28; 71:2,15,16,19,24; 72:1; 88:13; 89:17; 

98:2; 99:4; 103:6,17; 111:3; 119:40,142; 143:1,11; 

145,7. 

 ṣedeq 117  ֶצֶדק

esiintymää* 

11 (9,4 %) Jes. 41:10; 42:6,21; 45:13,19; 51:5; Ps. 7:18; 

35:24,28; 50:6; 97:6. 

 

Taulukko 11. Sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ esiintymät Heprealaisessa Raamatussa 

ja erityisesti Jahveen liittyvät esiintymät. Psalmien esiintymät on lihavoitu, koska ne ovat 

oman tutkimukseni kannalta oleellisia. (*Osa esiintymistä on epäselviä tai kiistanalaisia: 

ei ole varmuutta tai konsensusta siitä, liittyvätkö ne Jahveen vai ihmisiin. Crüsemann on 

ottanut mukaan lukuun vain ne kohdat, jotka hänen mukaansa kiistatta liittyvät Jahveen.) 

 

Crüsemann pyrkii kartoittamaan sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ käyttöä ja kehitystä 

eri aikakausina. Esimonarkkisissa lähteissä (Tuom. 5:11, Dtn. 33:20-22) sana ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ liittyy hänen mukaansa Jumalan saamiin voittoihin taisteluissa, joihin israelilai-

set joutuivat. Psalmeissa sana merkitsee puolestaan yksilön pelastusta ahdingosta, kun 

taas Deutero-Jesajan profetioissa se viittaa pelastukseen, jonka Luoja ja Lunastaja tuo-

vat. Trito-Jesaja käyttää sanaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ eskatologisessa merkityksessä.
361

 Crüse-

mannin luokittelu on kuitenkin ongelmallinen, kuten Weinfeldkin toteaa, erityisesti ajoi-

tuskysymysten osalta.
362

 

Oman tutkimukseni kannalta oleellista ovat ne huomiot, jotka Crüsemann on 

tehnyt psalmeista. Kuten taulukosta 10 ilmenee, Jahveen liittyviä (kiistattomia ja selviä) 

sanojen  ֶֶדקצ  ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ esiintymiä on heprealaisessa Raamatussa yhteensä 61, 

ja niistä 32 eli vähän yli puolet on Psalmien kirjassa. Crüsemann kiinnittää huomiota 

sanojen käytön keskinäiseen eroon: ֶצֶדק ṣedeq liittyy vain erittäin harvoin suoraan Jah-

veen. Sen sijaan sana voi merkitä miltei omaa erillistä persoonaansa, kuten jakeessa Ps. 

85:9.
363

 Tässä yhteydessä Crüsemann nostaa esiin jo Dünnerin
364

, Schmidin
365

, 

Kochin
366

 ja Gyllenbergin
367

 tunteman teorian, jonka mukaan צדק ṣdq on alkujaan ollut 

jerusalemilaisen jumalan nimi.
368

 Crüsemann pohtii myös sen mahdollista liittymistä 

egyptiläiseen ma’at-jumalaan.
369

 Tämä on yllättävää, sillä aiemmin hän kritisoi muita 
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tutkimuksia siitä, että ne rinnastavat kanaanilaiset ja ugaritilaiset ṣdq-jumalat suoraan 

egyptiläiseen ma’at-jumalaan.
370

 

Sen sijaan Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanoista noin 80 % liittyy Crüsemannin 

mukaan suoraan Jahveen. Tämä sana esiintyy lähinnä yksilön valituslauluissa ja tarkoit-

taa niissä Jahven yksilölle tarjoamaa pelastusta ahdingosta. Sen sijaan yksilön kiitos-

psalmeissa sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ ei esiinny. Crüsemann tulkitsee tämän tarkoittavan, että 

pelastumisesta kiittäminen oli yhteisöllinen tapahtuma.
371

 Hän tekee myös tärkeän 

huomion, että ְצָדָקה ṣĕdāqâ ei liity psalmeissa lainkaan syyllisyyden ja syyttömyyden 

kysymyksiin.
372

 

 

Reiterer 1976 

 

Vuonna 1976 Friedrich Vinzenz Reiterer julkaisi jo edellisenä vuonna tekemänsä 

tutkimuksen Gerechtigkeit als Heil: צדק bei Deuterojesaja: Aussage und Vergleich mit 

der alttestamentlichen Tradition. Vaikka hänen tutkimuksensa keskittyykin Deutero-

Jesajaan, sisältää se katsauksen צדק ṣdq -sanueen käyttöön muualla Vanhassa testamen-

tissa sekä kuvauksen aiemmasta tutkimushistoriasta. Toisaalta Kochin mukaan juuri 

Deutero- ja Trito-Jesajan tapa käyttää צדק ṣdq -sanuetta tulee lähimmäksi tapaa, jolla 

psalminkirjoittajat käyttivät kyseistä sanuetta.
373

 Reiterer ottaa lähtökohdakseen James 

Barrin semanttiset periaatteet ja niiden pohjalta hahmottaa kolme erilaista konteksti-

ryhmää: lakiin liittyvän, sosiaalis-eettisen sekä sotilaallisiin konflikteihin liittyvän ryh-

män. Tällä tavoin hän pystyy hahmottamaan sanueen käytöstä tarkemman kuvan kuin 

pelkästään lähivastineita ja vastakohtaisia ilmaisuja etsimällä.
374

  

Deutero-Jesajan osalta Reiterer päätyy näkemykseen, että kirjoittaja käyttää sa-

nuetta kahdessa erilaisessa merkityksessä. Toisaalta צדק ṣdq -sanue toimii oikeustekni-

senä sanueena, jolloin se kuvaa jonkun osapuolen olemista oikeassa tai toimimista oi-

kein. Toisaalta toimii historiallis-teologisena sanueena ja ilmaisee Jumalan pelastus-

suunnitelmaa. Reitererin mukaan Detero-Jesaja käyttää sanoja ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

kahdessa kohtaa synonyymisesti, mutta muissa kohdissa niillä voi nähdä olevan paino-

tuseron. ֶצֶדק ṣedeq liittyy enemmän pelastushistorialliseen toimintaan,  ְָדָקהצ  ṣĕdāqâ taas 

puolestaan olotilaan ja toimii myös sanan ָשֹלום šālôm parina.
375

 Hänen näkemyksensä 

on siis päinvastainen kuin Jepsenin
376

, Schmidin
377

 ja Crüsemannin
378

. Koch puolestaan 

katsoi, että sanoilla ei ole merkityseroa.
379

 

Reitererin tutkimus on merkittävä oman tutkimukseni kannalta kuitenkin erityi-

sesti siksi, että hän tutki צדק ṣdq -sanueen käyttöä myös psalmeissa. Tarkemman tutki-

muksen kohteeksi hän valitsi tietyt psalmit, joissa צדק ṣdq -sanue liittyy aina Jumalaan. 
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Reitererin huomiot näistä termin esiintymistä olen koonnut taulukkoihin 12-14.
380

 Muis-

ta termin esiintymistä psalmeissa Reiterer laati kahdeksanosaisen taulukon. Tuossa 9-

sivuisessa taulukossa hän on ryhmitellyt psalmit lajien mukaan valituslauluiksi, temppe-

liinpääsyliturgioiksi, hymneiksi, kuningaspsalmeiksi, viisauspsalmeiksi, historiapsal-

meiksi ja profeetallisiksi kehotuspsalmeiksi.
381

 Kyseisessä taulukossa hän selvittää kun-

kin esiintymän syväkieliopillisen subjektin, sanan kuvaaman olotilan aikaansaajan, koh-

teena olevan objektin, sanan lähivastineet, sanan vastakohdat, sanan merkityksen, roolin 

tai funktion, sanan odotetun merkityksen sekä kysymyksen, miten sanan saama merki-

tys toteutuu.
382

 En ole katsonut tarpeelliseksi esittää kyseistä taulukkoa tässä tutkimuk-

sessani, mutta Reitererin laatima taulukko toimii apuvälineenäni arvioidessani sanueen 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamia käännösvastineita.  

 
konteksti sanan ֶצֶדק ṣedeq mahdolliset 

lähivastineet ko. kontekstissa 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käyttöalue ko. kon-

tekstissa 

ם , ֱאֺמנָה 11 ,143:1  avun ja pelastuksen välittäminen ש 

 apu, voitto  זְרֹעֵַ ,גְדֹֹלות ,ְגבּוָרה ,ְתֺשָעה 24 ,19 ,16 ,15 ,71:2

31:2 -  apu, pelastus 

י 4:2  ;jerusalemilainen jumalan / Jumalan nimi ָשֹלום ,ֱאֹלה 

rauha 

 Jumala rakastaa oikeita eettisiä tekoja ja יָָשר 11:7

suojelee vakaata ihmistä, joka niitä tekee  

,תֹם 18 ,12 ,7:9 יםֵ ֱאֹלהִּ  ,syyttömyys, oikein tuomitseva Jumala ׁשֹוֵפט ,

pahojen rankaiseminen ja syyttömän 

pelastuminen 

 armollisuus ja laupeus, suoja, pelastus  ְמַרח ם ,ַחנּון 116:5

ְשָפטֵ ,ֱאמּונָה ,ֶחֶסד 36:6 יעֵַ,ֵמִּ תֹושִּ  

 

armo, uskollisuus, lojaalius,  

oikea järjestys, oikeus, apu 

 hellä kiintymys, armo  ֶחֶסד 5:9

יםרֵַ ,ֶחֶסד 51:15 ֲחמִּ י ,י ַשע , יְֵֵתשּוָעתִּ  apu, pelastus ֱאֹלה 

 ihmeteko, lojaalius, uskollisuus ֱאמּונָה ,ֶחֶסד ,ֶפֶלא 88:13

 apu, pelastus יְשּוָעה 69:28-29

22:32 - apu, pelastus 

יםֵ ,ֶחֶסד ,ְתֺשָעה ,ֱאמּונָה 40:10-12   ,apu, pelastus, uskollisuus, rakkaus ַרֲחמִּ

vilpittömyys 

 

Taulukko 12. ֶדק -ṣdq -sanueen esiintymät yksilön psalmeissa Reitererin mukaan jaotel ֶצֶ֑

tuna. (Noudatan taulukossa hänen käsittelyjärjestystään.)  

 

Reiterer on tulkinnut jakeen 11:7 epäselvän ilmaisun ְצָדקֹות ṣědāqot (ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan 

monikkomuoto) viittaavan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -tekoihin, joita ihminen tekee ja jotka ovat siten 

perusta sille, että Jumala suojelee näin tekevää ihmistä. Lauseyhteyden perusteella ei 

kuitenkaan ole mahdotonta tulkita ilmaisun viittaavan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -tekoihin, joiden 

tekemistä Jumala itse rakastaa. Tällainen tulkinta olisi sopinut paremmin Reitererin Ju-

malan toimintaa painottavaan näkemykseen termin merkityksestä. Reiterer
383

 on kuiten-

kin tulkinnut Weijdenin
384

 ja Zieslerin
385

 tavoin, että kyse on ihmisten ְצָדָקה ṣĕdāqâ -

teoista. 
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konteksti sanan ֶצֶדק ṣedeq mahdolliset  

lähivastineet ko. kontekstissa 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käyttöalue ko. kontekstissa 

 apu, pelastus, voiman osoittaminen ְגבּוָרה ,כֹחֵַ ,נֹוָראֹות ,י ַשע  65:6

ָשֹלום,ֱאֶמתֵ ,ֶחֶסד 85:11-14  pelastus, uskollisuus, vapautuksen tila טֹוב ,

ְשָפט 72:1-4,7  ehjä, moitteeton ja erinomainen olotila  ׁשֹוֵפט ,ָשֹלום ,דין ,מִּ

 voitto יְהָוה 129:4

 

Taulukko 13. ֶדק  ṣdq -sanueen esiintymät yhteisöllisissä psalmeissa Reitererin mukaan ֶצֶ֑

jaoteltuna. (Noudatan taulukossa hänen käsittelyjärjestystään. Reiterer käsittelee yllättä-

en tässä yhteydessä myös Tuomarien kirjan sisältämää Deboran laulua ja erityisesti jaet-

ta Tuom. 5:1. Koska Tuomarien kirja ei kuulu tutkimusalueeseeni, en ole ottanut taulu-

kossa huomioon Reitererin sitä koskevia huomioita. Reiterer selvittää myös psalmin 85 

läheistä suhdetta Deutero-Jesajaan, ks. Reiterer 1976, 185.)  

 
konteksti sanan ֶצֶדק ṣedeq mahdolliset  

lähivastineet ko. kontekstissa 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käyttöalue ko. kon-

tekstissa 

ְשָפט 103:6,17 ים ,ֶחֶסד ,מִּ ית ,טֹוב ,ַרֲחמִּ   ,pelastus, oikea järjestys, rakkaus ְברִּ

liittouskollisuus, voittoisuus,  

ylivoimaisuus 

הַמֲעשֵֶ 145:4-7,17  voitto, menestys ֶחֶסד ,טֹוב ,גְדֹֹלות ,נֹוָראֹות ,נְִּפְלאֹות ,ְגבּוָרה ,

 ylivoimaisuuteen perustuva pelastus ַרחּום ,ַחנּון ,נְִּפְלאֹות ,ַמֲעֶשה 111:2-4

ְשָפט ,ָכבֹוד 97:6-12 י־ל ב ,נצל ,ֶחֶסד ,מִּ  voitto, ylivoimaisuus muihin jumaliin יְִּשר 

nähden, pelastus 

ים ,ׁשֹוֵפט ,ֱאמּונָה ,ֶחֶסד ,יְשּוָעה ,נְִּפְלאֹות 98:1-3,9 יָשרִּ  pelastus, voitto מ 

 ylivoimaisuus muihin jumaliin nähden ֱאמּונָה ,ׁשֹוֵפט 96:13

ְשָפט 48:11-12  voittoisuus, oikeudenpäätös מִּ

ין ,ְגבּוָרה ,זְרֹועֵַ 89:14-18 ְשפֵָ ,יָמִּ טמִּ   pelastus, voitto Jahvea vihaavista עֹז ,ֱאֶמת ,ֶחֶסד ,

voimista 

 

Taulukko 14. ֶדק  ṣdq -sanueen esiintymät hymnillisissä psalmeissa Reitererin mukaan ֶצֶ֑

jaoteltuna. (Noudatan taulukossa hänen käsittelyjärjestystään. Reiterer selvittää myös 

psalmin 98 läheistä suhdetta Deutero-Jesajaan, ks. Reiterer 1976, 191.)  

 

Taulukoiden 12-14 perusteella voi päätellä, että Reitererin mukaan  ṣdq -sanueen  צדק

käyttöalue on psalmeissa varsin laaja.
386

 Jumalaan liittyvänä termi saa erityisesti hänen 

apuunsa ja ihmisten pelastamiseen liittyviä merkityksiä. Osassa termin esiintymiskoh-

dista on kyse pelastumisesta Jumalan ylivoimaisuuden ja vihollisten voittamisen kautta 

tai ihmetekojen kautta. Osassa esiintymiskohdista on kyse oikeasta tuomiosta ja oikeu-

den toteutumisesta, mikä tarkoittaa pahojen rankaisemista ja syyttömän pelastamista.
387

 

Osassa esiintymiskohdista apu ja pelastus kytkeytyvät puolestaan Jumalan armoon ja 

armollisuuteen, laupeuteen, rakkauteen ja hellään kiintymykseen tai Jumalan uskolli-

suuteen, lojaaliuteen ja vilpittömyyteen. Joissakin esiintymiskohdissa pelastuminen 

merkitsee pelastetulle Jumalan antamaa suojaa ja rauhaa. Joidenkin esiintymiskohtien 

mukaan Jumala rakastaa oikeita eettisiä tekoja ja suojelee vakaata ihmistä, joka tekee 

sellaisia tekoja. Toisaalta termi viittaa muutamissa esiintymiskohdissa myös oikeaan 

järjestykseen.  

                                                                                                                                               
385

 Ziesler 1972, 25. 
386

 Näin toteaa Reiterer itsekin. Reiterer 1976, 201. 
387

 Jumalan ‟vanhurskaan‟ avun ja vihollisen rankaisemisen välisestä suhteesta ks. myös Herold 1973, 

279. 
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Reiterer ottaa huomioon myös jo Dünnerin
388

, Schmidin
389

, Kochin
390

, Gyllen-

bergin
391

 ja Crüsemannin
392

 esiin nostaman teorian, jonka mukaan  צדק ṣdq on alkujaan 

ollut jerusalemilaisen kanaanilaisjumalan nimi.
393

 Tätä teoriaa Reiterer soveltaa psal-

miin 4:2, jossa esiintyy ilmaisu   ְדקִּ ֱאֹלֵהי צִּ ṣidqî ʾĕlohăy ‟minun ṣidqini jumala / Jumala‟. 

Hänen mukaansa nimitys on voinut olla tuntomerkki, jolla Jerusalemin jumalaa / Juma-

laa, nyt siis Jahvea, kutsuttiin.
394

 Vaikka Reiterer ei ilmaisun taustaa enempää käsittele-

kään, mielenkiintoiseksi hänen esiin nostamansa ilmaisun tekee se, että sen konsonantti-

teksti mahdollistaa suoraan myös lukutavan ”jumalani, ṣdqi:ni”. Saman psalmin jakees-

sa 6 esiintyy myös seemiläinen idiomi קֶצדֶ זְִּבֵחי  ‟ṣedeq-uhri‟, joka on voinut tarkoittaa 

alun perin ֶדק .ṣdq -jumalalle uhrattua uhria  ֶצָּ֑
395

  

Reitererin tutkimuksen pääkohde oli kuitenkin  ṣdq -sanueen esiintyminen  צדק

Deutero-Jesajan teksteissä, mikä on syytä ottaa huomioon Reitererin tutkimustuloksia 

arvioidessa. Hän perehtyy termin esiintymiseen psalmeissa vasta analysoituaan ensin 

termin esiintymiset Deutero-Jesajan teksteissä. Niinpä hänen pääkohteensa analyysin 

lopputulokset ovat selvästi vaikuttaneet hänen psalmianalyysiinsä, erityisesti siihen, 

mitä termin esiintymiskohtia hän tutkii tarkemmin. Näin ollen Reitererin tutkimus ei 

anna luotettavaa tulkintaa צדק  ṣdq -sanueen esiintymistä psalmeissa. Zieslerin termin 

monimerkityksisyyttä korostavan tutkimuksen jälkeen Reitererin tutkimus merkitsi pa-

luuta yhden päätulkinnan linjalle.
396

 

 

Kedar 1981 

 

Vuonna 1981 Benjamin Kedar käsitteli kirjassaan Biblische Semantik lyhyesti myös ֶצֶדק 

ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen keskinäistä suhdetta. Hänen mukaansa molempien merki-

tys on saksaksi ‟Recht‟ ja ‟Gerechtigkeit‟ ja ne esiintyvät pääasiassa synonyymisinä. 

Kumpikin voi esiintyä ְׁשָפט -mišpāṭ -sanan kanssa ilman merkityksen muuttumista. Sa מִּ

nojen käytössä ja merkityksessä on Kedarin mukaan toisaalta erojakin. ֶצֶדק ṣedeq -sanaa 

käytetään genetiivi-ilmaisuissa, kun taas ְצָדָקה ṣĕdāqâ ei näissä ilmaisuissa esiinny. ֶצֶדק 

ṣedeq viittaa yksittäiseen lailliseen toimintaan, ְצָדָקה ṣĕdāqâ taas koko käyttäytymiseen 

ja sen taustalla olevaan rehtiin vakaumukseen.
397 Tämä Kedarin tulkinta on samansuun-

                                                 
388

 Dünner 1963, 93-94. 
389

 Schmid 1968, 74-76. 
390

 Koch 1971, 519. 
391

 Gyllenberg 1971, 31. 
392

 Crüsemann 1976, 439. 
393

 Reiterer 1976, 177.  – Sen sijaan Kwakkel (2002, 71) hylkää tämän teorian tarpeettomana. Eniten 

aihepiiriä on tutkinut Wagner (2006, 208-227).  
394

 Reiterer 1976, 177. – Weijden puolestaan tulkitsee jakeen Ps. 4:2 ilmauksen ְדקִּ ֱאֹלֵהי  ṣidqî ʾĕlohăy צִּ

synonyymiksi ilmaukselle יק ים ַצדִּ  .ʾĕlohīm ṣaddîq. Weijden 1952, 214. Ks. myös Koch 1971, 520 ֱאֹלהִּ
395

 Ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ esiintyy myös kohdissa Dtn. 33:19 ja Ps. 51:21. – Kaiser tulkitsee 

idiomin tarkoittavan oikeaa ja siksi Jahvelle suotuisaa uhria. Kaiser 2003, 234. – Kaiserin tavoin idiomin 

oli tulkinnut jo Fahlgren. Fahlgren 1932, 85. 
396

 On mielenkiintoista, että Seifrid arvostaa Reitererin tutkimusta, mutta pitää Zieslerin tutkimusta on-

gelmallisena. Hän ei käsittele ollenkaan Reitererin tutkimuksen rajoittuneisuuksia, vaikka on toisaalta 

hyvin valmis näkemään katolis-protestanttisen keskustelujen vaikutuksen Zieslerin tutkimuksen taustalla. 

Seifrid 2001, 421-422. 
397

 ”.. liegt bei ṣedeq der Aksent auf der einzelnen, rechtmässigen Handlung, bei ṣĕdāqâ hingegen auf 

dem gesamten Verhalten und der ihm zugrunde liegenden aufrechten Gesinnung.“ Kedar 1981, 110-111. 
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tainen kuin Reitererin
398

, mutta päinvastainen kuin Jepsenin
399

, Schmidin
400

 ja Crüse-

mannin
401

. Koch puolestaan katsoo, ettei sanoilla ole merkityseroa.
402

 

 

Johnson 1985 ja 1989 

 

Vuonna 1985 ilmestyi ruotsalaisen Bo Johnsonin varsin kattava tutkimus Rättfärdighe-

ten i Bibeln. Muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1989, ilmestyi G. Johannes Botter-

weckin, Helmer Ringgrenin ja Heinz Josef Farbyn toimittama Theologisches Wörter-

buch zum Alten Testament -sarjan kuudes osa, jonka צדק ṣdq -sanuetta käsittelevän ar-

tikkelin on kirjoittanut Bo Johnson. Koska Johnsonin näkemyksen sisäinen kronologi-

nen kehitys ei ole päätutkimusaiheeni, käsittelen hänen kirjaansa ja artikkeliaan yhdessä 

temaattisesti. Kirjassaan Johnson lähtee liikkeelle ruotsinkielen käsitteestä rättfär-

dighet ja etenee siitä taaksepäin iustitia:n ja δικαιοζύνηe:n kautta Septuagintaan ja 

edelleen Vanhan testamentin ympäristöön. Tämän jälkeen hän käy läpi keskustelun 

vanhurskaus-käsitteestä Vanhassa testamentissa, Qumranin teksteissä, Uudessa testa-

mentissa ja juutalaisuudessa. Seuraavaksi hän käsittelee vanhurskautta vanhatestamen-

tillisissa teksteissä ja sitten vanhurskauden toimintaa (”rättfärdigheten i funktion”). Ar-

tikkelissaan Johnson käsittelee ensin sanueen ja sitä vastaavien sanueiden merkitystä 

muissa seemiläisissä kielissä ja muinaisen Lähi-idän kontekstissa,
403

 käy sitten läpi צדק 

ṣdq -sanueen semanttisen merkityksen tutkimushistoriaa ja etsii sanueen paralleeleja ja 

vastakohtia Heprealaisessa Raamatussa. Lopuksi hän käy vielä läpi sanueen eri esiinty-

mismuodot. 

Johnsonin mukaan lähin sanaa צדק ṣdq vastaava muinaisen egyptin kielen käsite 

on ma’at. Sana tarkoittaa sitä, ‟mikä on oikeaa‟ ja ‟mikä on totta‟. Sanaa käytettiin 

Johnsonin mukaan totuuden puhumisesta, syyllisyydestä vapauttamisesta, oikeudenmu-

kaisuudesta, oikeasta toiminnasta ja oikeasta järjestyksestä yhteiskunnassa ja luonnossa. 

Kyse on ihmiselämään ja ihmissuhteisiin liittyvästä hyvästä järjestyksestä, jonka ylläpi-

tämisestä yhteiskunnan tasolla kuningas on vastuussa. Johnsonin mukaan sanalla ma’at 

on laajempi semanttinen kenttä egyptin kielessä kuin sanalla ṣdq heprean kielessä.
404

 

Egyptin ma’at-sanan ohella Johnson tutkii mīšaru / m šaru ja kittu / kettu -termien mer-

kitystä akkadin kielessä.
405

 Hän käsittelee myös צדק ṣdq -juuren saamia merkityksiä 

                                                 
398

 Reiterer 1976, 115-116. 
399

 Jepsen 1965, 78-80.  
400

 Schmid 1968, 156-157. 
401

 Crüsemann 1976,431. Myöhemmin Jepsenin, Schmidin ja Crüsemannin kannalle ovat päätyneet myös 

Johnson, Weinfeld, Seifrid ja Wagner. Johnson 1989, 909-918; Weinfeld 1995, 34; Seifrid 2001, 428; 

Wagner 2006, 211-212. 
402

 Koch 1971, 507-508. 
403

 Kochin tavoin Johnson lähtee artikkelissaan liikkeelle juuri tavalla, jota Barr kritisoi. Sanan merkitystä 

ei pidä etsiä vertailevan kielitieteen avulla. Barr 1983, 86-89, 172. 
404

 Johnson 1985, 24; 1989, 900. – Johnsonin näkemys on samanlainen kuin ma’at-käsitettä tutkineen Jan 

Assmannin. Assmann 1990, 9-10, 33. – ma’at-käsitteestä ks. myös Brunner 1958, 426-428; Schmid 1968, 

46-61; Wolff 1969, 287-288, 331; Koch 1971, 510; Gyllenberg 1971, 32; 1973, 68; Toivanen 1975, 29-

30; Crüsemann 1976, 439; Weinfeld 1995, 59; Wagner 2006, 90-91, 208, 214-215, 297. 
405

 Sanajuurta ṣdq ei esiinny akkadin kielessä lainkaan. mīšaru / m šaru tarkoittaa Johnsonin mukaan 

‟vanhurskautta‟ ja ‟oikeutta‟, ‟laillisuutta‟ ja ‟oikeaa järjestystä maassa‟, kun taas kittu/kettu tarkoittaa 

‟palvelijan lojaaliutta‟. Molemmat voivat viitata myös ‟totuuteen, jota ihminen puhuu‟. Kumpikin viittaa 

enemmän yhteiskunnalliseen järjestykseen kuin persoonan ominaisuuksiin. Johnson 1989, 901-902.  – 

Sanojen suhteesta heprean kielen צדק ṣdq -sanueeseen ja egyptin kielen ma’at-käsitteeseen ks. tarkemmin 

Assmann 1990, 241-242. 
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ugaritin
406

, foinikian
407

, aramean
408

 ja arabian
409

 kielissä. Tämä vertailu osoittaa, että 

useimmissa seemiläisissä kielissä sanajuuren צדק ṣdq semanttinen merkitys liittyy joko 

‟oikeaan‟, ‟lailliseen‟, ‟lojaaliuteen‟ tai siihen, mikä on ‟totta‟.
410

 Tämän havainnon voi 

katsoa tukevan heprean kielen sanakirjojen sanajuurelle צדק ṣdq antamaa perusmerkitys-

tä ‟olla oikeassa‟, ‟olla oikein‟.
411

  

Johnson käy läpi צדק ṣdq -sanueen semanttisen merkityksen tutkimushistoriaa ja 

toteaa, että keskustelu termin merkityksestä Heprealaisessa Raamatussa on historian 

kuluessa keskittynyt kahteen erilaiseen näkemykseen. Ensimmäisen mukaan צדק ṣdq -

sanue liittyy pysyvään, normatiiviseen maailmanjärjestykseen ja viittaa oikeuden toteu-

tumisen valvomiseen. Näin se sisältää myös palkitsemisen ja rankaisemisen. Toisen 

näkemyksen mukaan צדק ṣdq -sanue kuvaa suhdetta Jumalan kanssa. Tässä näkemyk-

sessä צדק ṣdq on lahjaa ja se on miltei synonyymi pelastumisen kanssa. Jumalan pelas-

tava toiminta on ilmausta siitä, että Jumala on יק -ṣaddîq. Johnsonin mukaan useat tut ַצדִּ

kijat ovat yrittäneet saada aikaan synteesin näiden kahden näkemyksen välillä.
412

  
Johnson etsii צדק ṣdq -sanueen paralleeleja ja vastakohtia Heprealaisessa Raa-

matussa. צדק ṣdq -sanue saa lukuisia paralleeleja, joista merkitykseltään lähimmät ovat 

sanat ֶאֶמתʾemet ja ָׁשֹלום šālôm sekä חסד ḥsd -sanue. Yhdessä esiintyessään צדק ṣdq ja ֶאֶמת 

ʾemet -sanueet viittaavat myönteiseen yhteisölliseen suhteeseen. צדק ṣdq ja חסד ḥsd -

sanueiden yhteiset esiintymät liittyvät Jumalaan tai kuninkaaseen, joskus myös kansaan. 

 .šālôm -sanueet viittaavat onnellisiin, hyvin järjestettyihin olosuhteisiin ָׁשֹלום ṣdq ja צדק

Yleisin, noin 80 kertaa esiintyvä paralleeli on kuitenkin ְׁשָפט -mišpāṭ, joka viittaa pysy מִּ

vään järjestykseen. Johnsonin mukaan צדק ṣdq ja ְׁשָפט -mišpāṭ eivät kuitenkaan ole sy מִּ

nonyymejä. צדק ṣdq viittaa siihen, mikä on oikeaa tai oikein, ְׁשָפט  mišpāṭ puolestaan מִּ

tuomioon ja lakiin. צדק ṣdq -sanueen vastakohtana esiintyy erityisesti ָרָשע rāšāʿ ‟juma-

laton‟, mutta Johnsonin mukaan vastakohtien tutkiminen ei juurikaan lisää mitään siihen 

käsitykseen sanueen merkityksestä, jonka saa pelkästään sanueen synonyymejä tutki-

malla.
413  

Johnsonin mukaan Vanhan testamentin tekstin tutkiminen antaa kuvan, että sa-

noilla ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ on kummallakin oma eriytynyt semanttinen kenttänsä, 

jotka kyllä menevät myös päällekkäin. Tiettyyn kontekstiin sopii paremmin sana ֶצֶדק 

ṣedeq, toiseen kontekstiin puolestaan sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ. Maskuliininen substantiivi ֶצֶדק 

ṣedeq viittaa toisaalta vahvasti pysyvään järjestykseen ja toisaalta dynaamiseen toimin-

taan. Sana voi viitata sekä Jumalan määräämään pysyvään asioiden järjestykseen että 

Jumalan pelastavaan toimintaan. Toisaalta ֶצֶדק ṣedeq voi viitata sekä itse toiminnan si-

                                                 
406

 Ugaritissa ṣdq esiintyy harvoin ja viittaa lailliseen, esimerkiksi ‟laillinen vaimo‟. Johnson 1989, 902. 
407

 Foinikiassa ṣdq viittaa joko ‟lailliseen‟ tai ‟oikeaan‟. Johnson 1989, 902. 
408

 Aramealaisissa inskriptioissa juuren ṣdq semanttinen ydin on lojaalisuus vasallisuhteissa eli ylemmän 

ja alemman välisissä suhteissa, kuten kuninkaan ja vasallikuninkaan välisissä suhteissa sekä ylipapin tai 

kuninkaan ja hänen oman jumalansa välisissä suhteissa. Johnson 1989, 902-903. Ks. myös Koch 1971, 

508. 
409

 Arabiassa ṣadaqa tarkoitta joko ‟olla tosi‟ tai ‟uskoa, pitää totena‟.  Muinaisessa arabirunoudessa sana-

juuri viittaa beduiinimiehen ihanteeseen ja tarkoittaa rohkeutta ja kyvykkyyttä. Johnson 1989, 903. 
410

 Myös heprean kauemmissa kielisukulaisissa sanajuuri ṣdq saa hyvin samantyylisiä merkityksiä. 

Ge‟ezin kielessä verbillä ṣadqa on hyvin laaja semanttinen kenttä: ‟olla oikea‟, ‟olla oikeutettu‟, ‟olla 

tosi‟, ‟puhua totta‟, ‟olla varma‟, ‟olla uskollinen‟. Leslau 1987, 548. – Saban kielessä verbin ṣdq semant-

tinen kenttä liittyy velvollisuuden täyttämiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Beeston 1982, 141. 
411

 Liljeqvist 2004, 393. 
412

 Johnson 1985, 28-36, 67, 88-89; 1989, 903-905. 
413

 Johnson 1985, 71; 1989, 905-909. 
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sältöön että toiminnan tapaan. Sana voi olla sekä suora objekti että preposition kanssa 

käytettävä. ֶצֶדק ṣedeq voi esiintyä myös liittyneenä toiseen substantiiviin.
414

  

Feminiininen substantiivi ְצָדָקה ṣĕdāqâ viittaa Johnsonin mukaan puolestaan 

konkreettisempiin asioihin ja sitä voidaan käyttää myös monikossa ja prepositioon liit-

tyneenä. Koska sana saa צדק ṣdq -sanueen sanoista laajimman semanttisen kentän Van-

hassa testamentissa, käytetään sitä yleisimmin käsitteen vanhurskaus edustajana hepre-

an kielessä. ְצָדָקה ṣĕdāqâ viittaa erityisesti Jahven myönteiseen ja lahjoittavaan toimin-

taan, mutta se voi esiintyä myös itsenäisenä, Jumalaan myönteisesti liittyvänä suureena. 

Ihmiseen liittyvänä sana viittaa Johnsonin mukaan usein siihen, mitä ihminen tekee. 

Jesajan kirjassa ihmisen oma ְצָדָקה ṣĕdāqâ on negatiivinen asia (Jes. 57:12; 64:6). Toi-

saalta sana voi viitata oikeuteen omistaa jotakin. Näin ollen sana ֶצֶדק ṣedeq viittaa abst-

raktimpaan järjestykseen ja sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ tuon järjestyksen mukaiseen konkreetti-

seen tekoon tai toimintaan. Johnsonin mukaan heprean kielessä yleensäkin substantiivi-

set sanat viittaavat abstraktimpaan ja feminiiniset konkreettisempaan. ֶצֶדק ṣedeq viittaa-

kin usein itse Jumalaan, ְצָדָקה ṣĕdāqâ puolestaan hänen toimintaansa. Metaforisesti ֶצֶדק 

ṣedeq viittaa taivaasta tulevaan siunaukseen, ְצָדָקה ṣĕdāqâ maan hedelmällisyyteen.
415

 

Tulkitessaan sanan ֶצֶדק ṣedeq viittaavan järjestykseen ja sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ konkreetti-

sempiin, järjestyksen mukaisiin tekoihin tai toimintaan, Johnson yhtyy Jepsenin
416

, 

Schmidin
417

 ja Crüsemannin
418 näkemykseen. Reitererilla

419
 ja Kedarilla

420 on sanoista 

päinvastainen tulkinta. Koch puolestaan katsoo, ettei sanoilla ole merkityseroa.
421 

Adjektiivi יק  ṣaddîq voi viitata sekä Jumalaan että ihmiseen, mutta ei juuri ַצדִּ

koskaan asiaan tai toimintaan.
422

 Jumalaan viittaavissa kohdissa on kysymys teoista, 

joilla Jumala osoittaa vanhurskautensa. Ihmiseen viittaavissa kohdissa sana saa Johnso-

nin mukaan hyvin monenlaisia merkityksiä. Kyse on ihmisestä, joka puhuu ja toimii 

oikein.
423

 Vastakohtana ihmisille, joita kutsutaan sanalla יק -ṣaddîq, ovat ne, joita kut ַצדִּ

sutaan sanalla ָרָשע rāšāʿ. Jonhsonin mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy usein Jumalan ja Is-

raelin väliseen liittoon. Yhdessä חסד ḥsd -sanueen kanssa se on keskeinen liittosuhdetta 

kuvaava termi. חסד ḥsd on sisällöltään avoimempi, kun taas צדק ṣdq liittyy selvimmin 

Jumalan säätämään liittoa koskevaan järjestykseen.
424

 Johnsonin mukaan verbi צדק 

ṣadaq tarkoittaa perusmuodossaan ‟olla oikeassa‟, ‟olla vanhurskas‟, ‟osoittautua van-

hurskaaksi‟, nip
c
al -muodossa ‟saada oikeutensa‟, pi

c
el -muodossa ‟vanhurskauttaa‟ ja 

hip
c
il -muodossa ‟vanhurskauttaa‟.

425
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Weinfeld 1985 / 1995 

 

Alun perin vuonna 1985 hepreaksi ilmestynyt israelilaisen Moshe Weinfeldin tutkimus 

ilmestyi vuonna 1995 englanniksi nimellä Social Justice in Ancient Israel and in the 

Ancient Near East. Hän tutkii idiomin ְׁשָפט -ṣĕdāqâ û-mišpāṭ ‟vanhurskaus ja oi ְצָדָקה ּומִּ

keus‟ merkitystä muinaisen Israelin kirjallisuudessa ja laajemmin muinaisen Lähi-idän 

kirjallisuudessa. Vaikka Weinfeld ei tutki erikseen צדק ṣdq -sanuetta eikä esitä sen tut-

kimushistoriaa, sisältää hänen tutkimuksensa myös צדק ṣdq -sanueen tulkintaan liittyviä 

näkökohtia. Siksi katson asianmukaiseksi esitellä myös hänen tutkimuksensa tässä yh-

teydessä. Hänen mukaansa idiomilla ְׁשָפט -ṣĕdāqâ û-mišpāṭ on oma erityinen mer ְצָדָקה ּומִּ

kityksensä, jota ei voi johtaa suoraan sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ merkityksestä.
426

 Idiomin pe-

rusmerkitys on ‟vanhurskauden ja oikeuden‟ tekeminen, ja idiomi liittyy Weinfeldin 

mukaan erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseen yhteiskunnassa, 

niin että tasa-arvo ja vapaus voivat toteutua. Tältä osin idiomi liittyy erityisesti kunin-

kaan nousuun valtaistuimelleen. Muinaisessa Israelissa termiin liittyi Weinfeldin mu-

kaan lisäksi uskonnollinen ulottuvuus kolmessa yhteydessä. Ensinnäkin siinä, että Ju-

mala loi maailman ja perusti oikeuden maailmankaikkeuteen. Toiseksi siinä, että Jumala 

lunasti kansansa ja ilmestyi sille antaakseen Oikeuden eli Lain Siinailla. Kolmanneksi 

siinä, että Jumala ilmestyy tulevaisuudessa tuomitsemaan kansoja.
427

 

Weinfeldin mukaan Hesekielin kirjassa idiomi ְׁשָפט -ṣĕdāqâ û-mišpāṭ viit ְצָדָקה ּומִּ

taa oikeaan käyttäytymiseen, joka sisältää sekä eettisen että kulttiin liittyvän ulottuvuu-

den.
428

 Kuninkaaseen liittyvänä idiomi ְׁשָפט  ṣĕdāqâ û-mišpāṭ saa usein parikseen ְצָדָקה ּומִּ

idiomin ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ḥesed we-ʾěmet.
 429

 Tällä tavoin kuninkaan toteuttamat sosiaaliset re-

formit, joiden perustana on Weinfeldin mukaan kuninkaan ְׁשָפט  ,ṣĕdāqâ û-mišpāṭ ְצָדָקה ּומִּ

ovatkin pohjimmiltaan osoitus kuninkaan laupeudesta ja hyvästä tahdosta (ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 

ḥesed we-ʾěmet). Aivan samanlainen ajatus on Weinfeldin mukaan ollut myös Mesopo-

tamiassa.
430

 Erityisen mielenkiintoinen on Weinfeldin päätelmä, että idiomi ְׁשָפט  ְצָדָקה ּומִּ

ṣĕdāqâ û-mišpāṭ ei liity konkreettiseen oikeustapaukseen, vaan se kuvaa yleisessä mer-

kityksessä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta, joka on sidoksissa ar-

moon ja laupeuteen.
431

 Tosin hänen käyttämänsä käsitteet oikeudenmukaisuus ja tasa-

arvo ovat moderneja käsitteitä, ja siksi niiden soveltamisessa Vanhan testamentin aikai-

siin teksteihin on suuri anakronismin vaara. Valitettavasti Weinfeld ei käsittele tätä vaa-

raa lainkaan.  

Weinfeld liittyy Jepsenin
432

, Schmidin
433

, Crüsemannin
434

 ja Johnsonin
435

 teke-

mään erotteluun, jonka mukaan ֶצֶדק ṣedeq viittaa abstraktimpaan ‟vanhurskauden‟ peri-

aatteeseen, ְצָדָקה ṣĕdāqâ puolestaan tämän periaatteen mukaiseen konkreettiseen te-
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koon.
436

 Reitererilla
437

 ja Kedarilla
438 on sanojen merkityksestä juuri päinvastainen tul-

kinta. Koch puolestaan katsoo, ettei sanoilla ole merkityseroa.
439

 Weinfeld tekee tärkeän 

havainnon, että צדק ṣdq -sanueen yhteydessä aina ei ole selvää, onko kysymys kunin-

kaan / heimojohtajan / perheenpään oikeasta hallitsemisesta vai yksittäisen ihmisen oi-

keista teoista.
440

 Mielenkiintoinen on Weinfeldin tulkinta idiomista זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-

uhri‟. Hänen mukaansa kyse on uhrista, jonka israelilaiset uhrasivat liiton solmimishet-

kellä (Ex. 24:3-8; Ps. 50:5).
441

 Hän liittää laajemmin myös idiomin ְׁשָפט  ṣĕdāqâ ְצָדָקה ּומִּ

ûmišpāṭ Jahven ja Israelin väliseen liittoon. ְׁשָפט -ṣĕdāqâ ûmišpāṭ toteutuu erityi ְצָדָקה ּומִּ

sesti Tooran antamisessa.
442

 

Weinfeldin tutkimusta voi kuitenkin syystä myös kritisoida. Vaikka hän sanoo-

kin aluksi tutkivansa termiä ְׁשָפט -ṣĕdāqâ ûmišpāṭ, puhuu hän myöhemmin idio ,ְצָדָקה ּומִּ

mista ja hänen tutkimuksensa laajenee käsiteanalyysiksi. Weinfeld tutkii heprean kielen 

lisäksi akkadin, egyptin ja kreikan kielen vastaavia sanueita ja käsitteitä ja löytääkin 

monia mielekkäitä yhteyksiä, mutta ei kuitenkaan käsittele missään yhteydessä seman-

tiikan teoriaa ja eri kielten sanojen keskinäisen vastaavuuden ongelmaa. Tämä tietoisen 

semanttisen näkökulman puuttuminen on selvä puute, kun hän kerran pyrkii selvittä-

mään termin / idiomin ְׁשָפט  ṣĕdāqâ ûmišpāṭ merkitystä. Toisaalta se aineisto, jota ְצָדָקה ּומִּ

Weinfeld tutkimuksessaan käsittelee, on varsin pitkältä ajalta ja ulottuu aina rabbiinisiin 

kirjoituksiin asti. Siitä huolimatta hän ei ole jäsentänyt tutkimustaan historiallisesti
443

, 

vaan teemoittain, mikä vaikeuttaa huomattavasti oikean kuvan sanueen merkityksestä 

Vanhan testamentin aikana.
444

  

Weinfeld ei myöskään näytä tuntevan kovin hyvin termin tutkimushistoriaa.
445

 

Hän ei tunne esimerkiksi Wolffin tulkintaa, jonka mukaan Aamoksen kirjassa צדק ṣdq -

juuriset sanat liittyvät juuri yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.
446

 Tämä ajatuk-

sen Weinfeld varmaan hyväksyisi, koska hän näkee Wolffin tavoin, että sanapari on 

muinaisisraelilainen vastine egyptiläiselle ma’at-käsitteelle.
447

 Sen sijaan hän ei välttä-

mättä hyväksyisi sitä Wolffin näkemystä, jonka mukaan ְׁשָפט -mišpāṭ tarkoittaa suojele מִּ

vaa järjestystä ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ tuon järjestyksen mukaista käyttäytymistä.
448
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Seifrid 2001 

 

Vuonna 2001 yhdysvaltalainen Mark A. Seifrid julkaisi artikkelin Righteousness Lan-

guage in the Hebrew Scriptures and Early Judaism, jossa hän käy läpi צדק ṣdq -sanueen 

tulkintahistoriaa. Hänen mukaansa raamatullinen vanhurskauden käsite on liian lähei-

sesti liitetty substantiiviin ְצָדָקה ṣĕdāqâ. Seifridin mukaan sana on tulkittu johdonmukai-

sesti luonteeltaan pelastukseen liittyväksi, erityisesti silloin kun se liittyy Jumalaan. Hän 

kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että Heprealaisessa Raamatussa sanaa on käytetty 

myös rankaisemisen merkityksessä, vaikka näitä kohtia onkin vähän. Seifridin mukaan 

kyseisiä kohtia ei voi automaattisesti pitää myöhäisinä lisäyksinä, kuten jotkut tutkijat 

ovat aiemmin ajatelleet. Vähintäänkin osa näistä esiintymistä on peräisin eksiiliä edeltä-

vältä ajalta.
449

 

Seifrid tuo hyvin esiin tutkimuksessa vallitsevan jatkuvan keskustelun צדק ṣdq -

sanueen tulkinnasta. Johnsonin
450

 tavoin hän toteaa, että keskustelu kiteytyy kahteen 

erilaiseen näkemykseen. Ensimmäisen mukaan צדק ṣdq liittyy normiin, ja toisen mukaan 

 ṣdq kuvaa liittouskollisuutta eli oikeaa suhdetta. Jälkimmäisen näkemyksen mukaan צדק

Jumalan uskollisuus liitolleen tarkoittaa sitä, että Jumala pelastaa kansansa.
451

 Toisaalta 

Seifrid huomauttaa osuvasti, että normi ja liittouskollisuus eivät kuitenkaan sulje toisi-

aan pois; liittouskollisuudenkinhan voi katsoa olevan normi, joka ohjaa Jumalan toimin-

taa.
452

 Seifrid kiinnittää huomion myös siihen tärkeään havaintoon, että teologiset näkö-

kulmat ovat koko ajan vaikuttaneet tutkimushistorian taustalla: ne eivät ole ohjanneet 

vain vastauksien saamista, vaan myös sitä, millaisia kysymyksiä tutkijat ovat tehneet 

raamatullisille teksteille. Tämän huomion jälkeen hän esittää tutkimushistorian aina 

Diestelistä alkaen.
453

 

Tutkimushistoriaa käsiteltyään Seifrid toteaa, että צדק ṣdq -sanueen tutkimuksen 

täytyy jatkua. Hän kuitenkin harmittelee sitä, että edelleenkään tutkijat eivät kiinnitä 

tarpeeksi huomiota sanojen ja sanueiden konteksteihin, jotka tuovat esiin niiden erilaisia 

käyttöalueita.
454

 Erityisen keskustelun kohteeksi Seifrid nostaa kysymyksen liittouskol-

lisuudesta צדק ṣdq -sanueen merkityksenä. Vaikka eräät tutkijat
455

 ovat valmiit näke-

mään vahvan yhteyden צדק ṣdq -sanueen ja Jumalan ja Israelin välisen liiton välillä, 

sanastollinen tutkimus osoittaa toista. צדק ṣdq -sanue esiintyy vain hyvin harvoin sanan 

ית .ĕrīt kanssa siten, että niillä olisi keskenään merkittävä semanttinen yhteys  ְברִּ
456

 Seif-
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ridin mukaan sanojen keskinäinen yhteys ja ”kohtaamattomuus” ovat kuitenkin enem-

män historiallinen ja teologinen kuin sanastollinen kysymys ja tyytyy siksi viittaamaan 

aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.
457

  

Sen sijaan Seifrid kyseenalaistaa liittouskollisuuden käsitteen kiinnittämällä 

huomiota siihen, että liiton osapuolet voivat kyllä pitää tai rikkoa liiton
458

, mutta uskol-

lisuudesta liitolle ei missään kohtaan puhuta. Kaikki liiton pitämiseen liittyvä toiminta 

on hänen mukaansa kyllä ‟vanhurskasta‟, mutta kaikki ‟vanhurskas‟ toiminta ei liity 

liiton pitämiseen. Lisäksi ongelmana on Seifridin mukaan se, että emme tiedä, mistä 

liitosta on kyse. Heprealainen Raamattuhan puhuu Siinain, Abrahamin, Daavidin ja 

Noan liitoista, eikä näitä liittoja voi millään perusteella niputtaa yhdeksi liitoksi, josta 

tässä liittouskollisuudessa olisi kysymys. Seifrid osoittaa, että צדק ṣdq -sanue liittyy 

Heprealaisessa Raamatussa huomattavasti useammin hallitsemiseen ja sitä kautta pi-

kemminkin luomiseen kuin liittoon. Siksi liittouskollisuuden käsitteestä ei pitäisi hä-

nen mukaansa puhua.
459

  

Seifridiä vastaan voi toisaalta esittää näkemyksen, että psalmien lukijat tuskin 

ihmettelivät, mistä liitosta on kysymys. Psalmi 89 puhuu selvästi Daavidin liitosta
460

, ja 

monissa psalmeissa on kyse Siinain liittoon liittyvistä käskyistä. Jos esimerkiksi psal-

min 119 ajatellaan olevan yksi kokonaisuus, psalmi liittää vahvasti צדק ṣdq -sanueen ja 

käskyjen pitämisen toisiinsa. Ajatus liittouskollisuudesta nimenomaan Siinain liittoon 

liittyvien käskyjen pitämisenä ei ehkä ole niin kaukainen useiden psalmien omalle aja-

tusmaailmalle kuin Seifrid näyttää ajattelevan pelkän sanastollisen vertailun pohjalta.
461

 

Seifridin esittämä väite siitä, ettemme tiedä, mistä liitosta milloinkin on kysymys, tun-

tuu siten varsin keinotekoiselta. 

Hallitsemiseen liittyvänä צדק ṣdq -sanue viittaa Seifridin mukaan aktiiviseen so-

siaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen, ei vain pahojen tekojen välttämiseen tai 

henkilökohtaiseen hurskauteen. Eron sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ välillä hän näkee 

Jepsenin
462

, Schmidin
463

, Crüsemannin
464

, Johnsonin
465

 ja Weinfeldin
466

 tavoin: ְצָדָקה 
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464

 Crüsemann 1976, 431.  
465

 Johnson 1989, 909-918. 
466

 Weinfeld 1995, 34. 
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ṣĕdāqâ viittaa enemmän oikeaan tekoon tai oikeudenmukaiseen päätökseen, ֶצֶדק ṣedeq 

taas puolestaan enemmän ‟oikeaan järjestykseen‟ tai ‟siihen, mikä on moraalisesti oi-

kein‟.
467

 Seifrid viittaa Bo Johnsonin tutkimukseen, jonka mukaan heprean kielen femi-

niini yleensä konkretisoi vastaavan maskuliinin ilmaisemaa asiaa. Näin ֶצֶדק ṣedeq ilmai-

see yleistä vanhurskauden käsitettä, ְצָדָקה ṣĕdāqâ taas konkreettisessa tilanteessa esiin 

tulevaa ‟vanhurskautta‟.
468

 Seifridkin osoittaa siis vääräksi Reitererin
469

 ja Kedarin
470 

päinvastaisen tulkinnan sanojen merkityksestä, samoin kuin Kochin tulkinnan siitä, ettei 

sanoilla olisi merkityseroa.
471

 Seifridin mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy psalmien jakeissa 

7:10, 7:12, 11:5-7 ja 50:6 Jumalan rankaisevaan toimintaan.
472

  

Psalmeissa 7 ja 11 on kysymys siitä, että Jumala on יק  ṣaddîq eli että Jumala ַצדִּ

tuomarina palkitsee ‟vanhurskaan‟ ja rankaisee ‟jumalatonta‟.
473

 Sana ֶצֶדק ṣedeq esiin-

tyy jakeessa 50:6, jossa lauseyhteys liittää sen Jumalan toimintaan tuomarina. Koko 

Heprealaiseen Raamattuun perustuvan sanastollisen analyysin pohjalta Seifrid päätyy 

esittämään, että substantiivi ְצָדָקה ṣĕdāqâ kuvaa Jumalan puolustavaa toimintaa ja adjek-

tiivi יק  ṣaddîq Jumalan rankaisevaa toimintaa. Hänen mukaansa Cremer, von Rad ja ַצדִּ

muut päätyivät vääränlaisiin johtopäätöksiin siksi, että he kiinnittivät huomionsa vain 

substantiiviin ְצָדָקה ṣĕdāqâ.
474

  

 

Kwakkel 2002 

 

Vuonna 2002 ilmestyi Gert Kwakkelin tutkimus According To My Righteousness: 

Upright Behaviour As Grounds For Deliverance In Psalms 7, 17, 18, 26 And 44. Hän 

tutkii psalmeja, joissa psalmin kirjoittaja viittaa omaan ‟vanhurskauteensa‟ (י ָּ֑ ְדקִּ  .(ṣidqî צִּ

Kwakkel toteaa, että näiden psalmien tulkinnassa ei ole saavutettu yksimielisyyttä tutki-

joiden keskuudessa.
475

 von Radin
476

 näkemyksen mukaan kyse on ihmisten kokonais-

valtaisesta jaosta kahteen ryhmään: ihminen on joko יק  rāšāʿ, mutta ei ָרָשע ṣaddîq tai ַצדִּ

siltä väliltä.
477

 Toiset tutkijat taas korostavat, että psalmien kirjoittajien ‟vanhurskaudes-

ta‟ puhuvat psalmit ovat rukousta, joissa väärin perustein syytetty ihminen haluaa osoit-

taa syyttömyytensä.
478

 Tutkimuksessaan Kwakkel käy perusteellisesti läpi psalmit 7, 17, 

18, 26 ja 44. Esittelen hänen tutkimuksestaan ne tutkimustulokset ja näkemykset, jotka 

liittyvät צדק ṣdq -sanueen tulkintaan. 

Kwakkelin mukaan ne tutkijat
479

, jotka ovat nähneet צדק ṣdq -sanueen perus-

merkitykseksi norminmukaisuuden, ovat puolustaneet näkemystään viittaamalla sanan 
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 Näitä kohtia on Seifridin mukaan kaikkiaan 15. Em. psalmikohtien lisäksi hän mainitsee kohdat Ex. 
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67, Seifrid 2001, 429.  
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 Seifrid 2001, 429. Jumalasta ‟vanhurskaana tuomarina‟ (יק -šôpeṭ ṣaddîq) puhuvat myös Dün ׁשֹוֵפט ַצדִּ

ner, Kwakkel ja Kaiser. Dünner 1963, 18, 25, 101; Kwakkel 2002, 28; Kaiser 2003, 236-237, 242.  
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 von Rad 1962, 393; 1984b, 250. 
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 Kwakkel 2002, 4-5, 298-299. 
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 Kwakkel 2002, 6. 
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 Kwakkel mainitsee tässä yhteydessä Cremerin, Fahlgrenin, von Radin ja Kochin. Kwakkel 2002, 43. 
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ṣedeq käyttöön punnitsemisen tai mittaamisen yhteydessä ֶצֶדק
480

, samoin kuin kyseisen 

sanan käyttöön hallinnon ja oikeudenkäynnin yhteydessä
481

, sekä lisäksi viittaamalla 

jakeisiin Gen. 38:26, 1. Sam. 24:18, 2. Sam. 19:29, Jer. 3:11 ja Hes. 16:51-52.
482

 Kwak-

kelin mukaan edellä mainittujen jakeiden tarkka analyysi ei kuitenkaan tue sen enempää 

näkemystä norminmukaisuudesta kuin näkemystä (liitto)suhteestakaan צדק ṣdq -sanueen 

perusmerkityksenä. Hänen mukaansa tutkijat ovat kyllä oikeassa siinä, että צדק ṣdq -

sanue esiintyy pääasiallisesti asiayhteyksissä, jotka puhuvat (liitto)suhteesta Jumalaan 

tai ihmisiin ja uskollisuudesta tällaiselle suhteelle. Hän kiinnittää kuitenkin huomion 

siihen, että tässä ei ole mitään erityistä, koska monet muutkin heprean sanat esiintyvät 

tällaisissa asiayhteyksissä.
483

 Hänen mukaansa sana ֶצֶדק ṣedeq voi kyllä viitata liittous-

kollisuuteen, mutta sanan merkitys ei ole sen enempää ‟liittouskollisuus‟ kuin ‟normin-

mukaisuuskaan‟, koska kumpikaan näistä ei ilmaise, mikä on erityistä sanassa ֶצֶדק 

ṣedeq. Tässä yhteydessä Kwakkel viittaa Barrin
484

 huomioon siitä, että sanan merkitystä 

on etsittävä juuri kysymällä, mikä siinä on erityistä. Barrin mukaan sanalla ei voi olla 

sen käytöstä irrallista merkitystä. Kwakkelin mukaan onkin parempi todeta modernin 

semantiikan mukaisesti, että sanalla ֶצֶדק ṣedeq voi olla erilaisia merkityksiä eri konteks-

teissa ja siksi se pitää kääntää eri yhteyksissä eri käännösvastineilla.
485

 

Kwakkelin tutkimus vahvistaa näkemyksen, jonka mukaan psalminkirjoittaja 

viittaa omaan ominaisuutensa, kun hän käyttää sanaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ puolustaessaan omaa 

oikeaa käytöstään vastustajiensa väärien syytösten edessä. Kyse ei ole väitteestä, että 

psalminkirjoittaja olisi synnitön.
486

 Toisaalta Kwakkelin mukaan psalmin kirjoittaja voi 

ilmaisulla י ְדקִּ  ṣidqî viitata siihen, että hänen käytöksensä on juuri sellaista, mitä Jahve צִּ

häneltä odottaa. Jakeita, joissa termi liittyy suoraan Jumalan käskyihin, on kuitenkin 

hänen mukaansa vähän.
487

 Siksi ilmaisu tulisi ymmärtää yleisemmässä merkityksessä 

viittauksena psalmin kirjoittajan elämäntapaan, joka sopii yhteen Jumalan tahdon kans-

sa. Näissä jakeissa on kyse uskollisuudesta Jumalalle.
488

 Kwakkel näkee kuitenkin si-

nänsä oikeaksi myös von Radin
489

 näkemyksen, jonka mukaan kyse on ihmisten koko-

naisvaltaisesta jaosta kahteen ryhmään: ihminen on joko יק -rāšāʿ ‟ju ָרָשע ṣaddîq tai ַצדִּ

malaton‟, mutta ei siltä väliltä. Kwakkelin mukaan tämä näkemys pätee Raamatun vii-

sauskirjallisuudessa, mutta tutkittavana olleisiin psalmeihin sitä ei sanastollisin perus-

tein voi sellaisenaan soveltaa. Kyse ei hänen mukaansa myöskään ole temppelin sisään-

pääsyvaatimusten täyttämisestä, kuten von Rad
490

 oli olettanut.
491
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Kwakkel käsittelee jakeen 7:12 ilmaisua  ים יקֱאֹלהִּ ׁשֹוֵפט ַצדִּ  ʾĕlohīm šôp ṭ ṣaddîq. 

Hänen mukaansa ilmaisu on mahdollista kääntää myös ‟Jumala tuomitsee vanhurskaan‟, 

mutta pitää paremmin lauserakenteeseen sopivana käännöstä ‟vanhurskas Jumala tuo-

mitsee‟.
492

 Mielenkiintoinen צדק ṣdq -sanueen semantiikan kannalta on Kwakkelin tul-

kinta jakeen 23:5 idiomista ֶצֶדקַמְעְגֵלי־  maʿgělê- ṣedeq ‟oikeat polut‟. Kyse on hänen mu-

kaansa poluista, jotka täyttävät kulkijan odotukset eli vievät hänet nopeasti ja turvalli-

sesti sinne, minne hän haluaa mennä.
493

 

Kwakkelin mukaan Jahven ֶצֶדק ṣedeq merkitsee hänen pelastavaa toimintaansa, 

mutta siihen liittyy erottamattomasti myös vihollisten rankaiseminen.
494

 Hän päätyy 

johtopäätelmään, että psalmit 7, 17, 18, 26 ja 44 eivät puhu niinkään psalmin kirjoittajan 

omasta ominaisuudesta, josta käytetään sanaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ, vaan ennen kaikkea siitä, 

että Jumala on ‟vanhurskas‟.
495

 Kwakkel käsittelee myös jakeen Ps. 17:1 ilmaisua יְהָוה 

Yahwe ṣedeq ja päätyy hylkäämään tarpeettomana Dünnerin ֶצֶדק
496

, Schmidin
497

, 

Kochin
498

, Gyllenbergin
499

, Crüsemannin
500

 ja Reitererin
501

 esittämän teorian צדק ṣdq -

nimisestä kanaanilaisesta jumalasta, joka olisi ”sulautettu” Jahveen.
502

 Nähdäkseni tä-

män teorian hylkääminen olisi kuitenkin vaatinut Kwakkelilta laajempaa kyseisen teori-

an esittelyä ja hylkäämisperusteiden syvällisempää analyysiä, koska teoriaa on myös 

puolustettu juuri jakeen Ps. 17:1 perusteella.
503

 Kwakkelin analyysi on kuitenkin muu-

toin varsin tarkkaa ja oivaltavaa.
504

 

 

Kaiser 2003 

 

Vuonna 2003 ilmestyi Otto Kaiserin Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wir-

ken: Theologie des Alten Testaments. Teil 3. Jahwes Gerechtigkeit. Teos sisältää teolo-

gisen katsauksen Vanhan testamentin vanhurskaus-käsitteeseen. Vaikka katsaus ei 

teologisen luonteensa vuoksi keskitykään pelkästään צדק ṣdq -sanueeseen, sisältää se 

muutamia oman tutkimusaiheeseeni liittyviä huomioita ja kannanottoja. Ensinnäkin 

Kaiser kiinnittää huomion siihen, että sanaa יק  ṣaddîq käytetään maailman luomisesta ַצדִּ

Jerusalemin tuhoon (Gen. 1 - 2. Kun. 25) ulottuvassa historiankerronnassa erittäin vä-

hän. Jumalan ‟vanhurskaudesta‟ ei ylipäänsä puhuta eikä myöskään ‟vanhurskaan‟ ja 

‟jumalattoman‟ vastakohdasta.
505

  

Samoin puhe Jumalasta ‟vanhurskaana tuomarina‟ (יק  šôp ṭ ṣaddîq) on ׁשֹוֵפט ַצדִּ

Kaiserin mukaan verrattain myöhäistä. Hänen mukaansa ajatuksella Jumalasta tuomari-

na on kaksi eri juurta. Ensimmäinen juuri liittyy ajatukseen Jumalasta maailman kunin-

                                                 
492
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kaana ja ohjaajana ja sitä kautta maailman tuomarina. Toinen juuri liittyy ajatukseen 

Jumalasta, joka auttaa syyttömänä syytetyn oikeuteensa. Kaiser päätyy esittämään, että 

Vanha testamentti puhuu Jumalasta ‟vanhurskaana‟ tuomarina neljässä eri merkitykses-

sä. Ensinnäkin Jumala auttaa vainottua syytöntä. Toiseksi Jumala on yleinen oikeuden-

mukainen tuomari, joka auttaa rehellisen oikeuteensa. Kolmanneksi Jumala on kunin-

gas, joka tuomitsee kansat. Neljänneksi Jumala on tuomari, joka tekee lopun jumalatto-

man puuhailuista ja sillä tavoin pelastaa ‟vanhurskaan‟.
506

 

Kaiser määrittelee adjektiivien יק  :rāšāʿ ”teologisen” sisällön ָרָׁשע ṣaddîq ja ַצדִּ
‟vanhurskas elää Jumalan pelossa‟

507
 ja siksi pitää Jumalan tahtoa omanaan, kun taas 

‟jumalaton‟ luopuu Jumalan tahdosta.
508

 Koska Kaiserin tutkimus on luonteeltaan teo-

loginen, hän ei tee tarkempaa historiallista tai semanttista analyysiä em. adjektiivien 

käytöstä. Oman tutkimukseni kannalta olennainen yksityiskohta on hänen tulkintansa 

jakeen Dtn. 33:19 - ja sitä myötä myös jakeiden Ps. 4:6 ja 51:21 - seemiläisestä idiomis-

ta זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟. Idiomi viittaa hänen mukaansa oikeaan ja Jahvelle suotuisaan 

uhriin.
509

 

 

Wagner 2006 

 

Vuonna 2006 Thomas Wagner julkaisi tutkimuksen Gottes Herrschaft: eine Analyse der 

Denkschrift (Jes 6,1 - 9,6). Hänen tutkimuksensa keskittyy Jesajan kirjaan, mutta sisäl-

tää muutamia oman tutkimukseni kannalta tärkeitä huomioita. Erityisen mielenkiintoi-

sena pidän hänen jaksoon Jes. 9:1-6 liittämäänsä ekskursiota Die Jerusalemer צדק -

tradition. Wagnerin tulkinnan mukaan jakeissa Jes. 9:1-6  ְָׁשפ טמִּ  mišpāṭ ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

ovat Jumalan vallan periaate ja perusta. Hänen mukaansa Salemin / Jerusalemin kunin-

kaiden nimet י־ֶצֶדק Malkî-ṣedeq ַמְלכִּ
 510

 ja ֶצֶדקֲאדֹנִּי־  ʾădonîy-ṣedeq
511

 antavat vihjeen צדק 

ṣdq -sanueen merkityksestä esijahvistisena aikana Jerusalemissa. Kumpikin nimi on 

valtaa merkitsevä titteli, joka viittaa siihen, että jerusalemilaiset palvoivat צדק ṣdq -

nimistä jumalaa kaupunkijumalanaan esijahvistisena aikana. Tätä näkemystä tukee hä-

nen mukaansa myös Daavidin aikaisen papin nimi ָצדֹוק ṣādôq.
512

 ṣdq -jumaluuden צדק 

palvonta siirtyi siis Wagnerin mukaan jahvismiin siten, että צדק ṣdq ei enää tarkoittanut 

omaa jumaluutta, vaan Jahven olemusta.
513

 Tämän saman teorian olivat aiemmin nosta-

neet esiin jo Dünner
514

, Schmid
515

, Koch
516

, Gyllenberg
517

, Crüsemann
518

 ja Reiterer.
519

 

Sen sijaan Kwakkel
520

 oli hylännyt tämän teorian jakeeseen Ps. 17:1 liittymättömänä.
521
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Wagner tosin näyttää tuntevan häntä edeltävästä tutkimushistoriasta tältä osin vain 

Schmidin
522

. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä צדק ṣdq -sanue ei ole hänen varsinai-

nen tutkimuskohteensa. 

Wagnerin mukaan mielikuva personifioidusta, maailmanjärjestystä edustavasta 

jumalasta / Jumalasta tulee esiin myös psalmissa 85, jossa ֶדק  ṣedeq katsoo taivaasta ja ֶצָּ֑

kulkee Jahven edellä.
523

 Sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja  ָהְצָדק  ṣĕdāqâ keskinäiseen suhteeseen liit-

tyen hän esittelee ensin Jepsenin
524

 teorian, jonka mukaan sana ֶצֶדק ṣedeq liittyi alkuaan 

oikeaan järjestykseen, kun taas sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ on liittynyt oikeaan, järjestyksen ai-

kaansaamaan suhteeseen. Seuraavaksi Wagner esittelee Schmidin
525

 teorian, joka kehit-

telee Jepsenin teoriaa eteenpäin. ֶצֶדק ṣedeq liittyy Schmidin mukaan kosmiseen maail-

manjärjestykseen, ְצָדָקה ṣĕdāqâ tuon järjestyksen mukaiseen tai järjestyksen luomaan 

suhteeseen tai menettelyyn. Wagnerin mukaan Jepsenin ja Schmidin tulokset perustuvat 

kyseisten sanojen esiintymiskohtien tutkimiseen, kun taas Johnson perustaa tutkimustu-

loksensa kieliopilliseen analyysiin. Wagner viittaa Seifridin
526

 tavoin Johnsonin
527

 tut-

kimukseen, jonka mukaan heprean kielen feminiini yleensä konkretisoi vastaavan mas-

kuliinin ilmaisemaa asiaa. Näin ֶצֶדק ṣedeq ilmaisee yleistä vanhurskauden käsitettä, 

.‟ṣĕdāqâ taas konkreettisessa tilanteessa esiin tulevaa ‟vanhurskautta ְצָדָקה
528

  

Wagner tulee näin liittyneeksi Jepsenin, Schmidin, Crüsemannin
529

, Johnsonin, 

Weinfeldin
530

 ja Seifridin edustamaan tutkijoiden valtavirtaan. Sen sijaan Wagner ei 

näytä tuntevan Kochin
531

 näkemystä, jonka mukaan sanoilla ei ole merkityseroa, eikä 

myöskään Reitererin
532

 ja Kedarin
533 päinvastaista tulkintaa sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ keskinäisestä suhteesta. Wagnerin mukaan sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

analyysi osoittaa, että ֶצֶדק ṣedeq liittyy jumalalliseen, ְצָדָקה ṣĕdāqâ taas inhimilliseen. 

-ṣedeq:n maallista voi ֶצֶדק ṣĕdāqâ tarkoittaa hänen tulkintansa mukaan Jahven ְצָדָקה

maa.
534

 Wagner käsittelee myös psalmia 72, jossa hänen mukaansa jumalallinen järjes-

tys rajoittaa kuninkaan maallista valtaa.
535

 Hänen mukaansa ֶצֶדק ṣedeq järjestyksenä 

sekä ְׁשָפט  ,ṣĕdāqâ järjestyksen ilmenemismuotoina tulevat näkyviin siinä ְצָדָקה mišpāṭ ja מִּ
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että Jahve tuhoaa viholliset ja asettaa maallisen kuninkaan valtaan.
536

 Muiden psalmien 

 .ṣdq -esiintymiä Wagner ei käsittele צדק

 

Luvun 8 tiivistelmä: Tutkimushistorian aikana esitetyt näkemykset צדק ṣdq -sanueen 

semanttisesta kentästä 

 

 צדק ṣdq - sanueen semantiikan tutkimushistoria vuodesta 1860 alkaen osoittaa, että צדק

ṣdq -sanueen lähimpinä synonyymeinä toimivat Heprealaisessa Raamatussa ׁשפט špṭ ja 

-yāšār. Sanueen vasta יָָׁשר šālôm ja ָׁשֹלום  ʾemetֶאֶמת ḥsd -sanueiden sanat sekä sanat חסד

kohtana toimii ennen kaikkea sana ָרָשע rāšāʿ. Vastakohtapari יק  rāšāʿ ָרָשע - ṣaddîq ַצדִּ

esiintyy usein Psalmeissa ja raamatunkäännöskomiteakin halusi säilyttää käännösehdo-

tuksessaan sanaparin vanhurskas – jumalaton, koska komitean mukaan sanan vanhurs-

kas korvaaminen tässä yhteydessä muilla vastineilla olisi ollut vaikeaa.
537

Suomen kielen 

vanhurskas-sanan semanttinen sisältö tuntuukin avautuvan parhaiten vastakohta-

asetelman kautta. 

-ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriassa on hahmotettavissa kak צדק 

si päälinjaa. Ensimmäisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy pysyvään kosmiseen, 

normatiiviseen maailmanjärjestykseen, jossa Korkein Jumala takaa järjestyksen säily-

misen ja asettaa edustajakseen maan päälle kuninkaan, jonka tehtävänä on oikeuden 

toteutumisen valvominen. Tähän tehtävään sisältyy myös palkitseminen ja rankaisemi-

nen. Toisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue on suhteeseen liittyvä sanue. Tämä suhde 

liittyy useimmiten Jumalan ja ihmisten väliseen suhteeseen. Varhaisempana aikana צדק 

ṣdq -sanue on liittynyt yhteisön ja Jumalan väliseen yhteyteen ja on myöhemmin kehit-

tynyt yksilön ja Jumalan välistä suhdetta kuvaavaksi. Toisaalta צדק ṣdq -sanue voi kuva-

ta myös ihmisten keskinäistä suhdetta tai jopa ihmisen suhdetta eläimiin ja luontoon. 

 ṣdq -sanue voi siten kuvata ihmisen oikeaa asemaa suhteessa Jumalaan ja suhteessa צדק

toisiin ihmisiin forenssisesta, eettisestä ja uskonnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 

 ṣdq -sanue voi kuvata myös johtavassa asemassa olevan kykyä vastata ja huolehtia צדק

alamaisistaan tai kyse voi olla yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta solidaarisuudesta. 

ṣdq -sanue voi kuvata myös liittouskollisuutta צדק
538

 eli lojaaliuden osoittamista Juma-

lan kanssa solmitussa liitossa. Liittouskollisuus tarkoittaa sitä, että kansa ja sen yksittäi-

nen jäsen elää liittosuhteessa ja täyttää liiton kulttiin ja lakiin liittyvät säädökset ja käyt-

täytyy normien mukaisesti. Jumala on puolestaan uskollinen liitolleen Israelin kanssa ja 

pelastaa kansansa ja sen yksittäiset jäsenet. Viimeisen vuosikymmenen aikana teoria 

liittouskollisuudesta on entistä enemmän kyseenalaistettu. Tutkimuksissa oli osoitettu jo 

1950-luvulla, että sanatasolla צדק ṣdq -sanue ja ית -ĕrīt (‟liitto‟) kohtaavat hyvin har  ְברִּ

voin siten, että kohtaamisella olisi semanttista merkitystä. 2000-luvulla on kiinnitetty 

huomiota siihen, että Vanha testamentti ei liitä liittoon ajatusta uskollisuudesta. Toisaal-

ta tutkimuksen kaksi päälinjaa ovat lähentyneet toisiaan, eikä niitä välttämättä nähdä 

enää toisiaan poissulkevina. Liittouskollisuutta voi pitää kosmiseen maailmanjärjestyk-
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seen kuuluvana normina, joka ohjaa Jumalan toimintaa. Näiden kahden päälinjan rinnal-

la ja osin niihin liittyen tutkijat ovat esittäneet teorioitaan siitä, millä tavoin צדק ṣdq -

sanue liittyy hallitsemiseen tai tuomitsemiseen. 2000-luvulla esitetyn näkemyksen mu-

kaan צדק ṣdq -sanue kuvaa aktiivista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista. 

  Sanan ֶצֶדק ṣedeq alkuperästä on tutkimushistorian aikana esitetty myös 

teoria, jonka mukaan nimi ֶצֶדק ṣedeq on alun perin ollut länsiseemiläisen jumalan tai 

kuninkaan erisnimi. Vaikka tämä teoria on saanut kannattajia 2000-luvullakin, suurin 

osa tutkijoista ei pidä teoriaa varteenotettavana tai ainakaan merkityksellisenä teoriana 

 .ṣdq -sanueen semantiikan tutkimisen kannalta צדק

 

9. Syytön oikeassa oleminen. צדק ṣdq -sanueen lähivastineiden 
semanttiset kentät ja niiden suhde צדק ṣdq -sanueen semantti-
seen kenttään 

           

Tutkimushistoria osoittaa, että צדק ṣdq -sanueen lähimpinä synonyymeinä toimivat Hep-

realaisessa Raamatussa sanat ֶחֶסד ḥesed, ְׁשָפט  yāšār יָָׁשר šālôm ja ָׁשֹלום  ʾemetֶאֶמת ,mišpāṭ מִּ

sekä tärkeimpänä vastakohtana sana ָרָשע rāšāʿ. Koska sanan merkitys avautuu suhteessa 

lähivastineisiin ja vastakohtaisiin sanoihin
539

, minun on syytä tutkia צדק ṣdq -sanueen 

semanttista kenttää hahmottamalla sen lähivastineiden ja tärkeimmän vastakohtaisen 

sanan semanttiset kentät ja vertaamalla niitä צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään. 

Tässä luvussa hahmotan ensin צדק ṣdq -sanueen lähivastineiden semanttiset kentät kol-

men heprea-englanti -sanakirjan
540

 ja yhden heprea-suomi -sanakirjan avulla ja vertaan 

niitä צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään. Tällä tavoin pyrin hahmottamaan, mikä on 

 ṣdq -sanueen erityinen merkitys eli sellainen merkitys, mitä mikään lähivastineista צדק

ei voi korvata. Tämän jälkeen hahmotan tärkeimmän vastakohtaisen sanan semanttisen 

kentän samojen sanakirjojen avulla ja tällä tavoin tarkennan vielä צדק ṣdq -sanueen se-

manttista kenttää.  

 

   ḥesed ֶחֶסד

 

Sanalla ֶחֶסד ḥesed on kuusi ihmiseen liittyvää käyttöaluetta. Niistä ensimmäinen käyttö-

alue kattaa ihmisten välisen hyvyyden (‟kindness of men towards men‟). Tutkimistani 

psalmien jakeista jakeen 141:5 sana ֶחֶסד ḥesed liittyy tähän käyttöalueeseen. Toinen 

ihmiseen liittyvä merkitysalue kattaa merkitykset ‟kindness especially as extended to 

the lowly, needy and miserable‟, ‟mercy‟ ja ‟merciful‟. Kolmas ihmiseen liittyvä käyt-

töalue kattaa merkitykset ‟love to God‟ ja ‟piety‟. Neljäs ihmiseen liittyvä käyttöalue 

kattaa merkityksen ‟lovely appearance‟. Viides käyttöalue kattaa merkitykset ‟uskolli-

suus‟, ‟velvollisuudentunto‟, ‟yhteenkuuluvuus‟, ‟vilpittömyys ihmissuhteissa‟, ‟soli-

daarisuus‟, ‟lojaalisuus‟, ‟obligation to the community‟, ‟unity‟, ‟solidarity‟, ‟loyalty‟, 

‟faithfulness‟ ja ‟favor‟. Kuudes käyttöalue kattaa monikkomuodon  ֲיםסֵַח דִּ  ḥăsadīm yk-

sittäisiin solidarisuudesta nouseviin tekoihin liittyvät merkitykset ‟godly deeds‟, ‟uskol-

lisuutta osoittavat teot‟ ja ‟hyvät teot‟.
541
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Sanalla ֶחֶסד ḥesed on lisäksi neljä Jumalaan liittyvää käyttöaluetta. Niistä en-

simmäinen kattaa merkitykset ‟kindness‟ ja ‟loving kindness in condescending to the 

needs of his creatures‟. Tähän käyttöalueeseen liittyvät vapautus vihollisista ja huolista, 

elämän säilyttäminen kuoleman edessä, hengellisen elämän elvyttäminen, synnistä va-

pauttaminen ja solmittujen liittojen pitäminen. Tutkimistani jakeista jakeen 36:11 sana 

-ḥesed liittyy sanakirjan mukaan vapautukseen vihollista ja huolista. Toinen Juma ֶחֶסד

laan liittyvä käyttöalue liittyy Jumalan suhteeseen kansaan tai yksilöihin ja kattaa tässä 

suhteessa merkitykset ‟faithfulness‟, ‟kindness‟, ‟grace‟ ja ‟kindness and fidelity‟ sekä 

‟Jumalan armoon perustuva uskollisuus hänen kanssaan liitossa olevaa ihmistä koh-

taan‟. Tutkimistani jakeista jakeissa 33:5, 40:11, 85:11 ja 89:15 sana ֶחֶסד ḥesed liittyy 

Jumalan uskollisuuteen. Jakeessa 36:11 sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ esiintyy sanan ֶחֶסד ḥesed pa-

ralleelina ja viittaa Jumalan uskollisuuteen. Kolmas Jumalaan liittyvä käyttöalue kattaa 

merkitykset ‟abundant‟, ‟great in extent‟, ‟everlasting‟ ja ‟good‟. Jakeessa 33:5 maa on 

täynnä Jumalan hyväntahtoisuutta ja jakeessa 103:17 ֶחֶסד ḥesed pysyy ikuisesti. Neljäs 

Jumalaan liittyvä käyttöalue kattaa monikkomuodon  ֲיםסֵַח דִּ  ḥăsadīm merkitykset ‟mer-

cies‟, ‟deeds of kindness‟, ‟evidences of grace‟, ‟mercies promised in the covenant‟ ja 

‟Jumalan armon teot‟.
 542

  

 

ְׁשָפט  mišpāṭ מִּ

 

Sanalla ְׁשָפט -mišpāṭ on kahdeksan eri käyttöaluetta, jotka jakaantuvat vielä omiin ala מִּ

alueisiinsa. Ensimmäinen merkitysalue kattaa merkityksen ‟judgment‟, joka voi viitata 

oikeusasiaan, oikeusasiasta päättämiseen, oikeusistuimeen, oikeusprosessiin, tuomiois-

tuimelle esitettyyn oikeustapaukseen, tuomioistuimen päätökseen, tuomion toimeenpa-

noon tai tuomion aikaan. Tutkimistani psalmien jakeista jakeen 143:2 ilmaisuֵ ְשָפט  ְבמִּ

 ĕmišpāṭ viittaa oikeusprosessiin. Toinen käyttöalue kattaa merkityksen ‟justice‟, joka 

voi liittyä Jumalaan tai ihmiseen. Kolmas käyttöalue kattaa merkitykset ‟ordinance‟, 

‟order‟, ‟laki‟, ‟säädökset‟ ja ‟oikeus(järjestelmä)‟. Säädökset voivat tarkoittaa kunin-

kaan säädöksiä, papillisia säädöksiä tai Jumalan antamia säädöksiä. Neljäs käyttöalue 

kattaa merkitykset ‟decision‟, ‟legal decision‟, ‟legal case‟, ‟legal claim‟, ‟tuomarin pää-

tös oikeusasiassa‟, ‟oikeuden päätös‟ ja ‟tuomio‟. Viides käyttöalue kattaa merkitykset 

‟one‟s legal right‟, ‟oikeuteen perustuva vaatimus‟ ja ‟oikeus‟, joka voi liittyä esimer-

kiksi papille kuuluviin oikeuksiin. Kuudes käyttöalue kattaa merkitykset ‟proper‟, ‟con-

formity‟, ‟custom‟, ‟tapa (toimia)‟ ja ‟käytäntö‟. Seitsemäs käyttöalue kattaa merkityk-

sen ‟(rakennus)suunnitelma‟ ja kahdeksas merkityksen ‟ulkomuoto‟. 
543

  

 

 ʾemetֶאֶמת

 

Sanalla ֶאֶמתʾemet on seitsemän eri käyttöaluetta. Ensimmäinen käyttöalue kattaa merki-

tykset ‟steadiness‟, ‟reliability‟ ja ‟sureness‟. Toinen käyttöalue kattaa merkitykset 

‟permanence‟, ‟stability‟, ‟continuance‟ ja ‟lasting kindness‟ sekä ‟pysyvyys‟ ja ‟kestä-

vyys‟. Tämä käyttöalue voi liittyä sekä Jumalaan että ihmiseen. Kolmas käyttöalue kat-

taa merkitykset ‟faithfulness‟, ‟reliableness‟, ‟fidelity‟, ‟uskollisuus‟, ‟lujuus‟ ja ‟luotet-

tavuus‟ ja sekin voi liittyä sekä Jumalaan että ihmiseen. Tutkimistani psalmien jakeista 
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jakeessa 85:12 sana ֶאֶמתʾemet liittyy ihmiseen ja jakeessa 40:11 se viittaa Jumalan us-

kollisuuteen, kun taas jakeissa 85:11 ja 89:15 ֶאֶמתʾemet on Jumalan viestinviejä ihmisil-

le. Neljäs käyttöalue kattaa merkityksen
 
‟totuus‟, joka voi viitata totuuden puhumiseen, 

todistukseen tai tuomioon, Jumalan opetukseen tai totuuteen eettisen tai uskonnollisen 

tiedon ruumiillistumana. Tutkimistani psalmien jakeista jakeessa 15:2 ֶאֶמתʾemet viittaa 

sanakirjan mukaan totuuden puhumiseen. Jakeen 19:10 ilmaisu י־יְהָוהֱֵאֶמת ְשְפט  -mišpāṭê מִּ

yahwe ʾemet, jakeen 119:142 ilmaisu תֹוָרְתָך ֶאֶמת tôrātěkaʾemet ja jakeen 119:160 ilmaisu 

-roʾš-dě ārěkā ʾemet liittyvät sanakirjan mukaan Jumalan antamaan ope רֹאש־ְדָבְרָךֱֵאֶמת

tukseen. Viides käyttöalue kattaa adjektiiviset merkitykset ‟in truth‟ ja ‟truly‟. Kuudes 

käyttöalue kattaa merkitykset ‟true‟, ‟tosi‟ ja ‟totta‟. Seitsemäs käyttöalue kattaa adver-

biaalisen merkitykset ‟truly‟, ‟todella‟, ‟totta‟, ‟totuudenmukaisesti‟ ja ‟vilpittömästi‟.
544

  

 

 šālôm ָׁשֹלום

 

Sanalla ָׁשֹלום šālôm on kaksitoista eri käyttöaluetta, jotka jakaantuvat ala-alueisiin. En-

simmäinen käyttöalue kattaa merkityksen ‟completeness‟. Toinen käyttöalue kattaa 

merkitykset ‟safety‟, ‟soundness‟ ja ‟secure‟. Kolmas käyttöalue kattaa merkitykset 

‟welfare‟, ‟success‟, ‟health‟ ja ‟prosperity‟ sekä ‟menestys‟. Tutkimistani psalmien 

jakeista jakeen 72:7 ilmaisu ום ֵָשֹלֹ֗  rôb šālôm liittyy tähän merkitysalueeseen. Neljäs רֹב

käyttöalue kattaa merkitykset ‟peace‟, ‟quiet‟, ‟tranquillity‟, ‟contentment‟ ja ‟security‟. 

Viides käyttöalue kattaa merkitykset ‟peace‟ ja ‟friendship‟ sekä ‟rauha‟ ja ‟eheys ih-

misten välillä‟. Tämä käyttöalue koskee sekä ihmisten välisiä suhteita että rauhaa Juma-

lan kanssa. Tutkimistani psalmien jakeista jakeen 72:3 ilmaisu יםֵָשֹלוםֵָלָעם ֵָהרִּ  śěʾû ְשאּו

hārīm šālôm lāʿām liittyy ihmisten välisiin suhteisiin messiaanisen hallintavallan alla ja 

jakeessa 85:11 ilmaisu ֵנָָשקּוֵֶצֶדק ְוָשֹלום  ṣedeq wěšālôm nāšāqû liittyy rauhaan Jumalan 

kanssa. Kuudes käyttöalue kattaa merkitykset ‟peace from war‟, ‟rauha‟ ja ‟rauhantila 

kansojen välillä‟. Seitsemäs käyttöalue kattaa adjektiivisen merkityksen ‟those at peace 

with him‟. Kahdeksas käyttöalue kattaa merkitykset ‟ease‟ ja ‟unaffectedness‟ ja yhdek-

säs merkitykset ‟intactness‟ ja ‟wholeness‟ sekä ‟eheys‟, ja ‟kokonaisena oleminen‟. 

Kymmenes käyttöalue kattaa merkitykset ‟well-being‟ ja ‟state of health‟ sekä ‟hyvin-

vointi‟, ‟rauha‟ ja terveys‟. Yhdestoista käyttöalue kattaa merkitykset ‟kindness‟, ‟luon-

tevuus‟, ‟inhimillisyys‟ ja ‟ystävällisyys‟. Kahdestoista käyttöalue kattaa merkitykset 

‟total prosperity‟ ja ‟salvation‟.
545 

 

 

 yāšār יָָׁשר

 

Sanalla יָָׁשר yāšār on seitsemän käyttöaluetta.  Ensimmäinen käyttöalue kattaa merkityk-

set ‟straight‟, ‟stretched out‟ ja ‟suora‟. Toinen käyttöalue kattaa merkitykset ‟level‟ ja 

‟tasainen‟. Kolmas käyttöalue kattaa merkitykset ‟oikea‟, ‟right‟, ‟correct (thing)‟, 

‟smooth‟ ja ‟pleasing‟. Tämä käyttöalue kattaa sekä Jumalan silmissä miellyttävän että 

ihmiselle miellyttävän. Neljäs käyttöalue kattaa merkitykset ‟fitting‟, ‟able‟, ‟qualified‟, 

‟sincere‟, ‟honest‟ ja ‟godly‟ sekä ‟oikein‟, ‟oikeamielinen‟ ja ‟kunnollinen‟. Tutkimiini 

psalmien jakeisiin liittyen jakeessa 7:11 sanan יָָׁשר yāšār merkitys on ‟sincere‟ ja jakees-

sa 33:1 ‟honest‟. Viides käyttöalue kattaa merkitykset ‟straightforward‟, ‟upright‟ ja 
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‟uprightness‟. Tässä merkityksessä sanaa voidaan käyttää adjektiivina sekä Jumalaan 

että ihmiseen liittyen ja nominina sekä asiaan että ihmiseen liittyen. Tutkimiini psalmi-

en jakeisiin liittyen jakeessa 119:137 sana יָָׁשר yāšār liittyy tässä merkityksessä adjektii-

vina Jumalaan ja jakeissa 32:11, 36:11, 64:11, 94:15 ja 97:11 adjektiivina ihmiseen sekä 

jakeessa 11:7 nominina ihmisiin. Jakeissa 33:1, 112:4 ja 140:14 monikkomuoto viittaa 

tiettyyn ihmisryhmään, Israelin kansan keskellä eläviin oikeamielisiin. Kuudes käyttö-

alue kattaa merkitykset ‟just‟ ja ‟righteous‟. Tämä käyttöalue voi viitata Jumalaan it-

seensä tai Jumalan sanaan. Seitsemäs käyttöalue kattaa merkityksen ‟what is right‟.
546

  

 

Heprean kielen צדק ṣdq -sanueen semanttinen kenttä suhteessa lähivastineisiin  

 
semanttinen käyttöalue צדק ṣdq -sanueen sana lähivastine 

oikeus (justice) ֶצֶדק ṣedeq/ ְצָדָקה   ṣĕdāqâ ְׁשָפט  mišpāṭ מִּ

menestys (success) ֶצֶדק ṣedeq ָׁשֹלום šālôm 

vauraus (prosperity)  ֶקֶצד  ṣedeq ָׁשֹלום šālôm 

pelastus (salvation) ְצָדָקה ṣĕdāqâ ָׁשֹלום šālôm 

luotettavuus (reliability) ְצָדָקה ṣĕdāqâ ֶאֶמתʾemet 

laillinen vaatimus (legal claim) ְצָדָקה ṣĕdāqâ ְׁשָפט  mišpāṭ מִּ

Jumalan uskollisuus ְצָדָקה ṣĕdāqâ ֶחֶסד ḥesed 

oikea (right) יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

oikeudenmukainen (just) יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

vanhurskas (righteous) יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

moitteeton (correct) יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

rehellinen (honest) יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

hurskas (godly) י קַצדִּ  ṣaddîq יָָׁשר yāšār 

oikeamielinen יק  yāšār יָָׁשר ṣaddîq ַצדִּ

 

Taulukko 15. Lähivastineiden kanssa yhteiset צדק ṣdq -sanueen semanttiset alakentät.  

 

Kuten taulukosta 15 ilmenee, tutkimieni sanakirjojen mukaan צדק ṣdq -sanueen sanoilla 

on vähintään yksi yhteinen semanttinen käyttöalue kaikkien tutkimieni lähivastineiden 

kanssa. Lähimpinä toistensa vastineina ovat sanat יק -yāšār, jotka kum יָָׁשר ṣaddîq ja ַצדִּ

pikin voivat saada merkitykset ‟oikea‟, ‟oikeudenmukainen‟, ‟vanhurskas‟, ‟moittee-

ton‟, ‟rehellinen‟, ‟hurskas‟ ja ‟oikeamielinen‟. Sana יָָׁשר yāšār voi saada myös merki-

tykset ‟suora‟ ja ‟tasainen‟, joita sanakirjat eivät anna sanalle יק  ṣaddîq. Vastaavasti ַצדִּ

sana יק  ṣaddîq voi saada merkitykset ‟syytön‟ ja ‟viaton‟, joita sanakirjat eivät anna ַצדִּ

sanalle יָָׁשר yāšār. Sanoja ֶצֶדק ṣedeq / ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ְׁשָפט -mišpāṭ yhdistää merkitys ‟oi מִּ

keus‟. Sana ְׁשָפט  mišpāṭ liittyy vahvasti lakiin ja oikeusprosessiin eikä se sanakirjojen מִּ

mukaan voi saada merkityksiä ‟oikea‟, ‟vanhurskaus‟, ‟menestys‟, ‟pelastus‟, ‟voitto‟ tai 

‟luotettava‟, kuten sanat ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ voivat saada. Sanoja ֶצֶדק ṣedeq ja 

 šālôm yhdistää puolestaan merkitykset ‟menestys‟ ja ‟vauraus‟. Muutoin sanojen ָׁשֹלום

semanttinen kenttä ei ole kovin läheinen; sana ֶצֶדק ṣedeq ei saa sanakirjoissa merkityk-

siä ‟rauha‟ tai ‟hyvinvointi‟ eikä sana ָׁשֹלום šālôm merkityksiä ‟oikea‟, ‟oikeus‟ tai ‟van-

hurskas‟.  

Sanoja ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ָׁשֹלום šālôm yhdistää merkitys ‟pelastus‟. Sana ָׁשֹלום šālôm 

ei kuitenkaan saa merkityksiä ‟oikeus‟, ‟oikeudenmukaisuus‟, ‟oikeamielisyys‟, ‟van-

hurskaus‟, ‟rehellisyys‟, ‟luotettavuus‟ tai ‟syyttömyys‟ eikä sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ merki-
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tyksiä ‟täydellisyys‟, ‟turvallisuus‟ tai ‟rauha‟. Sanoja ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ֶאֶמתʾemet yhdistää 

merkitys ‟luotettavuus‟. Sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ ei kuitenkaan saa merkitystä ‟pysyvyys‟ tai 

‟kestävyys‟ eikä sana ֶאֶמתʾemet merkityksiä ‟oikeus‟, ‟oikeudenmukaisuus‟, ‟oikeamie-

lisyys‟, ‟syyttömyys‟, ‟pelastus‟ tai ‟vanhurskaus‟. Sanoja ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ְׁשָפט  mišpāṭ מִּ

yhdistää merkitys ‟laillinen vaatimus‟. Kuten jo aiemmin totesin, sana ְׁשָפט -mišpāṭ liit מִּ

tyy vahvasti lakiin ja oikeusprosessiin. Sanakirjojen mukaan se ei voi saada merkityksiä 

‟vanhurskaus‟, rehellisyys‟, ‟oikeudenmukaisuus‟, ‟oikeamielisyys‟, ‟syyttömyys‟, ‟pe-

lastus‟, ‟vauraus‟ tai ‟luotettava‟, kuten sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ voi saada. Sanoja ְצָדָקה ṣĕdāqâ 

ja ֶחֶסד ḥesed yhdistää puolestaan merkitys ‟Jumalan uskollisuus‟. Sana ֶחֶסד ḥesed ei kui-

tenkaan sanakirjojen mukaan voi saada merkityksiä ‟oikea‟, ‟oikeus‟, ‟oikeudenmukai-

suus‟, ‟oikeamielisyys‟, ‟syyttömyys‟, ‟rehellisyys‟ ja ‟vanhurskaus‟, eikä sana ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ merkityksiä  ‟yhteenkuuluvuus‟, ‟vilpittömyys ihmissuhteissa‟ ja ‟rakkaus‟. 

 

 rāšāʿ ָרָשע
 

 ָרָשע rāšāʿ. Sanalla ָרָשע ṣdq -sanueen tärkeimpänä vastakohtaisena sana esiintyy sana צדק

rāšāʿ on viisi eri käyttöaluetta. Ensimmäinen käyttöalue kattaa merkitykset ‟guilty‟, 

‟one guilty of crime‟, ‟wicked‟ ja ‟wicked person‟ sekä ‟syyllinen‟. Toinen käyttöalue 

kattaa merkitykset ‟guilty of hostility (to God or his people)‟ ja ‟wicked enemies‟. Tässä 

merkityksessä sana esiintyy tutkimistani psalmin jakeista jakeessa 7:10. Kolmas käyttö-

alue kattaa merkitykset ‟guilty of sin (against either God or man)‟, ‟guilty (before God)‟ 

ja ‟transgressor‟ sekä ‟väärin elävä‟ ja ‟jumalaton‟.  Tässä merkityksessä sana esiintyy 

tutkimistani psalmin jakeista jakeissa 1:6 ja 11:5. Neljäs käyttöalue kattaa merkityksen 

‟in the wrong‟.
 
Viides käyttöalue kattaa merkityksen

 ‟
impious‟.

547
 Sanan ָרָשע rāšāʿ se-

manttista kenttää tutkimalla צדק ṣdq -sanueen merkitykseksi hahmottuu ‟syytön‟ ‟syylli-
sen‟ vastakohtana, ‟oikeassa oleva‟ ‟väärässä olevan‟ vastakohtana ja ‟jumalinen‟ ‟ju-

malattoman‟ vastakohtana. 

 

Heprean kielen צדק ṣdq -sanueen semanttinen kenttä 

 

Barrin mukaan sanan merkitystä on etsittävä juuri kysymällä, mikä siinä on erityistä.
548

 

Sanakirjojen צדק ṣdq -sanueelle, sen lähivastineille ֶחֶסד ḥesed, ְׁשָפט   ʾemetֶאֶמת ,mišpāṭ מִּ

עָרשֵָ yāšār sekä vastakohtaiselle sanalle יָָׁשר šālôm ja ָׁשֹלום  rāšāʿ antamien käyttöalueiden 

tutkiminen osoittaa, että צדק ṣdq -sanueen semanttinen kenttä on valtavan laaja. Kentän 

ydin avautuu sanueen pohjana olevan sanajuuren perusmerkityksestä ‟oikea‟ käsin. 

Käyttöalueet ‟oikea‟, ‟oikeudenmukaisuus‟ ja ‟oikeamielisyys‟ ovat liukuvarajaisia צדק 

ṣdq -sanueen kaikkein lähimmän vastineen eli sanan יָָׁשר yāšār kanssa, mutta sanojen 

semanttiset kentät eivät kuitenkaan ole identtiset. Näiden lähivastineiden semanttinen 

erottuu toisistaan siten, että sana יָָׁשר yāšār voi saada merkitykset ‟suora‟ ja ‟tasainen‟ ja 

sana יק  ṣaddîq merkitykset ‟syytön‟ ja ‟viaton‟, mutta lähivastineella ei ole vastaavia ַצדִּ

merkityksiä. צדק ṣdq -sanueen lähivastineiden semanttisten kenttien tutkimisen kautta 

sanueen erityiseksi merkitykseksi, jota mikään lähivastineista ei voi yksinään korvata, 

tarkentuu ‟syyttömänä oikeassa oleminen‟. Tätä tukee myös צדק ṣdq -sanueen semantti-

sen kentän vertaaminen vastakohtaisen sanan ָרָשע rāšāʿ semanttiseen kenttään: ָרָשע 

rāšāʿ kuvaa ‟syyllistä väärässä olemista‟ ja צדק ṣdq ‟syytöntä oikeassa olemista‟. Kyse 
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on siis sellaisesta oikeassa olemisesta, jota ei voida oikeudenmukaisin perustein syyttää 

vääräksi.
 549

  

 

10. Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue ja sen semantti-
nen kenttä 

 

Tässä luvussa olen ensin esitellyt semanttisen kenttäteorian, jonka mukaisesti olen läh-

tenyt selvittämään Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen semanttista kenttää. Sanajuuren 

perusmerkitys heprean kielessä on ‟oikea‟, mutta sanueen semanttinen kenttä on valta-

van laaja. Sanan käännösvastineet tutkimissani sanakirjoissa liittyvät oikeaan, oikeassa 

olemiseen, oikein toimimiseen, syyttömyyteen, rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, 

liittouskollisuuteen, pelastukseen, voittoon ja laillisuuteen. Sanan semanttinen kenttä 

hahmottuu kielensisäisesti, synonyymien ja vastakohtaisten merkityspiirteiden tutkimi-

sen kautta. צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoria vuodesta 1860 alkaen osoit-

taa, että צדק ṣdq -sanueen lähimpinä synonyymeinä toimivat Heprealaisessa Raamatussa 

sanat ֶחֶסד ḥesed, ְׁשָפט  yāšār. Vastakohtasuhteessa יָָׁשר šālôm ja ָׁשֹלום  ʾemetֶאֶמת ,mišpāṭ מִּ

sanueeseen toimii ennen kaikkea sana ָרָשע rāšāʿ. Vastakohtapari יק  rāšāʿ ָרָשע - ṣaddîq ַצדִּ

esiintyy usein Psalmeissa ja raamatunkäännöskomiteakin halusi säilyttää käännösehdo-

tuksessaan sanaparin vanhurskas – jumalaton, koska komitean mukaan sanan vanhurs-

kas korvaaminen tässä yhteydessä muilla vastineilla olisi ollut vaikeaa. Suomen kielen 

vanhurskas-sanan semanttinen sisältö tuntuukin avautuvan parhaiten vastakohta-

asetelman kautta. 

-ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriassa on hahmotettavissa kaksi pää צדק

linjaa. Ensimmäisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy pysyvään kosmiseen, nor-

matiiviseen maailmanjärjestykseen, jossa Jumala takaa järjestyksen säilymisen ja huo-

lehtii oikeuden toteutumisen valvomisesta. Toisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue on 

suhteeseen liittyvä sanue. Kyseessä on useimmiten Jumalan ja ihmisten välinen suhde, 

mutta kyse voi olla myös ihmisten keskinäistä suhteesta tai jopa ihmisen suhteesta eläi-

miin ja luontoon. צדק ṣdq -sanue voi kuvata myös liittouskollisuutta, jossa kansa ja sen 

yksittäinen jäsen elää liittosuhteessa ja täyttää liiton kulttiin ja lakiin liittyvät säädökset. 

Jumala on puolestaan uskollinen liitolleen Israelin kanssa ja pelastaa kansansa ja sen 

yksittäiset jäsenet. Viimeisen vuosikymmenen aikana teoria liittouskollisuudesta on 

entistä enemmän kyseenalaistettu, koska sanatasolla צדק ṣdq -sanue ja sana ית  ĕrīt  ְברִּ

(‟liitto‟) eivät juuri kohtaa niin, että kohtaamisella olisi semanttista merkitystä. Toisaalta 

tutkimuksen kaksi päälinjaa ovat lähentyneet toisiaan eikä niitä välttämättä nähdä enää 

toisiaan poissulkevina.   

-ṣdq -sanueen merkitys avautuu parhaiten sanan perusmerkityksestä eli ‟oi צדק

keasta‟ käsin. צדק ṣdq -sanueen lähivastineiden ja vastakohdan semanttisten kenttien 

tutkimisen kautta sanueen erityiseksi merkitykseksi, jota mikään lähivastineista ei voi 

yksinään korvata, tarkentuu ‟syyttömänä oikeassa oleminen‟.  Kyse on ‟oikeassa olemi-

sesta‟, jota ei voida oikeudenmukaisin perustein syyttää vääräksi. צדק ṣdq -sanueella on 

kuitenkin paljon tätä laajempi merkityskenttä heprean kielessä. Usein צדק ṣdq -sanue 

liittyy suhteeseen, yleisimmin Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Sanue voi saada 

joissakin konteksteissa myös maailmanjärjestykseen liittyviä viittauskohteita. Tutki-
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mushistorian aikana צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään on esitetty kuuluvaksi - 

aiemmin mainitsemieni sanakirjojen antamien merkitysten lisäksi - merkitykset ‟säädet-

ty‟, ‟oikeus‟, ‟oikeus omistaa‟, ‟oikea asema‟, ‟oikeassa järjestyksessä oleva‟, ‟suotui-

suus‟, ‟totuus‟, ‟vilpittömyys‟, ‟rehtiys‟, ‟laillisuus‟, ‟suoruus‟, ‟suoraselkäisyys‟, ‟täs-

mällisyys‟, ‟asianmukaisuus‟, ‟norminmukaisuus‟, ‟odotusten täyttäminen‟, ‟kuuliai-

suus‟, ‟kyvykkyys tehdä oikein ja pidättäytyä pahan tekemisestä‟, ‟hallitseminen‟, 

‟tuomitseminen‟, ‟palkitseminen‟, ‟rankaiseminen‟, ‟rauha‟, ‟voima‟, ‟siunaus‟, ‟elämä‟, 

‟hedelmällisyys‟, ‟terveys‟, ‟menestys‟, ‟viisaus‟, ‟lempeys‟, ‟avuliaisuus‟, ‟rakkaus‟, 

‟hellä kiintymys‟, ‟armo‟, ‟laupeus‟, ‟syntien anteeksiantaminen‟ ja ‟almu‟. 

 ṣdq -sanueeseen kuuluvien sanojen keskinäisistä merkityseroista on myös צדק

tutkimushistorian aikana esitetty erilaisia teorioita. Aarne Toivasen tutkimuksen mu-

kaan lauseopilliset yhteydet ovat semanttiselta kannalta merkittävämpiä kuin kieliopilli-

set muodot, joten pidän perustelluimpana teoriaa, jonka mukaan צדק ṣdq -sanueen eri 

kielioppimuotojen kesken ei ole kuin korkeintaan vivahde-eroja. Semanttisesti merkit-

tävämpi on aina jokaisen צדק ṣdq -sanueen esiintymän lauseopillinen yhteys. Oma mie-

lenkiintoinen tutkimuskohteensa on צדק ṣdq -sanueeseen kuuluva ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק 

‟ṣedeq-uhri‟, joka esiintyy Psalmien kirjassa jakeissa Ps. 4:6 ja Ps. 51:21 sekä Psalmien 

kirjan ulkopuolella jakeessa Dtn. 33:19. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia teorioita ilmai-

sun merkityksestä. Ilmaisun on nähty viittaavaan oikealla asenteella uhrattuun uhriin, 

jota Jumala vaatii, Jahven ja Israelin välisen liiton vaatimaan uhriin tai uhriin, jonka 

israelilaiset uhrasivat liiton solmimishetkellä.
 
Yksi sanakirja antaa ilmaisulle käännök-

sen ‟right peace-offerings‟. 

Kääntäjän on välttämätöntä tuntea sanan semanttinen kenttä alkukielessä. צדק 

ṣdq -sanueen osalta tämä semanttisen kentän tunteminen on erityisen tärkeää, koska 

useissa kielissä צדק ṣdq -sanueen keskeisenä käännösvastineena toimii teologisesti kes-

keinen ja vahvoilla merkityksillä ladattu sana. Varsinkin suomen kielelle kääntävien 

Vanhan testamentin kääntäjien tulee tuntea צדק ṣdq -sanueen semanttinen kenttä hyvin, 

koska perinteisellä käännösvastineella vanhurskaus on pelkästään uskonnollinen merki-

tys, eikä sitä voi käyttää läheskään kaikissa kohdin käännösvastineena.  

Tässä pääosiossa hahmottamaani צדק ṣdq -sanueen semanttista kenttää käytän 

seuraavassa pääosiossa perustana, josta käsin tutkin sanueen kääntämistä vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa. Seuraavassa pääosiossa tutkin myös צדק ṣdq -sanueen saamia kään-

nösvastineita tärkeimmissä Agricolaa edeltäneissä raamatunkäännöksissä, useissa suo-

menkielisissä Psalmien kirjan käännöksissä, raamatunkäännöskomitean käyttämissä 

erikielisissä vertailukäännöksissä ja samanaikaisesti tekeillä olleissa raamatunkäännök-

sissä. Kääntäjien eri käännöksissä käyttämät käännösvastineet määrittävät samalla 

omalta osaltaan צדק ṣdq -sanueen semanttista kenttää, joka siten tarkentuu seuraavassa 

pääosiossa. 
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III Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntäminen 
vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

 

11. Kohti uutta käännöstä. Kirkolliskokouksen 29.10.1973 aset-
tama raamatunkäännöskomitea ja sen valitsema käännösperi-
aate 

 

Tässä luvussa esittelen ensin kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettaman raamatunkään-

nöskomitean sekä käännösorganisaation ja käännösaikataulun. Sen jälkeen esittelen 

komitean osamietinnössä vuonna 1975 hahmotetut erilaiset käännösperiaatteet sekä ana-

lysoin tarkemmin komitean valitsemaa käännösperiaatetta.  

 

Raamatunkäännöskomitea 

 

Vuonna 1968 kirkolliskokoukselle jätettiin aloite uudesta virallisesta raamatunsuomen-

noksesta. Aloitteen perusteluissa mainittiin mm. että vuoden 1938 Kirkkoraamatun kieli 

on vanhahtavaa ja aiheuttaa siksi ”vierauden tuntua varsinkin nuorison keskuudessa”. 

XXI varsinainen kirkolliskokous asetti 29.10.1973 kokouksessaan 10-jäsenisen raama-

tunkäännöskomitean (jatkossa komitea), johon kuuluivat piispa Aimo T. Nikolainen, 

professori Jussi Aro, apulaisprofessori Esko Haapa, professori Osmo Ikola, professori 

Heikki Koskenniemi, piispa Aarre Lauha, kirjailija Lassi Nummi, professori Ilmari Soi-

salon-Soininen, tohtori Jukka Thurén ja apulaisprofessori Kalevi Toiviainen. Komitea 

valitsi sihteereikseen teologian lisensiaatti Aarne Toivasen ja Suomen Pipliaseuran pää-

sihteerin Esko Rintalan.
550

 Vuonna 1974 Suomen Ortodoksinen kirkko nimesi edusta-

jakseen komiteaan pastori Johannes Seppälän.
551

 Samana vuonna Suomen Vapaitten 

Kristittyjen Neuvosto (SVKN)
552

 nimesi edustajakseen komiteaan seurakuntaneuvos 
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listui myös Suomen adventtikirkko. Komiteaan mukaan pääseminen ei Valtter Luodon mukaan ollut 

itsestäänselvyys, vaan SKVN:n jäsenyhteisöt olivat aktiivisesti pyytäneet päästä mukaan. Luoto 1986, 20. 

Luodon henkilökohtaisena varajäsenenä toimi Väinö A. Hyvönen. KHA Ha 19 Raamatunkäännöskomite-

an pöytäkirja 12.5.1989, liite, 2. – Suomen baptistiyhdyskunta jättäytyi kuitenkin raamatunkäännöstyöstä, 

koska yhdyskunnalla oli tarve saada sanatarkempi käännös. Hyvönen 1990, 184; Liljeqvist 1990, 205. 
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Valtter Luodon ja pääsihteeri Väinö A. Hyvösen.
553

 Muilla kuin kirkolliskokouksen 

valitsemilla komitean jäsenillä ei kuitenkaan ollut äänioikeutta komiteassa.
554

 

Komitea ryhtyi valmistelemaan kirkolliskokoukselle annettavaa osamietintöä 

käännösnäytteineen. 13.9.1974 komitea asetti Vanhan testamentin työryhmän, jonka 

puheenjohtajaksi tuli Jussi Aro ja jäseniksi Lassi Nummi ja Ilmari Soisalon-Soininen.
555

 

14.3.1975 komitea jätti käännöstyön periaatteet ja näytteet sisältävän osamietinnön kir-

kolliskokoukselle. Raamatunkäännösprosessia varten luotiin laaja organisaatio, joka 

sisälsi komitean lisäksi käännösyksikkö, niiden tarkastusjaostot, kirkolliskokouksen 

asettamat palauteryhmät
556

 sekä palautteentarkistusryhmän. Raamatunkäännöskomitean 

suorassa alaisuudessa toimi kukin käännösyksikkö ja tarkastusjaosto. Jokaiseen kään-

nösyksikköön kuului filologi, eksegeetti ja suomen kielen edustaja sekä useimpiin lisäk-

si sihteeri. Alkukielen tuntijat laativat mahdollisimman pätevän ja sanatarkan pohja-

käännöksen, jonka suomen kielen edustaja työsti sujuvaksi tyylinmukaiseksi suomeksi. 

Käännösyksikön valmistelema teksti siirrettiin ensin kolmijäseniseen tarkastusjaos-

toon
557

 ja sieltä takaisin käännösyksikköön. Seuraavaksi korjattu teksti tuli komitean 

käsiteltäväksi. Komitean hyväksymä teksti lähti palauteryhmien käsittelyyn. Komitea 

pyrki saamaan kattavasti palautetta työstään, jotta käännöksestä tulisi kaikilta osiltaan 

ymmärrettävä ja mahdollisimman laajasti ”hyväksyttävä”. Palaute käsiteltiin palautteen 

tarkistusryhmässä, joka lähetti tekstin uudelleen komitean käsittelyyn. Tältä pohjalta 

komitea muotoili lopullisen käännösehdotuksensa, joka vietiin kirkolliskokouksen hy-

väksyttäväksi.
558

  

Varsinainen käännöstyö alkoi lokakuussa 1976. Kolme kuukautta kestäneen 

työvaiheen aikana valmistui Aamoksen kirja. 1. ja 2. Samuelin kirjan sekä valikoiman 

psalmeja sisältänyt ”Daavidin lauluja ja historia” valmistui vuosien 1977-78 aikana. 

Vuosina 1978-79 valmistui Jesajan kirjan käännösehdotus. Vuonna 1980 vuorossa oli-

vat 1. ja 2. Kuninkaiden kirja, Saarnaajan kirja, Daniel ja osa Matteuksen evankeliumia. 

Seuraavana vuonna valmistuivat Ruut, Ester, 1. Mooseksen kirja, osa Matteuksen evan-

keliumista, katoliset kirjeet ja osa Markuksen evankeliumista.  Vuonna 1982 valmistui-

vat 2. ja 3. Mooseksen kirja sekä Matteuksen ja Markuksen evankeliumit ja osa Luuk-

kaan evankeliumista. Vuonna 1983 vuorossa olivat 4. Mooseksen kirja, osat Luukkaan 

evankeliumista ja Apostolien teoista sekä Paavalin kirjeistä. Vuonna 1984 valmistuivat 

Tuomarien ja Joosuan kirjat, osa Valitusvirsistä ja Sananlaskuista, Luukkaan evanke-

                                                 
553

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 5; Toiva-

nen 1985,15; Hyvönen 1990, 183. – Katolinen kirkko Suomessa ei halunnut varsinaiseen komiteatyöhön, 

mutta seurasi läheltä käännöstyötä. Uusi testamentti 1989, 7; Toivanen 1990, 100; 1991, 27-28. 
554

 KHA Ha 16 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 15.-16.1.1987, liite ‟Merja Merras: Ortodoksinen 

eksegeesi ja uusi raamatunkäännös‟, 70-71. 
555

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 8. 
556

 Kirkolliskokous päätti palauteryhmän kokoonpanosta täysistunnossaan 5.5.1977. KKPK Kevät 1977, 

40-42. – Viralliseen palauteryhmään valittiin 70 henkeä ja siksi ryhmää kutsuttiin peitenimellä ”septu-

aginta”.  KKKPK Kevät 1977, 145.   
557

 Myös tarkastusjaostoilla oli oma sihteerinsä. KHA Ha 19 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 

12.5.1989, liite, 5. 
558

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 7, 10; 

Pihkala 1984, 98-100; Toivanen 1985,15-16; Nikolainen 1986, 13; 1993, 71-72; Harviainen 1990, 178; 

Nummi 1991, 298; Santala 1998, 63. – Alun perin komitean tavoitteena oli, että uusi Kirkkoraamattu 

tulisi kirkolliskokouksen käsiteltäväksi noin 10 vuoden kuluessa käännöstyön aloittamisesta eli noin vuo-

sina 1986-1987. Toivanen 1977, 6-7. Kirkolliskokous käsitteli komitean käännösehdotukset vuosina 

1991-1992. – Raija Sollamon arvion mukaan kaikkiaan 27 eri henkilöä osallistui Vanhan testamentin 

käännösyksikön työhön. KKKPK Kevät 1990, 22.  



 

104 

 

liumi, osa Apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä, vuonna 1985 puolestaan 5. Moosek-

sen kirja, osa Valitusvirsistä ja Sananlaskuista, profeettakirjoja, Apostolien tekojen lop-

puosa ja Paavalin kirjeitä.
559

 Aarne Toivasen mukaan raamatunkäännöskomitea koki 

ajoittain vaikeuksia tavoitteidensa saattamiseksi tavallisen raamatunlukijan tietoon.
560

  

 

Käännösperiaate 

 

Raamatunkäännöskomitean tuli luonnollisesti ottaa kantaa periaatteeseen, jonka mukaan 

käännöstyö tehdään.
561

 Raamattu on maailman käännetyin kirja, josta on reilun 2000 

vuoden kuluessa tehty lukuisia hyvin erilaisia käännöksiä.
562

 Jotkut raamatunkäännök-

sistä ovat hyvin sanasanaisia tai sananmukaisia
563

, kun taas osa käännöksistä sisältää 

                                                 
559

 Toivanen 1985,16. 
560

 Toivanen 1985, 9. 
561

 Eugene A. Nida painottaa etukäteen tarkoin määriteltyjen käännösperiaatteiden merkitystä käännös-

prosessissa. Jos käännösperiaatteet eivät ole tarkasti määriteltyjä, käännöstyö muuttuu helposti työskente-

lyksi yksittäisten käännösosioiden ja niihin liittyvien ongelmien kanssa. Silloin kääntäjät unohtavat yleis-

näkemyksen siitä, millaiseen käännökseen heidän tulikaan pyrkiä. Nida 1982a, 208-210. 
562

 Paloposki 2002, 352; Saksa 2004, 9, 15, 24. – Paloposki huomauttaa, että Raamattua voidaan kääntää 

paitsi uskonnollisista, myös puhtaasti kulttuurisista syistä. Paloposki 2002, 369. – Raamatun  kääntämisen 

historiasta ks. tarkemmin Nida 1964, 11-29. – Vanhin, jo antiikin aikana käytetty käännösteoria on filolo-

ginen teoria, jonka pääpaino on ennemmin lähtötekstin kirjallisessa luonteessa kuin käännöksen vastaan-

ottajissa. Filologisen teorian mukaan kääntäjän tehtävä on tuoda sanoma vastaanottajille tai vaihtoehtoi-

sesti vastaanottajat sanoman luo. Suurin osa Septuagintan kääntäjistä on harjoittanut hyvin kirjaimellista 

kääntämistä, samoin monet kreikkalaisten klassikkojen latinan kielen kääntäjistä. Aquilan kreikankielinen 

käännös heprealaisesta Raamatusta lienee tyyppiesimerkki mahdollisimman kirjaimellisesta käännökses-

tä, joka on kreikaksi kirjoitettua hepreaa. Samoin vanhin latinankielinen käännös Vetus Itala oli hyvin 

sanatarkka. Toisaalta osa Septuagintasta on vapaampaa käännöstä. Cicero puolestaan vastusti kirjaimel-

lista kääntämistä. Hänen mukaansa kääntäjän on tärkeintä tarjota lukijalle saman ”painoisia” sanoja kuin 

lähtötekstissä on ollut. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osa-

mietintö 1975, 13, 17; de Waard 1986, 182-183, 185; Harviainen 1990, 178; Vehmas-Lehto 1999, 30; 

Paloposki 2002, 360; Saksa 2004, 33, 36. – Cicerosta alkaen kääntäjät ovat pohtineet kysymystä, onko 

kääntäminen ylipäänsä mahdollista. Vehmas-Lehto 1999,23. – Aquilan käännöksen ongelmallisuutta 

käsittelee tarkemmin James Barr kirjassaan The Typology Of Literalism In Ancient Biblical Translations. 

Barr 1979, 279-325. – Powell huomauttaa, että Cicerolla ei ollut mitään tiettyä käännösteoriaa, vaan hän 

käytti eri yhteyksissä erilaisia käännöstekniikoita. Powell 2007, 1134-1137. – Luther kannatti Ciceron 

tavoin semanttista vastaavuutta ja käännöksen luontevuutta. Hänen mielestään tärkeintä oli kääntää Raa-

mattu hyvälle ja selkeälle ja saksan kielelle, jota tavallinen kansa ymmärtää. Rintala 1969, 22-23; Veh-

mas-Lehto 1999, 30. 
563

 Alkukielen tai eurooppalaisen kielen muoto näkyi käännöksessä mm. sillä tavoin, että kääntäjät saat-

toivat kääntää passiivin aina passiivilla, vaikka kohdekielessä ei muuten käytetty lainkaan passiivia. 

Kääntäjät saattoivat myös kääntää erisnimen erisnimellä, vaikka olisi ollut paljon luontevampaa käyttää 

pronominia. Stine 2004, 21. – Ingo tekee eron sanasanaisen ja sananmukaisen käännöksen välillä. Sa-

nasanainen käännöksen tavoitteena on tuottaa käännösvastineita sana sanalta ja siksi käännös noudattaa 

lähtökielen kieliopillista järjestystä. Sananmukainen käännös ottaa puolestaan huomioon kohdekielen 

kieliopillisen rakenteen, niin että käännös on kieliopillisesti oikea. Ingo 1990, 78-79. – Ennen Ingoa Reiss 

ja Vermeer olivat tehneet samantapaisen määrittelyn sanasanaisen ja sananmukaisen käännöksen välillä. 

Reiss & Vermeer 1986, 77. Ks. myös Reiss 1983, 302. – Vehmas-Lehto kritisoi Ingon jaottelua sanasa-

naiseen ja sananmukaiseen käännökseen. Hänen mukaansa erottelu ”tuskin kuitenkaan on mielekäs”.  

Alaviite 8, Vehmas-Lehto 1999, 27. – Toisaalta juuri raamatunkäännöksistä puhuttaessa erottelu saattaa-

kin olla mielekäs, vaikka sen mielekkyys olisi muuten käännöstieteessä kyseenalainen. Koska Raamattua 

on pidetty pyhänä kirjana, on osa historian tuntemista raamatunkäännöksistä ollut sanasanaisia eli kään-

nös on noudattanut lähtökielen kieliopillista rakennetta, kun taas osa raamatunkäännöksistä on ollut sa-

nanmukaisia eli kohdekielinen käännös on ollut kieliopillisesti oikea. Esimerkkinä sanasanaisesta kään-

nöksestä on Aquilan kreikankielinen käännös heprealaisesta Raamatusta, joka on kreikaksi kirjoitettua 

hepreaa. Esimerkki sananmukaisesta käännöksestä on vuoden 1938 Kirkkoraamattu.  Tosin Vehmas-
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erittäin vapaata käännöstä, jossa kääntäjät ovat pyrkineet välittämään lähtökielisen teks-

tin asiasisällön luontevalla kohdekielisellä muodolla.
564

 Suurin osa raamatunkäännök-

sistä lienee näiden kahden ääripään väliltä. Raamatunkäännösten historiassa valtavirta 

on kulkenut sananmukaisesta vapaampaan 1960-luvulta lähtien.
565

 Toisaalta vastavirta-

na voi havaita myös kaipuuta takaisin sananmukaisuutta kohti. 

Tyylilajeiltaan käännökset vaihtelevat juhlavasta hyvin arkiseen kieleen. Raa-

matun kääntämisessä esille nousseet kysymykset ovat keskeiseltä osalta motivoineet 

tieteellisten käännösteorioitten syntyä. Kun akateemiset tutkijat kiinnostuivat käännök-

sistä ja alkoivat luoda tieteellispohjaista käännösteoriaa, Eugene A. Nidan raamatun-

käännösteoria oli uraauurtavassa asemassa.
566

 Raamatun kääntämiseen pätevät yleisesti 

ottaen samat lainalaisuudet kuin muuhunkin kääntämiseen. Tietyt seikat tekevät Raama-

tun kääntämisestä kuitenkin oman käännöstieteen
567

 alalajinsa.  

Raamatun kääntämisen periaatteita ja tavoitteita ohjaavat aina teologiset syyt.
568

 

Nämä syyt heijastuvat myös edeltävien käännösten luomassa paineessa. Niillä kielillä, 

joilla on jo olemassa ennestään Raamatun käännös tai käännöksiä, edeltävien käännös-

ten luoma paine vaikuttaa pakosti uusiinkin käännöksiin.
569

 Raamatun kieli muodostaa 

uskonnollisen kielen perustan, joten raamatunkäännöksessä käytetyillä käännösvasti-

neilla on itsestään selvästi suuri uskonnollinen ja kulttuurinen merkitys.
570

 Tästä näkö-

                                                                                                                                               
Lehto viittaa – Rintalan ohella – siihen, että vuoden 1938 Kirkkoraamatun kääntäjät olivat jossain määrin 

selvillä siitä, että sanatarkkuus tuottaa käsittämättömiä käännöksiä. Alaviite 27, Vehmas-Lehto 1999, 55; 

Rintala 1969, 55. – Rintala puolestaan luokittelee vuoden 1938 Kirkkoraamatun sanatarkaksi käännök-

seksi, jossa alkutekstin sana käännetään, mikäli suinkin on mahdollista, aina samalla kohdekielen sanalla 

ja jossa alkukielen lauserakenne säilytetään mahdollisimman muuttumattomana. Näin Rintala pitää vuo-

den 1938 Kirkkoraamattua enemmänkin sanasanaisena kuin sananmukaisena käännöksenä. Rintala 1969, 

48; 1972, 163. – Albrektsonin mukaan käännöksen sanasanaisuus ei takaa, että lähtötekstin ajatus kääntyy 

kohdekielelle. Sanasanaisuus pikemminkin tuo mukanaan turhia ja harhaanjohtavia hepraismeja kohde-

kieleen. Yhtä heprean sanaa ei myöskään voi kääntää konkordanssimaisesti samalla käännösvastineella 

kaikissa sen esiintymiskohdissa. Heprean kielen sana on saattanut niin ikään Vanhan testamentin synty-

prosessin eri vaiheissa merkitä eri asiaa. Albrektson 1983,16. – Vehmas-Lehdon mukaan sanasanainen 

käännös sisältää kyllä paljon informaatiota, mutta tämä informaatio on vääränlaista, nimittäin lähtökielen 

kielensisäistä informaatiota. Vehmas-Lehto 1999, 61. – Ks. myös Kelan arviota sanamukaisten ja sanasa-

naisten käännösten erottelun tarpeellisuudesta juuri raamatunkäännösten osalta, Kela 2007, 89. 
564

 Vehmas-Lehto kiinnittää huomiota siihen, että raamatunkäännöksessä voidaan nykyään noudattaa 

moderneja käännösperiaatteita, kun taas Koraania käännettäessä pyritään mitä suurimmassa määrin muo-

dolliseen vastaavuuteen. Vehmas-Lehto 1999, 28-29. 
565

 Stine 2004, 25. 
566

 Toivanen 1988, 46; Ingo 1990, 11-12; Vehmas-Lehto 1999, 54; Stine 2004, vii, 7; Jänis 2002, 72; Kela 

2007, 49.  Ks. myös Ingon viittaukset Nidaan saman kirjan sivulla 14. – Roinilan mukaan uuden raama-

tunkäännöksen syntyminen on merkittävä asia myös käännösteorian näkökulmasta.  Roinila 1990, 218. 
567

 Käännöstutkimuksen alkuvuosina koko tutkimusalasta käytettiin nimitystä käännösteoria. Tutkimus-

kentän laajuuden ja monipuolisuuden takia nykyään on parempi käyttää nimitystä käännöstiede. Käännös-

teoria viittaa nykyisin käännöstutkimuksen teorioita kehittävään ja pohtivaan osa-alueeseen. Ingo 1990, 

13. 
568

 Tätä korosti raamatunkäännöstyössä mm. komitean jäsen metropoliitta Johannes. Metropoliitta 1986, 

17. – Edustaja Jokiranta totesi raamatunkäännösehdotusten lähetekeskustelussa kirkolliskokouksen täysis-

tunnossa 8.5.1990, että kääntäjän oman teologian ei pitäisi näkyä käännöksessä, vaan kääntäjän pitäisi 

pysyä siinä, mikä on kirjoitettu. KKKPK Kevät 1990, 33. – Jokirannan ajatus on mahdoton, koska kään-

täminen on aina tulkintaa.  
569

 Mielikäinen korostaakin Agricolan eroa myöhempiin raamatunsuomentajiin: Agricolalla ei ollut sitä 

perinteen painolastia, joka myöhemmillä raamatunsuomentajilla on ollut. Mielikäinen 2000, 251. 
570

 Vaikka James Barr (olen käsitellyt hänen teoriaansa luvussa 5) suhtautuu kriittisesti sellaiseen raama-

tunkääntämiseen, jota ohjaavat teologiset motiivit, hänkin tunnustaa Raamatun kielen merkityksen teolo-

gian kielen pohjana: ”No doubt there will always be a use of biblical language in theology, and I would 
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kulmasta on perusteltua vaade, että ”teologiset peruskäsitteet tulisi … kääntää mahdolli-

simman johdonmukaisesti ja vähälukuisin vastinein”
571

. Toiseksi Raamatun kääntäjä 

joutuu käyttämään lähtökielenään kieltä, jota ei enää puhuta ja jonka sanojen merkityk-

sestä ei välttämättä ole täyttä varmuutta. Näin ollen kysymys alkukielen sanojen seman-

tiikasta nousee Raamatun kääntämisessä keskeisesti esille. Oman lisänsä kääntämisen 

ongelmiin tuovat myös tekstikriittiset ongelmat ja Vanhan testamentin osalta lisäksi 

vokalisointiin liittyvät kysymykset, joten aina ei ole edes varmuutta heprean kielen sa-

nasta, jonka merkitys pitäisi saada selville.
572

 Lisäksi raamatunkäännöstyö on uskontoon 

liittyvää kääntämistä, jossa käännöksen käyttäjät antavat herkästi palautetta, joka toisi-

naan on ollut rajuakin ja joka väistämättä vaikuttaa käännöksen lopulliseen muotoon.
573

 

Komitean osamietintö 14.3.1975 sisältää suosituksen käännöstyössä käytettäväs-

tä käännösperiaatteesta.
574

 Osamietintö esittelee ensin viisi erityyppistä raamatunkään-

nöstä. Vaihtoehto a. on perinnettä säilyttävä käännös, joka kielensä puolesta nojautuu 

kansalliseen raamatunkäännösperinteeseen, Suomessa pitkälti vuoden 1642 Kirkkoraa-

mattuun. Vaihtoehto b. on sananmukainen käännös
575

, jonka tavoitteena on alkutekstin 

sanojen kääntäminen aina samoilla käännösvastineilla. Näin käännöksestä tulee alkukie-

len järjestystä ja lauserakennetta seuraava käännös. Sananmukaisen käännöksen ongel-

mana on se, että alkukielen sanoilla on suomen kielessä useita eri vastineita, joista kään-

täjän on valittava yksi. Sanatarkkakin kääntäminen on siten aina väistämättä tulkintaa. 

Vaihtoehto c. on alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattava nykykielinen käännös, joka 

pyrkii käyttämään kaikkia nykykielen ilmaisuvaroja ja vivahteita (toisin kuin populaari-

                                                                                                                                               
not suggest it should be otherwise.” Hän kuitenkin vaatii, että teologisessa keskustelussa kielenkäyttäjä 

käyttää kutakin sanaa samalla tavalla kuin Raamatun kirjoittajat sitä käyttivät eikä lähde tekemään epä-

varmoja tulkintoja sanan etymologian, sen saaman subjektin tai minkään muun vastaavan seikan perus-

teella. Barr 1961, 281-282. – Raamatun kielen merkitystä uskonnollisen kielen perustana korostaa myös 

komitea, joka toteaa osamietinnössään, että raamatunkäännöstä on Pohjoismaissa pidetty kansan uskon-

nollisen elämän, kielen ja kansalliskirjallisuuden perusteoksena. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen 

asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 7. – Samoin Raamatun kielen merkitys uskonnol-

lisen kielen perustana tulee esiin Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin 13.6.1979 piispainkokoukselle 

lähettämässä kirjeessä, jossa tuomiokapituli kiinnitti huomiota siihen, että Raamatun, virsikirjan ja kirk-

kokäsikirjan käyttämän teologisen käsitteistön tulisi olla yhdenmukainen. Koska kirkolliskokouksen 

12.11.1976 hyväksymän periaatteen mukaan virsien tuli selvästi ankkuroitua Raamattuun, piti tuomioka-

pituli luontevimpana, että ensin hyväksyttäisiin raamatunkäännös ja vasta sen jälkeen uusi virsikirja ja 

uusi kirkkokäsikirja. KHA Ha 5 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 15.2.1980, liite. – Käytännössä 

uusi virsikirja ehdittiin hyväksyä jo vuonna 1986, kuusi vuotta ennen uuden raamatunkäännöksen hyväk-

symistä. 
571 Ilmaus on sitaatti dosentti Kalle Kasemaalta. Kasemaa 1986, 38. – Myös arkkipiispa Martti Simojoki 

sanoi vuonna 1972 vanhurskaus- ja vanhurskas-sanojen kääntämiseen liittyen, että kyseisenlaisia ammat-

tisanoja tarvitaan kielessämme. Ne pitäisi siis säilyttää käännöksessä ja pikemminkin nähdä vaivaa ”nii-

den rikkaan ja monivivahteisen sisällön tunnetuksi tekemiseksi”. Parvio 1973,12. – Santala toteaa, että 

teologisella tendenssillä on taipumus ohjata raamatunkäännöksen käsitevalintoja. Santala 1990, 10. – 

Ringgren kiinnittää huomiota siihen, että luonnolliseen ja idiomaattisesti oikeaan kieleen pyrkimisen 

seurauksena raamatunlukijalta katoaa mahdollisuus analysoida yksittäisiä Raamatun käsitteitä. Albrektson 

& Ringgren 1975, 100. – Raamatunkäännöskomitean osamietintö vuodelta 1975 tuo esiin näkökulman, 

että Raamatun teologisen erityissanaston kääntämisessä ”voi pyrkiä mahdollisimman suureen johdonmu-

kaisuuteen, jotta lukija voi itsenäisesti perehtyä tekstin hengelliseen sisältöön”. Sanan vanhurskaus osalta 

komitea kuitenkin suosittaa toisenlaista ratkaisua, jotta alkukielen sanan laaja ja monivivahteinen semant-

tinen kenttä tulisi paremmin esiin. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomi-

tean osamietintö 1975, 20-21. 
572

 Nida 1964, 179; 2001, 108; de Waard 1986, 20. 
573

 Saksa 2004, 27. 
574

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17-18. 
575

 Pihkala pitää sanatarkan kääntämisen esimerkkinä Aapeli Saarisalon käännöksiä. Pihkala 1984, 101. 
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käännös) eikä pyri lähentämään tekstiä nykyhetkeen enemmän kuin mihin objektiivinen 

käännösmenettely antaa mahdollisuuksia (toisin kuin modernisoiva käännös). Tällaises-

sa käännöksessä kääntäjä pyrkii välittämään sekä alkutekstin sisällön, kirjallisen tyylin 

että tunnesisällön lukijalle. Käännöksen on siis vastattava alkutekstin sisältöä, mutta 

noudatettava täysin suomen kielen rakenteita ja kielioppia. Kulloinkin valittava vastine 

määräytyy kontekstista eli tekstiyhteydestä käsin. Vaihtoehto d. on populaarikäännös 

eli kansanomainen käännös, joka pyrkii mahdollisimman suureen helppotajuisuuteen ja 

selkeyteen ja käyttää kaikille kansankerroksille yhteistä ilmaisuvarastoa. Tämä kään-

nösmalli pohjautuu Eugene A. Nidan raamatunkäännösteoriaan
576

 ja se on luotu lähe-

tyskenttien tilanteeseen. Teoria sopii hyvin kieliin, joissa ei ole olemassa raamatun-

käännösperinnettä eikä välttämättä kirjakieltäkään. Alkukielen rakenteet puretaan pe-

ruselementteihin ja niistä rakennetaan yksinkertaisia kohdekielisiä lauseita.
577

 Vaihtoeh-

to e. on modernisoiva käännös, joka pyrkii puhuttelemaan suoraan nykyajan lukijaa 

poistamalla tekstistä ajan ja paikan etäisyyteen viittaavia tekijöitä.
578

  

Osamietintö päätyi suosittamaan vaihtoehtoa c. Käännösprosessin tavoitteena oli 

siis saada aikaan alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattava nykykielinen
579

 käännös. 

Raamatun tekstit tuli kääntää merkitysrakenteesta käsin eli kääntäjän tuli lähteä liikkeel-

le yksityisten sanojen sijasta alkutekstin lauseiden kokonaissanomasta.
580

 Komitean 

tavoitteena oli itse asiassa dynaamisen vastaavuuden käännös, vaikka osamietintö ei 

                                                 
576

 Yhdysvaltalaisesta metodistitaustaisesta kodista lähtenyt Eugene A. Nida (s. 1914) oli saanut kerto-

mansa mukaan neljän vuoden ikäisenä Jumalan kutsun lähetystyöhön. Tämän vuoksi hän aikuiseksi var-

tuttuaan 1930-luvulla halusi mukaan raamatunkäännöstyöhön. Siinä kohtaamiensa vaikeuksien innoitta-

mana hän alkoi hahmotella Raamatun kääntämisen teoriaa, jonka painopiste oli Raamatun tekemisessä 

selväksi ja ymmärrettäväksi. Hänen teoriankehitystyönsä on merkinnyt 1960-luvulta lähtien vallankumo-

usta raamatunkäännöstyössä, vaikka hän ei itse pyrkinytkään olemaan vallankumouksellinen. Vaikka 

Nida kehittikin teoriansa akateemiselta perustalta, tosin ilman akateemisen oppituolin haltijuutta, hänen 

motivaationsa oli luonteeltaan uskonnollinen ja käytännöllinen. Stine 2004, vii, 2, 5, 7, 25-28, 58. – Ni-

dan kehittämä raamatunkäännösteoria on keskeisesti vaikuttanut myös yleisten käännösteorioiden kehi-

tykseen. Ingo 1990, 11-14. Mm. Ingon esittelemä käännösprosessin malli seuraa Nidan teoriaa, ks. Ingo 

1990, 108-276. 
577

 Käännösprosessi etenee vaiheittain: 1) lähtökielisen lauseen analyysi ja muuntaminen systeemilau-

seeksi, 2) lähtökielisen systeemilauseen muuntaminen eli siirto (ei siis sanasanainen kääntäminen) kohde-

kieliseksi systeemilauseeksi ja 3) kohdekielisen systeemilauseen uudelleenrakentaminen eli muotoilu 

kieliopilliseksi lauseeksi. Näiden vaiheiden kautta lähtökielinen teksti muuttuu kohdekieliseksi käännök-

seksi, jota luonnollisesti tulee prosessin lopuksi testata. Kääntäjä joutuu etenemään tässä prosessissa sitä 

syvemmälle, mitä enemmän lähtökielen ja kohdekielen kieliopilliset ja semanttiset rakenteet eroavat toi-

sistaan. Kääntäjä siis ensin analysoi lähtökielisen tekstin ja muokkaa sen yksinkertaisimpaan ja rakenteel-

lisesti selvimpään muotoon eli systeemilauseeksi (tai lauseen pituudesta riippuen eri systeemilauseiden 

yhdistelmäksi), tämän jälkeen muuntaa sen kohdekielelle ja sitten uudelleen rakentaa sen kohdekielellä 

sellaiseen kieli- ja lauseopilliseen muotoon, joka on vastaanottajien kannalta tarkoituksenmukaisin. Kään-

täjän on syytä olla tietoinen siitä, että hänen persoonallisuutensa ja suhtautumisensa käännettävään teks-

tiin vaikuttavat hänen sanavalintaansa. Nida1964, 154; 1969, 483-484; Nida & Taber 1969, 33-34, 47, 

163; Käännöksen testaamisen eri tekniikoista ks. Nida & Taber 1969, 163-173.  – Samantapaisen kään-

nösprosessin kuvailun esittää myös Ingo, ks. Ingo 1990, 108-276. – Ingo viittaa tässä kuvailussaan useita 

kertoja Nidaan, ks. esim. Ingo 1990, 115, 122, 127, 146-147, 155, 158, 262-263. 
578

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17-18; 

Pihkala 1984, 101-104. 
579

 Jäppisen mukaan nykykieli ei ole itsestään selvä käsite. Voidaan perustellusti kysyä, miten määritel-

lään ns. vanhan kirjakielen ja nykykielen välinen raja. Jäppinen 1988, 65-66. 
580

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 18; Pih-

kala 1984, 102-103; Uusi testamentti 1989, 14. 
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sisälläkään tätä käsitettä.
581

 Komitea ei kuitenkaan sitoutunut Eugene A. Nidan raama-

tunkäännösteoriaan, jonka mukaisesti käännetty Uusi testamentti nykysuomeksi oli il-

mestynyt kolme vuotta aiemmin eli vuonna 1972.
582

 Tuolloin lehtien palstoilla ihmiset 

olivat kiittäneet sen kieliasua erityisesti kertovassa tekstissä. Onnistuneiden ja iskevien 

ilmaisujen avulla kääntäjät olivat nyt tuoneet tekstin merkityksen lähemmäksi nykyai-

kaista lukijaa. Harvinaisiksi tai tuntemattomiksi käyneet nimitykset ja käsitteet olivat 

saaneet tuoreen muodon. Samoin vanhahtavat sanonnat olivat saaneet uuden ilmaisun, 

joka viritti lukijan ymmärtämään asian eikä vain toistamaan sitä.
583

 Mutta käännöstä oli 

myös kritisoitu. Esitetyn kritiikin mukaan helppolukuisuus ja sujuvuus kertoivat kuiten-

kin vain kääntäjän kohdekielen taidosta, mutta eivät mitään olennaista itse asiasta, alku-

kielisen tekstin sanomasta. Alkukieltä tuntematon lukija saattoi arvioida käännöksen 

tasoa ja luotettavuutta vain ”täysin sokkona”.
584

 Toisaalta Nidan teoria johti myös sii-

hen, että alkukielen tekstin sanoma oli jo valmiiksi tulkittu Raamatun lukijalle. Tämän 

saattoi nähdä lukijan palvelemisena, mutta yhtä hyvin myös holhoamisena.
585

 Lukijalta 

                                                 
581

 Tämän toteavat selvästi mm. Pihkala, Toivanen, Räisänen, Kuningas-Autio ja Vehmas-Lehto. XXI 

varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17-18; Pihkala 

1984, 102; Toivanen 1985,12-13; Räisänen 1986, 177; Toivanen 1989, 45-47; Kuningas-Autio 1998, 10; 

Vehmas-Lehto 1999, 58. – Komitean luonnos osamietinnöksi sisälsi käsitteen dynaaminen vastaavuus, 

mutta liitti sen ainoastaan ns. populäärikäännöksiin, joista esimerkkeinä osamietintö mainitsee Today’s  

English Version ja Uusi testamentti nykysuomeksi -käännökset. KHA Ha 1 Raamatunkäännöskomitean 

pöytäkirja 16.1.1975, liite. – Komitean toinen sihteeri Esko Rintala lähetti komitealle kirjeen, jossa hän 

ilmoitti pitävänsä komitean valmistaman luonnoksen jaottelua virheellisenä, koska dynaaminen vastaa-

vuus eli samantehoisuus, kuten Rintala sitä kutsuu, on hänen mukaansa viestintäteoreettinen kriteeri eikä 

sillä ole sinänsä mitään erityistä tekemistä juuri ns. populäärikäännösten kanssa, vaan sitä on käytetty 

myös eri luokkaan sijoitetun New English Bible -käännöksen kääntämisessä. KHA Ha 1 Raamatunkään-

nöskomitean pöytäkirja 16.1.1975, liite ‟Raamatunkäännösten typologia‟, s. 1. – Komitea jätti kokonaan 

osamietinnöstä pois ilmaisun dynaaminen vastaavuus, mutta Rintala ei suostunut kuitenkaan allekirjoit-

tamaan osamietintöä ja irtisanoutui sihteerin tehtävästä. Toivanen 1991, 24. – Keväällä 1978 komitea 

järjesti koulutustilaisuuden, jossa Nidan teorian mukaista kääntämistä esitteli Dr. Rudolf Kassühlke. KHA 

Ha 4 Raamatunkäännöskomitean koulutustilaisuuden pöytäkirja 5.4.1978, § 2 ja liite. – Santala toteaa, 

että juuri Esko Rintala loi pääosin määrittelyn käsitteelle dynaaminen vastaavuus. Santala 1998, 23. – 

Komitean osamietintö toteaa, että nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa Raamattua käyttävät ihmiset, 

joiden uskonnolliset, elämäkatsomukselliset ja sosiaaliset edellytykset vaihtelevat. Siksi raamatunkään-

nökseen tulee liittymään erilaisia asenteita ja odotuksia.  Tästä johtuen komitean tavoitteena on tehdä 

käännös, joka välittää kaikille mahdollisimman tarkan käsityksen Raamatun sisällöstä. Koska komitean 

tehtävänä on uuden suomalaisen Kirkkoraamatun tuottaminen, käännöksessä on ensisijaisesti otettava 

huomioon kirkon tarpeet. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osa-

mietintö 1975, 19-20. 
582

 Käännöstyön suoritti toimituskunta, johon kuuluivat dos., TT Heikki Räisänen, TM Raimo Huikuri ja 

pääsihteeri Esko Rintala. UTN 1972, 5-6. – Käännöksen taustasta ks. tarkemmin Rintala 1969, 41-46. – 

UTN pyrki välittämään luotettavan ja ymmärrettävän kuvan Uuden testamentin sisällöstä lukijalle, joka ei 

ole perehtynyt tavanomaiseen uskonnolliseen ja kirkolliseen kielenkäyttöön. Räisänen 1972, 174. – Ko-

mitean osamietintö luokittelee UTN:n populaarikäännökseksi. XXI varsinaisen kirkolliskokouksen aset-

taman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 18; Pihkala 1984, 103. 
583

 Parvio 1973, 9. Ks. myös Tiililä 1973, 19. 
584

 Parvio 1973, 5-6. 
585

 Arkkipiispa John Vikström totesi komitean käännösehdotuksesta vuonna 1990, että komitean käyttä-

mät käännösperiaatteet ovat osittain johtaneet lukijan holhoamiseen. Vikström viittaa erityisesti tilantei-

siin, joissa kääntäjä on lukijan puolesta tehnyt selvän valinnan erilaisten tulkintavaihtoehtojen välillä. 

KHA Haa 1 Raamatunkäännösvaliokunnan pöytäkirja 22.3.1990, liite ‟John Vikström: Miten saamme 

hyvän raamatunkäännöksen? Turun arkkihiippakunnan hiippakuntakokouksen avauspuhe 15.3.1990‟, s. 

3-4. 



 

109 

 

vietiin nimittäin mahdollisuus tehdä omia johtopäätöksiä esimerkiksi eri raamatunkohti-

en välisistä yhteyksistä.
586

 

Nidan käännösteorian keskeisimmän ongelman kiteytti hyvin professori Heikki 

Koskenniemi, joka kritisoi Uusi testamentti nykysuomeksi -käännöstä seuraavasti: ”Yksi 

ainoa kääntäjän pelkistämistarkoituksessa tekemä tulkinta voi myös viedä kaikki mah-

dollisuudet huomata muiden olemassaoloakaan. … Varmasti voidaan todeta, että luetta-

vuus lisääntyy sillä menetelmällä, jota on noudatettu. Voidaan kuitenkin kysyä, mitä 

hyötyä siitä on, että kaikki ymmärtävät jonkin kohdan helposti, mutta väärin. Eikö ole 

sittenkin parempi, että varataan mahdollisimman monelle tilaisuus käsittää asiat oikein. 

Luettavuus ja luotettavuus eivät toteudu samalla ratkaisulla.”
587

 Koskenniemi ei kuiten-

kaan ota huomioon sitä, että kirjaimellinenkaan käännös ei takaa luotettavuutta eikä sitä, 

että lukija ymmärtää Raamatun kirjoittajan tarkoituksen oikein. Sen sijaan kirjaimelli-

nen käännös antaa kyllä enemmän tulkinnanvapautta lukijalle ja Raamatun selittäjälle, 

kun taas Nidan teorian mukaisessa kääntämisessä kääntäjällä on erittäin suuri rooli ja 

vastuu Raamatun tulkitsijana. Tätä vastuuta Nida ei valitettavasti juurikaan painota, 

mikä on yksi hänen teoriansa suurimmista heikkouksista.  

Kääntäjän vastuuseen selittäjänä kiinnitti huomiota myös Osmo Tiililä Uusi tes-

tamentti nykysuomeksi -käännöksen arvioinnissaan: ”… kun käännös on tarkoitukselli-

sesti laadittu hyvin vapaaksi, se pakostakin on muodostunut selittäväksi eli lukijaa neu-

vovaksi ja ohjaavaksi. Kahden henkilön kristinuskonkäsitys asetetaan tässä Suomen 

kansalle ohjeelliseksi ja aivan kuin Uuden testamentin itsensä muka vahvistamaksi, kun 

se kohta kohdalta esitetään Uuden testamentin tekstin nykysuomena.”
588

 Vaikka Tiililän 

arviointi on nykylukijan näkökulmasta mahtipontista ja nousee yhden, hänen kirjoituk-

sessaan myös selvästi esiintuodun, teologisen raamattunäkemyksen pohjalta, sisältää se 

varteenotettavia kriittisiä näkökulmia Nidan käännösteoriaa kohtaan. Tiililä pitää ”hät-

kähdyttävänä” tietoa, että kääntäjät tekivät kyseisen käännöksen kielelliseltä pohjalta 

eivätkä käyneet yhtään opillista keskustelua.
589

 Nidan teorian mukaisessa kääntämises-

sähän Raamatun tulkintaan liittyvä opillinen keskustelu olisi nimenomaan käytävä juuri 

käännösprosessin kestäessä, jolloin käännökseen tuleviin tulkintoihin pystyy vielä vai-

kuttamaan.
590

 Pitkälle vietyä tulkintaa sisältävästä käännöksestä on turha keskustella 

enää silloin, kun käännös on jo valmis ja käytössä.
591

 

                                                 
586

 Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Heikki Räisänen, joka vuonna 1986 arvioi kirkolliskokouksen 

29.10.1973 asettaman raamatunkäännöskomitean käännöstyötä. Räisäsen mukaan sanakonkordanssista 

luopuminen Vanhan testamentin puolella johtaa ongelmiin Uuden testamentin puolella, mikäli komitea 

haluaa siellä pitää kiinni sanakonkordanssista teologisesti keskeisissä kohdissa. Esimerkiksi Paavalin 

kirjeiden vanhurskauttaa-verbi jää ikään kuin ilmaan, jos raamatunlukija ei sanakonkordanssista luopumi-

sen vuoksi enää löydä ilmaisun vanhatestamentillisia juuria. Sanakonkordanssista luopuminen ja siirty-

minen dynaamiseen käännöstapaan auttaa Räisäsen mukaan kyllä ymmärtämään kulloinkin käsillä olevaa 

tekstiä kokonaisuutena, mutta se saattaa vaikeuttaa raamatunlukijan pyrkimyksiä suhteuttaa kyseinen 

teksti toisiin Raamatun teksteihin. Räisänen 1986, 187-188. 
587

 Koskenniemi 1972, 50-51. 
588

 Tiililä 1973, 18. 
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 Tiililä 1973, 21. – Tähän viittaa myös Santala. Santala 1998, 10. – Tätä näkemystä vastaan voi kuiten-

kin todeta, että kielellistä ja opillista keskustelua ei voi raamatunkääntämisen yhteydessä erottaa toisis-

taan. Kielelliseltä pohjalta käytävä keskustelu on siten väistämättä aina myös opillista keskustelua, vaikka 

keskustelu ei pohjautuisikaan varsinaisiin oppilauseisiin. 
590

 Roinila painottaa, että jokainen käännös on aina tulkinta. Roinila 1990, 218. – Kirkolliskokouksen 

29.10.1973 asettaman raamatunkäännöskomitean jäsen (vuodesta 1978) dosentti Juha Pihkala totesi 

käännösehdotuksen valmistuttua: ”Aina joudutaan kysymään: missä kulkee alkutekstiin pohjautuvan 

kääntämisen ja kääntäjän (tai kääntäjäryhmän) omien tulkintojen raja?” Pihkalan mukaan tämä näkökul-

ma tiedostettiin kyllä riittävän selvästi raamatunkäännöstyössä. Pihkala 1992, 80. – Ilmari Heinonen kriti-
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Komitean voi todeta toimineen viisaasti, kun se ei osamietinnössään sitoutunut 

Nidan teoriaan. Nidan teorian mukainen kääntäminen olisi johtanut populäärikäännök-

sen tyyppiseen käännösehdotukseen, jota tuskin olisi hyväksytty Kirkkoraamatuksi. 

Nidan teoria ei sovellu suomalaisen Kirkkoraamatun kääntämiseen, koska suomen kir-

jakielellä on pitkä historia takanaan ja myös Raamattu on ollut luettavana suomen kie-

lellä jo satoja vuosia. Suomen kielessä on hyvin vakiintunut teologinen erikoissanasto 

olemassa eikä sitä voida ohittaa raamatunkäännöstyössä. Toisaalta, vaikka komitea ei 

sitoutunut Nidan teoriaan yleisenä käännösperiaatteena, vaikuttivat hänen teoriansa yk-

sittäiset ajatukset taustalla komitean työskentelyssä.  

 

                                                                                                                                               
soi vuonna 1991 raamatunkäännöskomitean tuottamaa Uuden testamentin käännösehdotusta siitä, että 

raamatunkäännöskomitean käännösperiaatteet olivat sisäisesti ristiriitaisia. Komitea painotti, että käännös 

perustuu alkutekstin tulkintaan. Samalla komitea kuitenkin painottaa, että tavoitteena ei ole ollut minkään 

tulkintradition tai jonkin kirkon opin mukainen käännös. Heinosen mukaan tulkinta vaatii aina tietyt tul-

kintaperiaatteet, jotka ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Komitean tulkintaperiaatteet jäävät 

hänen mukaansa täysin hämäriksi, mikä on hyvin ongelmallista raamatunlukijan kannalta. Heinosen mu-

kaan Raamattua ei voi kapseloida ”eksegeettiseen eriöön”. Siksi Raamatun suomentaminen ei voi olla 

luonteeltaan pelkästään filologinen ja eksegeettinen, vaan myös dogmaattinen ja systemaattisteologinen 

kysymys. Heinonen 1991, 92-93, 98-99. – Raamatunkäännöskomitean jäsenenä toiminut Tapani Harviai-

nen totesi vuonna 1990, käännöstyön valmistuttua, että tieteellisesti perustelluin käännös nojaa aina sub-

jektiivisiin arvioihin ja tieteellinen ratkaisu on siten yllättävässä määrin intuitioon pohjautuva. Harviainen 

1990, 181. – Johannes Seppälä arvioi vuonna 1989, että uusi raamatunkäännös ei tule Suomen ortodoksi-

sen kirkon käyttöön. Hänen mukaansa dynaamisen vastaavuuden teorian (eli ”ajatuskuvien” mukaisen 

kääntämisen, kuten hän teoriaa kutsuu) perusongelma on siinä, että emme voi tietää, mitä kirjoittaja on 

oikeastaan tarkoittanut. Joudumme tekemään tulkinnan kirjoittajan tarkoituksesta, ja silloin törmäämme 

erilaisiin tulkintoihin, jotka liittyvät myös erilaisten kirkkojen olemassaolon kysymyksiin. Seppälä 1989, 

211. – Kuningas-Autio toteaa, että ns. vapaassa käännöksessä kääntäjän oman tulkinnan osuus korostuu 

selvästi. Kuningas-Autio 1998, 20. 
591

 Myöhemmin Nidan teoriaa on kritisoinut Michael Marlow. Marlowin mukaan Nida ei ollut ensisijai-

sesti kiinnostunut kääntämisestä indoeurooppalaisille kielille, vaan Etelä-Amerikan ja Afrikan heimokie-

lille, joilla ei vielä ollut raamatunkäännöstä eikä välttämättä kirjakieltäkään. Siksi hänen teoriaansa on 

hankala suoraan soveltaa pitkän kirjakielen ja raamatunkäännösten historian omaaviin kieliin, joilla on jo 

hyvin vakiintunut teologinen erikoissanasto olemassa. Nidan teoria lähtee liikkeelle oletuksesta, että täl-

laista sanastoa ei ole olemassa tai sitä ei ainakaan pidä käyttää. Nidan teorian mukaisessa kääntämisessä 

saatetaan Marlowin mukaan helposti jättää kääntämättä sanoman kannalta merkittäviäkin heprean ja krei-

kan sanoja, jos kääntäjä ei löydä niille tarpeeksi modernilta kuulostavia käännösvastineita. Nidan kään-

nösteoria myös aliarvioi tavallisia lukijoita selittämällä asioita turhaan. Marlowe, Michael: Against the 

Dynamic Equivalence http://www.bible-researcher.com/dynamic-equivalence.html 7.5.2009. – Samanlai-

sia huomioita Nidan teorian heikkouksista on tehnyt myös Kela. Ks. Kela 2007, 114, 243. – Käännösyk-

sikön jäsen Tapani Harviainen on todennut jälkeenpäin, että käännöstyössä pyrittiin toisaalta pois perin-

teisen raamattusuomen ja sananmukaisen kääntämisen vanhentuneista urista, mutta toisaalta suhtauduttiin 

kriittisesti Eugene A. Nidan ja Charles Taberin kehittämään dynaamisen ekvivalenssin periaatteeseen. 

Kyseinen periaate pyrki tyyli- ja perinnearvoista välittämättä välittämään viestin sisällön selkokielisesti 

kohdekielelle. Harviainen 2008, 117. 

http://www.bible-researcher.com/dynamic-equivalence.html
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12. Dikaiosynesta vanhurskauteen. Psalmien kirjan צדק ṣdq -
sanueen aiemmat käännösvastineet Septuagintasta Psalmit 
elävät -parafraasiin   

 

Tässä luvussa tutkin, mitä käännösvastineita kääntäjät antoivat Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen sanoille niissä raamatunkäännöksissä, joita Mikael Agricola käytti lähteenään 

omassa raamatunkäännöstyössään. Agricolan päälähteinä olivat latinankielinen Vulgata, 

Martti Lutherin saksankielinen käännös ja ruotsinkielinen Kustaa Vaasan Raamattu. 

Koska historian ensimmäinen raamatunkäännös, kreikankielinen Septuaginta, on vai-

kuttanut Vulgatan käännökseen, pidän perusteltuna tutkia ensin sanueen käännösvasti-

neita Septuagintassa. Tämän jälkeen tutkin Vulgatan kahden eri Psalmien kirjan, krei-

kankielisestä tekstistä käännetyn ja hepreankielisestä tekstistä käännetyn, antamia kään-

nösvastineita sanueelle. Näistä tutkin ensin kreikankielisestä tekstistä käännettyä, koska 

se kuuluu Katolisen kirkon viralliseen Vulgataan ja on siis ainakin ollut Agricolan läh-

teenä. Hepreankielisestä tekstistä käännetty Psalmien kirja ei kuulu viralliseen Vulga-

taan, mutta se on ollut tunnettu läpi keskiajan ja on nykyisin tutkijoiden käytettävissä 

tieteellisenä laitoksena. Tämän jälkeen tutkin saksankielisen Martti Lutherin käännök-

sen ja ruotsinkielisen Kustaa Vaasan Raamatun antamia käännösvastineita Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen sanoille. 

Seuraavaksi tarkastelen, mitä käännösvastineita Agricola ja hänen työryhmänsä 

antoivat omassa käännöksessään Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanoille sekä selvitän 

vanhurskaus-sanan alkuperää. Tämän jälkeen tutkin, mitä käännösvastineita Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen sanat ovat saaneet Agricolan jälkeen tehdyissä raamatunkään-

nöksissä, ennen kuin kirkolliskokous hyväksyi vuoden 1992 Kirkkoraamatun. Tutki-

mukseni kohteina ovat vuosien 1642, 1776 ja 1938 Kirkkoraamatut syntyprosesseineen 

sekä Aapeli Saarisalon Salmit-käännös vuodelta 1971, Jussi Aron Psalmit nykysuomeksi 

-käännös vuodelta 1973 ja Psalmit elävät -parafraasi vuodelta 1985.  
 

Septuaginta 

 

Septuaginta on muinainen Vanhan testamentin kreikankielinen käännös ja samalla maa-

ilmanhistorian ensimmäinen raamatunkäännös. Se valmistui kokonaan tai ainakin olen-

naisilta osiltaan 100-luvun loppuun eKr. mennessä.
592

 Käännöksen tekivät Egyptin 

Aleksandriaan 300-200 -luvuilla eKr. muuttaneiden juutalaisten jälkeläiset, jotka olivat 

vähitellen kreikkalaistuneet ja joiden keskuudessa heprean kielen taito oli ohentunut.
593

 

Kääntäjiä oli useita eikä heillä ollut tiettyä kääntämisen filosofiaa tai yhteisesti sovittuja 

standardeja käännöstyölle. Käännös ei siksi ole homogeenistä, vaan sisältää erilaisia 

käännöstekniikoita käyttäneiden ja erilaisen käännöskokemuksen omaavien kääntäjien 

eri aikoina ja eri paikoissa tietylle yhteisölle tuottamaa käännöstä. Psalmien kirja on 

enimmäkseen alkukielen sanoille ja rakenteille uskollista sanasanaista käännöstä, mutta 

paikoitellen käännösvastineiden valinnoissa on kuitenkin eroja.
594

 Tietyt heprean sanat, 

                                                 
592

 Septuaginta 1979, LVI; Sollamo 2000, 43, 45. 
593

 Sollamo 2000, 43; Aejmalaeus 2007, 282. – Syynä kreikkalaistumiseen ja koinee-kreikan ottamiseen 

kotikieleksi on saattanut olla juutalaisten halu luoda yhteyksiä valtaa pitäviin kreikkalaisiin ja erottautua 

egyptiläisestä alaluokasta. – Olofssonin mukaan osasyinä Septuagintan syntymiselle olivat myös juutalai-

sen lähetystyön tarpeet. Olofsson 1986, 66-68. 
594

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 12; Aej-

malaeus 1986, 111-112; Sollamo 2000, 46; Cook 2001, 196; Paloposki 2002, 259; Talshir 2007, 1177-
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idiomit ja aiheet olivat helppoja kääntää, koska kreikan kielessä oli vain yksi ilmeinen 

tapa kääntää kyseinen asia. Suurimmalta osaltaan Septuagintan kääntäjien käyttämät 

käännösvastineet olivat siis jo olemassa kreikan kielessä käytettyinä käännösvastinei-

na.
595

 

 
sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

596
 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) δικαιωθῇρ (1 kpl) 51:6 (=50:6) צדק

verbijuurena ihmiseen  δικαιώςασε (1 kpl) 82:3 (=81:3) 

(4 kpl) (2 kpl) δικαιωθήςεσαι (1 kpl) 143:2 (=142:2) 

 asiaan (1 kpl) δεδικαιωμένα (1 kpl) 19:10 (=18:10) 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi  

(49 kpl) 

Jumalaan  

(12 kpl) 

δικαιοζύνη  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24 (=34:24), 35:28 

(=34:28), 50:6 (=49:6), 97:6 (=96:6), 

119:7 (=118:7) , 119:62 (=118:62) , 

119:106 (=118:106), 119:123 

(=118:123), 119:160 (=118:160), 

119:164 (=118:164) 

 ihmiseen  

(7 kpl) 

δικαιοςύνη  

(5 kpl) 

4:2, 7:9, 17:1 (=16:1), 18:21 (=17:21), 

18:25 (=17:25), 35:27 (=34:27), 37:6 

(=36:6) 

 asiaan  

(6 kpl) 

δικαιοςύνη  

(6 kpl) 

23:3 (=22:3), 45:5 (=44:5), 118:19 

(=117:19) 119:75 (=118:75), 119:144 

(=118:144), 119:172 (=118:172) 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta  

(22 kpl) 

δικαιοςύνη  

(22 kpl) 

9:9, 15:2 (=14:2), 17:15 (=16:15), 40:10 

(=39:10), 45:8 (=44:8), 48:11 (=47:11), 

52:5 (=51:5), 58:2 (=57:2), 65:6 (=64:5), 

72:2 (=71:2), 85:11 (=84:11), 85:12 

(=84:12), 85:14 (=84:14), 89:15 

(=88:15), 94:15 (=93:15), 96:13 

(=95:13), 97:2 (=96:2), 98:9 (=97:9), 

119:121 (=118:121), 119:138 

(=118:138), 119:142 (=118:142), 132:9 

(=131:9) 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

θτςίαν δικαιοςύνηρ  

(2 kpl) 

4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

δικαιοςύνη  

(24 kpl) 

5:9, 22:32 (=21:32), 31:2 (=30:2), 36:7 

(=35:7), 36:11 (=35:11), 40:11 (=39:11), 

51:16 (=50:16), 69:28 (=68:28), 71:2 

(=70:2), 71:15 (=70:15), 71:16 (=70:16), 

71:19 (=70:18-19), 71:24 (=70:24), 72:1 

(=71:1), 88:13 (=87:13), 89:17 (=88:17), 

98:2 (=97:2), 103:17 (=102:17), 111:3 

(=110:3), 119:40 (=118:40), 119:142 

(=118:142), 143:1 (=142:1), 143:11 

(=142:11), 145:7 (=144:7) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

δικαιοςύνη  

(3 kpl) 

106:31 (=105:31), 112:3 (=111:3), 112:9 

(=111:9) 

                                                                                                                                               
1179; Aejmalaeus 2007, 282, 295-296. – Lemmelijn selvittää Septuaginta-tutkimuksessa aiemmin käytet-

tyjä Septuagintan kirjojen käännösmääritelmiä ‟very free‟, ‟relatively free‟, ‟relatively literal‟ ja ‟very 

literal‟ ja toteaa, että uudempi tutkimus on hylännyt nämä määritelmät liian yksioikoisina. Sama käännös 

voi yhtaikaa olla tietyssä mielessä kirjaimellista ja tietyssä mielessä vapaata käännöstä. Lemmelijn 2001, 

43-52. 
595

 Sipilä 1999, 10. 
596

 Septuagintan jaenumerointi ja -jako poikkeaa osin heprealaisesta tekstistä. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet  

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

ilman selvää  

viittauskohdetta 

δικαιοςύνη  

(3 kpl) 

72:3 (=71:3), 99:4 (=98:4), 106:3 

(=105:3) 

substantiivi (5 kpl) ἐλεημοζύνην (2 kpl) 24:5 (=23:5), 33:5 (=32:5) 

(jatkoa edelli- monikko ‟vanhurs- δικαιοςύναρ (1 kpl) 11:7 (=10:7)  

seltä sivulta) kaat teot‟ (2 kpl) ἐλεημοςύναρ (1 kpl) 103:6 (=102:6) 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

Jumalaan  

(6 kpl) 

δίκαιορ  

(6 kpl)  

7:12, 11:7 (=10:7), 116:5 (=114:5), 

119:137 (=118:137), 129:4 (=128:4), 

145:17 (=144:17) 

  

 

 

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

δίκαιορ  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3 (=10:3), 11:5 

(=10:5), 14:5 (=13:5), 31:19 (=30:19), 

32:11 (=31:11), 33:1 (=32:1), 34:16 

(=33:16), 34:20 (=33:20), 34:22 

(=33:22), 37:12 (=36:12), 37:16 

(=36:16), 37:17 (=36:17), 37:21 

(=36:21), 37:25 (=36:25), 37:29 

(=36:29), 37:30 (=36:30), 37:32 

(=36:32), 37:39 (=36:39), 52:8 (=51:8), 

55:23 (=54:23), 58:11 (=57:11), 58:12 

(=57:12), 64:11 (=63:11), 68:4 (=67:4), 

69:29 (=68:29), 75:11 (=74:11), 92:13 

(=91:13), 94:21 (=93:21), 97:11 

(=96:11), 97:12 (=96:12), 112:4 

(=111:4), 112:6 (=111:6), 118:15 

(=117:15), 118:20 (=117:20), 125:3 

(=124:3) (2 krt.), 140:14 (=139:14), 

141:5 (=140:5), 142:8 (=141:8), 146:8 

(=145:8) 

 asiaan  (1 kpl) δίκαιορ (1 kpl) 7:11
597

 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq ֶצֶדק

δικαιοςύνη (1 kpl) 72:7 (=71:7) 
598

 

yhteensä 139 kpl   

 
Taulukko 16.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Septuagintassa. 

 

Taulukossa 16 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Septuagintassa. Septuaginta käyttää käännösvastineina vain kahden 

kreikan kielen sanueen sanoja: δικαιοζύνη / δίκαιος -sanueen sanoja 136 kertaa ja 

ἐλεημοζύνη -sanueen sanoja kolme kertaa. Kreikan kielen sana ἐλεημοζύνην
599

 esiintyy 

                                                 
597

 Septugintan jaejako on tässä kohtaa erilainen kuin Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstissä. 

Sana יק  ṣaddîq ei liity jakeeseen 7:10 ja sen subjektiin Jumalaan, vaan jakeeseen 7:11 ja sen subjektiin ַצדִּ

ִּ֥י -māg nnī ‟minun kilpeni‟. Septuagintassa jakeen 7:11 alku on muodossa δικαία ἡ βοήθειά μοτ ‟van ָמָֽגִּנִּ

hurskas apuni‟. 
598

 Septuaginta esittää Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstille vaihtoehtoisen lukutavan, jota tuke-

vat myös muutamat hepreankieliset käsikirjoitukset ja Peshitta. Vaihtoehtoisen lukutavan myötä virkkeen 

merkitys ‟vanhurskas kukoistaa hänen päivinänsä ja rauha on suuri‟ muuttuu muotoon ‟vanhurskaus ku-

koistaa hänen päivinänsä ja rauha on suuri‟. Sana ֶצֶדק ṣedeq ‟vanhurskaus‟ on luontevampi rinnastuskoh-

de sanalle ָׁשֹלום šālôm ‟rauha‟ kuin sana יק  ṣaddîq ‟vanhurskas‟. Itse olen kuitenkin päätynyt pitämään ַצדִּ

Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstin lukutapaa alkuperäisempänä.  
599 Suomenkielistä Septuagintan kreikan kielen sanakirjaa ei valitettavasti ole saatavilla. Matti Liljeqvis-

tin Uuden testamentin sanakirja. Kreikka-suomi antaa sanalle ἐλεημοζύνην käännösvastineet ‟hyvänteke-
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Septuagintan Psalmien kirjassa kaikkiaan vain kaksi kertaa, jakeissa 24:5 (=23:5) ja 

32:5 (=33:5). Molemmissa jakeissa se toimii itsenäisenä lauseen objektina olevan hep-

rean kielen sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineena. Samaan kreikan kieleen sanueeseen 

kuuluva sana ἐλεημοζύνας esiintyy Septuagintan Psalmien kirjassa vain kerran, jakees-

sa 102:6 heprean kielen monikkomuotoisen sanan ְצָדקֹות ṣĕdāqôt ‟vanhurskaat teot‟ 

käännösvastineena. Sen sijaan jakeessa 11:7 sanan ְצָדקֹות ṣĕdāqôt ‟vanhurskaat teot‟ 

käännösvastineena on kreikan kielen sana δικαιοζύνας. Heprealaisessa tekstissä jakees-

sa 34:18 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta Septuaginta lisää jakeeseen 33:18 

subjektiksi οἱ δίκαιοι. Jakeessa 38:21 (=37:21) Septuaginta käyttää kreikan kielen sanaa 

δικαιοζύνη heprean kielen sanan וב ָֹֽ  .ṭô  ‟hyvä‟ käännösvastineena ט

Septuaginta käyttää kreikan kielen sanaa δικαίας (‟vanhurskas‟) jakeessa 2:12, 

vaikka heprealaisessa tekstissä ei ole lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Kreikan kielen 

δίκαιορ-sanueperheeseen kuuluva sana δικαιώμαηα
600

 esiintyy kuudessa Septuagintan 

Psalmien kirjan jakeessa
601

 heprean kielen sanan ים -piqqûdîm ‟määräykset‟ kään פִּּקּודִּ

nösvastineena ja 27 jakeessa
602

 heprean kielen sanan ים -ḥuqqîm ‟säädökset‟ käännös ֺחּקִּ

vastineena. Lisäksi Septuaginta käyttää sanaa δικαιώμαηα jakeessa 119:24 (=118:24), 

vaikka heprean kielessä ei ole lainkaan sanaa ים ים piqqûdîm ‟määräykset‟  tai  פִּּקּודִּ  ֺחּקִּ

ḥuqqîm ‟säädökset‟. Jakeessa 73:13 (=72:13) heprean kielen sanan י יתִּ ִּ֣ -zikkîtî ‟puhdis זִּכִּ

tan‟ käännösvastineena on kreikan kielen sana ἐδικαίωζα ‟julistin vanhurskaaksi‟. Il-

maisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Septuaginta kääntää sekä jakeessa 4:6 että 51:21, samoin 

kuin jakeessa Dtn. 33:19, kreikan kielen ilmaisulla θσζίαν δικαιοζύνης (‟vanhurskauden 

uhrit‟). Kääntäjä on siis mahdollisesti ajatellut, että ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. 

 

                                                                                                                                               
väisyys‟ ja ‟almu‟. Liljeqvist 2007, 124. Eynikel & Hauspie & Lustin sanakirja antaa kreikan sanalle 

ἐλεημοζύνην merkitykset ‟pity‟, ‟mercy‟, ‟charity‟ ja ‟alms‟. Eynikel & Hauspie & Lust 2003. 
600

 Eynikel & Hauspie & Lustin sanakirja antaa kreikan sanalle δικαιώμαηα merkitykset ‟ordinance‟, 

‟decree‟, ‟justification‟, ‟legal right‟, ‟justice‟, ‟righteous deeds‟. Eynikel & Hauspie & Lust 2003. 
601

 Jakeissa 19:9 (=18:9), 119:27 (=118:27), 119:56 (=118:56), 119:93 (=118:93), 119:94 (=118:94) ja 

119:141 (=118:141). 
602

 Jakeissa 18:23 (=17:23), 50:16 (=49:16), 89:32 (=88:32), 105:45 (=104:45), 119:5 (=118:5), 119:8 

(=118:8), 119:12 (=119:12), 119:16 (=118:16), 119:23 (=118:23), 119:26 (=118:26), 119:33 (=118:33), 

119:48 (=118:48), 119:54 (=118:54), 119:64 (=118:64), 119:68 (=118:64), 119:71 (=118:71), 119:80 

(=118:80), 119:83 (=118:83), 119:112 (=118:112), 119:117 (=118:117), 119:118 (=118:118), 119:124 

(=119:124), 119:135 (=119:135), 119:145 (=118:145), 119:155 (=118:155), 119:171 (=118:171) ja 

147:19 (=147:8). 
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Vulgata (Psalmi iuxta LXX) 

 

Vulgatalla tarkoitetaan latinankielistä Raamattua, joka on valmistunut 300-luvulta jKr. 

lähtien ja ollut yleisessä käytössä läntisessä kirkossa viimeistään 600-luvulta lähtien. 

Psalmien kirjasta on Vulgatassa kaksi versiota, Psalmi iuxta LXX eli kreikkalaisen teks-

tin (Septuagintan) pohjalta käännetty ja Psalmi iuxta Hebraos eli heprealaisen tekstin 

pohjalta käännetty. Näistä vain ensin mainittu sisältyy katolisen kirkon viralliseen Vul-

gataan. Molemmat Vulgatan Psalmien kirjojen käännökset ovat Hieronymuksen kään-

tämiä. Hän teki käännöstyötään luostarissa Betlehemissä vuodesta 386 lähtien. Ensim-

mäisen Psalmien kirjan käännöksen hän teki meille tuntemattoman Septuagintan teks-

timuodon pohjalta. Tämä Psalmien kirja sai nimen Psalterium Romanum, ja se on edel-

leen käytössä Rooman Pietarinkirkon liturgiassa. Seuraavan Hieronymuksen psalmi-

käännöksen teksti perustuu vanhalatinalaiseen Psalmien kirjan käännökseen, jota Hie-

ronymus korjasi vastaamaan Origeneen Hexaplan kreikankielistä Psalmien kirjaa. Tämä 

käännös tunnetaan nimellä Psalterium Gallicanum, koska se oli aiemmin käytössä Gal-

liassa. Juuri tämä käännös sisältyy viralliseen Vulgataan,
603

 ja siksi tutkin seuraavaksi 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen siinä saamia käännösvastineita.  

                                                 
603

 Biblia Sacra Vulgata 2007, XXXIII; Johnson & Strömberg Kranz 1983, 51. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 
604

 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) iustificeris (1 kpl) 51:6 (=50:6) צדק

verbijuurena ihmiseen  iustificate (1 kpl) 82:3 (=81:3) 

(4 kpl) (2 kpl) iustificabitur (1 kpl) 143:2 (=142:2) 

 asiaan (1 kpl) iustificata (1 kpl) 19:10 (=18:10) 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

(49 kpl) 

Jumalaan  

(12 kpl) 

iustitia  

(11 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24 (=34:24), 35:28 (=34:28), 50:6 

(=49:6), 97:6 (=96:6), 119:7 (=118:7), 119:106 

(=118:106), 119:123 (=118:123), 119:160 

(=118:160), 119:164 (=118:164) 

  iustificationis  

(1 kpl) 

119:62 (=118:62) 

 ihmiseen  

(7 kpl) 

iustitia  

(7 kpl) 

4:2, 7:9, 17:1 (=16:1), 18:21 (=17:21), 18:25 

(=17:25), 35:27 (=34:27), 37:6 (=36:6) 

 asiaan  iustitia (3 kpl) 23:3 (=22:3), 45:5 (=44:5), 118:19 (=117:19)  

 (6 kpl) aequitas  

(3 kpl) 

119:75 (=118:75), 119:144 (=118:144), 

119:172 (=118:172) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

iustitia  

(19 kpl) 

9:9, 15:2 (=14:2), 17:15 (=16:15), 40:10 

(=39:10), 45:8 (=44:8), 48:11 (=47:11), 58:2 

(=57:2), 72:2 (=71:2), 85:11 (=84:11), 85:12 

(=84:12), 85:14 (=84:14), 89:15 (=88:15), 

94:15 (=93:15), 97:2 (=96:2), 98:9 (=97:9), 

119:121 (=118:121), 119:138 (=118:138), 

119:142 (=118:142), 132:9 (=131:9) 

  aequitas (3 kpl) 52:5 (=51:5), 65:6 (=64:5), 96:13 (=95:13), 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

sacrificium iustitiae 

(2 kpl) 

4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

iustitia  

(22 kpl) 

5:9, 22:32 (=21:32), 31:2 (=30:2), 36:7 (=35:7), 

36:11 (=35:11), 40:11 (=39:11), 51:16 

(=50:16), 69:28 (=68:28), 71:2 (=70:2), 71:15 

(=70:15), 71:16 (=70:16), 71:19 (=70:18-19), 

71:24 (=70:24), 72:1 (=71:1), 88:13 (=87:13), 

89:17 (=88:17), 98:2 (=97:2), 103:17 

(=102:17), 111:3 (=110:3), 119:142 

(=118:142), 143:1 (=142:1), 145:7 (=144:7) 

  aequitas (2 kpl) 119:40 (=118:40), 143:11 (=142:11) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

iustitia  

(3 kpl) 

106:31 (=105:31), 112:3 (=111:3), 112:9 

(=111:9) 

 ilman selvää  iustitia (3 kpl) 72:3 (=71:3), 99:4 (=98:4), 106:3 (=105:3) 

 viittauskohdetta 

(5 kpl) 

misericordia  

(2 kpl) 
24:5 (=23:5), 33:5 (=32:5) 

 monikko ‟van-  iustitias (1 kpl) 11:7 (=10:7)  

 hurskaat teot‟  

(2 kpl) 

misericordias  
(1 kpl) 

103:6 (=102:6) 

 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan   

(6 kpl) 

iustus  

(6 kpl)  

7:12, 11:7 (=10:7), 116:5 (=114:5), 119:137 

(=118:137), 129:4 (=128:4), 145:17 (=144:17) 

(52 kpl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

                                                 
604

  Vulgatan jaenumerointi ja -jako poikkeavat osin heprealaisen tekstin numeroimisesta ja jaosta. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet  

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(jatkoa edelli-

seltä sivulta) 

 

ihmiseen  

(44 kpl) 

iustus  

(43 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:5 (=10:5), 14:5 (=13:5), 

31:19 (=30:19), 32:11 (=31:11), 33:1 (=32:1), 

34:16 (=33:16), 34:20 (=33:20), 34:22 

(=33:22), 37:12 (=36:12), 37:16 (36:16), 37:17 

(=36:17), 37:21 (=36:21), 37:25 (=36:25), 

37:29 (=36:29), 37:30 (=36:30), 37:32 

(=36:32), 37:39 (=36:39), 52:8 (=51:8), 55:23 

(=54:23), 58:11 (=57:11), 58:12 (=57:12), 

64:11 (=63:11), 68:4 (=67:4), 69:29 (=68:29), 

75:11 (=74:11), 92:13 (=91:13), 94:21 

(=93:21), 97:11 (=96:11), 97:12 (=96:12), 

112:4 (=111:4), 112:6 (=111:7), 118:15 

(=117:15), 118:20 (=117:20), 125:3 (=124:3) (2 

krt.), 140:14 (=139:14), 141:5 (=140:5), 142:8 

(=141:8), 146:8 (145:8) 

  (populos in) iustitia 

(1 kpl) 

11:3 (=10:3) 

 asiaan (1 kpl) iustus (1 kpl) 7:11
605

 

 toinen lukutapa: 

  ṣedeq ֶצֶדק

(1 kpl) 

iustitia  
(1 kpl) 

72:7 (=71:7) 
606

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 17.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Vulgatassa (Psalmi iuxta LXX). 

 

Taulukossa 17 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Vulgatassa (Psalmi iuxta LXX). Vulgata (Psalmi iuxta LXX) käyttää 

käännösvastineina latinan kielen iustitia / iustus -sanueen sanoja 128 kertaa, sanaa 

aequitas kahdeksan kertaa ja misericordia-sanueen sanoja kolme kertaa.
607

 Latinan kie-

len sana aequitas toimii Jumalaan tai asiaan viittaavien sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ käännösvastineena. Sen sijaan verbimuodot, יק -ṣaddîq -sanat ja ihmiseen viit ַצדִּ

taavat ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanat eivät saa sitä käännösvastineekseen. Latinan kie-

len sana misericordia toimii jakeissa 24:5 (=23:5) ja 32:5 (=33:5) kreikan kielen sanan 

ἐλεημοζύνην käännösvastineena, joka puolestaan toimii näissä jakeissa heprean kielen 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineena. Latinan kielen sana misericordias toimii jakeessa 

102:6 kreikan kielen sanan ἐλεημοζύνας käännösvastineena, joka puolestaan toimii 

Septuagintassa heprean kielen monikkomuotoisen sanan ְצָדקֹות ṣĕdāqôt ‟vanhurskaat 

teot‟ käännösvastineena. Sen sijaan jakeessa 11:7 sanan ְצָדקֹות ṣĕdāqôt ‟vanhurskaat 

                                                 
605

 Vulgata seuraa Septuagintan jaejakoa, joka on tässä kohden erilainen kuin Biblia Hebraica Stuttgar-

tensian pohjatekstissä. Sana יק  ṣaddîq ei liity jakeeseen 7:10 ja sen subjektiin Jumalaan, vaan jakeeseen ַצדִּ

7:11 ja sen subjektiin ִּ֥י  māg nnī ‟minun kilpeni‟. Septugintassa jakeen 7:11 alku on muodossa ‟iustum ָמָֽגִּנִּ

adiutorium meum‟ (‟vanhurskas auttajani‟). 
606

 Ks. alaviite 598. 
607

 Käytän latinan kielen sanakirjoina Strengin (1933) ja Pitkärannan (2006) sanakirjoja. Sanoille iustitia 

ja iustus Strengin sanakirja antaa merkitykset ‟oikeamielisyys‟ sekä ‟oikea‟, ‟oikeamielinen‟, ‟oikeuden-

mukainen‟, ‟laillinen‟, ja ‟oikeutettu‟. Pitkärannan sanakirja antaa sanoille iustitia ja iustus merkitykset 

‟oikeamielisyys‟, ‟oikeudentunto‟, ‟oikeudenmukaisuus‟ ja ‟vanhurskaus‟ sekä ‟oikeamielinen‟, ‟oikeu-

denmukainen‟, ‟oikeutettu‟, ‟aiheellinen‟ ja ‟vanhurskas‟. aequitas saa sanakirjoissa merkitykset ‟yhtäläi-

syys‟, ‟tasapuolisuus‟, ‟kohtuus‟ ja ‟oikeudenmukaisuus‟ ja misericordia merkitykset ‟sääli‟, ‟laupeus‟ ja 

‟armeliaisuus‟. 



 

118 

 

teot‟ käännösvastineena on kreikan kielen sana δικαιοζύνας ja Vulgata iuxta LXX kään-

tää sen latinan kielen sanalla iustitias. 

Heprealaisessa tekstissä jakeessa 34:18 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta 

Vulgata (Psalmi iuxta LXX) lisää jakeeseen 33:18 subjektiksi iusti. Jakeessa 2:12 hep-

realaisessa tekstissä ei ole lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa, mutta Vulgata (Psalmi iuxta 

LXX) seuraa Septuagintan tekstiä ja käyttää latinan kielen sanaa iusta Septuagintan sa-

nan δικαίας käännösvastineena. Jakeissa 49:15 (=48:15) ja 111:1 (=110:1) latinan kielen 

sana iustus ja jakeessa 75:3 (=74:3) latinan kielen sana iustitia toimivat heprean kielen 

sanan ים -yěšārîm ‟oikeamieliset‟ käännösvastineena. Septuaginta on kääntänyt Psal יְָׁשרִּ

mien kirjassa heprean kielen sanan ים  ּקּודִּ  piqqûdîm ‟määräykset‟ kuusi kertaa kreikan  פִּ

sanalla δικαιώμαηα. Näistä viidessä jakeessa
608

 Vulgata (Psalmi iuxta LXX) käyttää 

käännösvastineena latinan kielen sanaa iustificationes ja kerran sanaa iustitia
609

. Niin 

ikään Septuaginta on kääntänyt Psalmien kirjassa heprean kielen sanan ים  ḥuqqîm ֺחּקִּ

‟säädökset‟ 27 kertaa sanalla δικαιώμαηα. Vulgata (Psalmi iuxta LXX) käyttää käännös-

vastineena latinan kielen sanaa iustitias neljässä jakeessa
610

 ja sanaa iustificationes 23 

jakeessa
611

. Jakeessa 119:20 (=118:20) latinan kielen sana iustificationes toimii kreikan 

kielen sanan κπίμασά käännösvastineena, joka puolestaan Septuagintassa toimii heprean 

kielen sanan ְׁשָפט  mišpāṭ ‟oikeus‟ käännösvastineena. Lisäksi Vulgata (Psalmi iuxta מִּ

LXX) käyttää jakeessa 119:24 (=118:24) käännösvastineena latinan kielen sanaa 

iustificationes Septuagintan sanalle δικαιώμαηα. Kyseisessä jakeessa ei hepreankielises-

sä tekstissä ole lainkaan sanaa ים ים piqqûdîm ‟määräykset‟  tai  פִּּקּודִּ  ֺחּקִּ

ḥuqqîm’‟säädökset‟.  

                                                 
608

 Jakeissa 119:27 (=118:27), 119:56 (=118:56), 119:93 (=118:93), 119:94 (=118:94) ja 119:141 

(=118:141). 
609

 Jakeessa 19:9 (=18:9). 
610

 Jakeissa 18:23 (=17:23), 50:16 (=49:16), 89:32 (=88:32) ja 147:19 (=147:8) .  
611

 Jakeissa 105:45 (=104:45), 119:5 (=118:5), 119:8 (=118:8), 119:12 (=119:12), 119:16 (=118:16), 

119:23 (=118:23), 119:26 (=118:26), 119:33 (=118:33), 119:48 (=118:48), 119:54 (=118:54), 119:64 

(=118:64), 119:68 (=118:64), 119:71 (=118:71), 119:80 (=118:80), 119:83 (=118:83), 119:112 

(=118:112), 119:117 (=118:117), 119:118 (=118:118), 119:124 (=119:124), 119:135 (=119:135), 119:145 

(=118:145), 119:155 (=118:155) ja 119:171 (=118:171). 
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Jakeessa 73:13 (=72:13) heprean kielen sanan י יתִּ ִּ֣ -zikkîtî ‟puhdistan‟ käännös זִּכִּ

vastineena on Septuagintassa kreikan kielen sana ἐδικαίωζα ja Vulgata (Psalmi iuxta 

LXX) kääntää sen latinaksi käännösvastineella iustificavi. Jakeessa 38:21 (=37:21) Sep-

tuaginta käyttää kreikan kielen sanaa δικαιοζύνη heprean kielen sanan וב ָֹֽ  ‟ṭôb ‟hyvä ט

käännösvastineena. Sen sijaan Vulgata (Psalmi iuxta LXX) ei käytä kyseisessä jakeessa 

lainkaan iustitia-sanueen sanaa.
612

 Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Vulgata (Psalmi iuxta 

LXX) kääntää sekä jakeessa 4:6 että 51:21 latinan kielen ilmaisulla sacrificium iustitiae. 

Kääntäjä on siis mahdollisesti ajatellut, että ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 

Dtn. 33:19 kääntäjä on kuitenkin käyttänyt synonyymista käännösvastinetta victimas 

iustitiae, joka viittaisi selvemmin siihen, että kyseessä on tietyn uhrieläimen uhraami-

nen. Vulgatan kääntäneellä Hieronymuksella on kuitenkaan tuskin ollut tarkempaa tie-

toa Vanhan testamentin ajalla mahdollisesti käytössä olleesta ṣedeq-uhrista, koska juu-

talaisten uhrijumalanpalvelus oli keskeytynyt yli 300 vuotta aiemmin Jerusalemin 

temppelin hävitykseen.  

 

Vulgata (Psalmi iuxta Hebraicum) 

 

Vulgatan toinen Psalmien kirjan versio on Psalmi iuxta Hebraicum, joka ei ole osa ny-

kyistä virallista Vulgataa,
613

 mutta on ollut tunnettu läpi keskiajan ja on nykyisin tutki-

joiden käytettävissä tieteellisenä laitoksena. Vulgatan Psalmi iuxta Hebraicum on kään-

nös, jonka Hieronymus on tehnyt suoraan heprean kielestä vuosien 390 ja 405 välillä.
614

  

 

                                                 
612

 Vulgata iuxta LXX kääntää jakeen 38:21 (=37:21) seuraavasti: ”qui retribuunt mala pro bonis 

detrahebant mihi quoniam sequebar bonitatem”. 
613

 Vulgata iuxta LXX syrjäytti sen Alcuinin toimeenpanemassa liturgisessa uudistuksessa. Biblia Sacra 

Vulgata 2007, XXXIV. 
614

 Biblia Sacra Vulgata 2007, XXXIII; Johnson & Strömberg Kranz 1983, 52. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 
615

 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) iustificeris (1 kpl) 51:6 (=50:6) צדק

verbijuurena ihmiseen  iuste facite (1 kpl) 82:3 (=81:3) 

(4 kpl) (2 kpl) iustificabitur  

(1 kpl) 

143:2 (=142:2) 

 asiaan (1 kpl) iustificata (1 kpl) 19:10 (=18:10) 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

(49 kpl) 

Jumalaan  

(12 kpl) 

iustitia  

(11 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24 (=34:24), 35:28 (=34:28), 50:6 

(=49:6), 97:6 (=96:6), 119:7 (=118:7) , 

119:106 (=118:106), 119:123 (=118:123), 

119:160 (=118:160), 119:164 (=118:164) 

  iustificationis  

(1 kpl) 

119:62 (=118:62) 

 ihmiseen  

(7 kpl) 

iustitia  

(6 kpl) 

4:2, 7:9, 18:21 (=17:21), 18:25 (=17:25), 35:27 

(=34:27), 37:6 (=36:6) 

  iustus (1 kpl) 17:1 (=16:1) 

 asiaan  iustitia (3 kpl) 23:3 (=22:3), 45:5 (=44:5), 118:19 (=117:19)  

 (6 kpl) iustus  

(3 kpl) 

119:75 (=118:75), 119:144 (=118:144), 

119:172 (=118:172) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

iustitia  

(20 kpl) 

9:9, 15:2 (=14:2), 17:15 (=16:15), 45:8 

(=44:8), 48:11 (=47:11), 52:5 (=51:5), 58:2 

(=57:2), 65:6 (=64:5), 72:2 (=71:2), 85:11 

(=84:11), 85:12 (=84:12), 85:14 (=84:14), 

89:15 (=88:15), 94:15 (=93:15), 97:2 (=96:2), 

98:9 (=97:9), 119:121 (=118:121), 119:138 

(=118:138), 119:142 (=118:142), 132:9 

(=131:9)  

  iustus (2 kpl) 40:10 (=39:10), 96:13 (=95:13) 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

sacrificium  

iustitiae (1 kpl) 

4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

iustitia  

(23 kpl)  

5:9, 22:32 (=21:32), 31:2 (=30:2), 36:7 

(=35:7), 36:11 (=35:11), 40:11 (=39:11), 69:28 

(=68:28), 71:2 (=70:2), 71:15 (=70:15), 71:16 

(=70:16), 71:19 (=70:18-19), 71:24 (=70:24), 

72:1 (=71:2), 88:13 (=87:13), 89:17 (=88:17), 

98:2 (=97:2), 103:17 (=102:17), 111:3 

(=110:3), 119:40 (=118:40), 119:142 

(=118:142), 143:1 (=142:1), 143:11 (=142:11), 

145:7 (=144:7) 

  iustificeris (1 kpl) 51:16 (=50:16) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

iustitia  

(3 kpl) 

106:31 (=105:31), 112:3 (=111:3), 112:9 

(=111:9) 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta  (5) 

iustitia  

(5 kpl) 

24:5 (=23:5), 33:5 (=32:5), 72:3 (=71:3), 99:4 

(=98:4), 106:3 (=105:3) 

 monikko ‟van-

hurskaat teot‟ (2) 

iustitias  

(2 kpl) 

11:7 (=10:7), 103:6 (=102:6) 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl)  

 

 

 

Jumalaan  

(7 kpl) 

iustos  

(7kpl)  

7:10, 7:12, 11:7 (=10:7), 116:5 (=114:5), 

119:137 (=118:137), 129:4 (=128:4), 145:17 

(=144:17) 

    

                                                 
615

 Vulgatan jaenumerointi ja -jako poikkeavat osin heprealaisesta tekstistä. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet  

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(jatkoa edelli-

seltä sivulta)  

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

iustos  

(43 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 11:3 (=10:3), 11:5 (=10:5), 14:5 

(=13:5), 31:19 (=30:19), 32:11 (=31:11), 33:1 

(=32:1), 34:16 (=33:16), 34:20 (=33:20), 34:22 

(=33:22), 37:12 (=36:12), 37:16 (=36:16), 

37:17 (=36:17), 37:21 (=36:21), 37:25 

(=36:25), 37:29 (=36:29), 37:30 (=36:30), 

37:32 (=36:32), 37:39 (=36:39), 52:8 (=51:8), 

55:23 (=54:23), 58:11 (=57:11), 58:12 

(=57:12), 64:11 (=63:11), 68:4 (=67:4), 69:29 

(=68:29), 75:11 (=74:11), 92:13 (=91:13), 

94:21 (=93:21), 97:11 (=96:11), 97:12 

(=96:12), 112:4 (=111:4), 112:6 (=111:6-7), 

118:15 (=117:15), 118:20 (=117:20), 125:3 

(=124:3) (2 krt.), 140:14 (=139:14), 141:5 

(=140:5), 142:8 (=141:8), 146:8 (145:8) 

  iustitia (1 kpl) 7:10 

 toinen lukutapa: 

 ṣdq ֶצֶדק

iustitia  
(1 kpl) 

72:7 (=71:7) 
616

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 18.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Vulgatassa iuxta Hebraicum. 

 

Taulukossa 18 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Vulgatassa (Psalmi iuxta Hebraicum). Kaikissa kohdin Vulgata 

(Psalmi iuxta Hebraicum) käyttää käännösvastineina latinan kielen iustitia / iustus -

sanueen sanoja. Latinan kielen sana iustitia esiintyy myös heprean kielen sanan ים  יְָׁשרִּ

yěšārîm ‟oikeamieliset‟ käännösvastineena jakeessa 75:3 (74:3), heprean kielen sanan 

ְׁשָפט  mišpāṭ ‟oikeus‟ käännösvastineena jakeessa 119:13 (118:13) ja heprean kielen מִּ

sanan ים  ḥuqqîm ‟säädökset‟ käännösvastineena jakeissa 119:26 (118:26) ja 119:112 ֺחּקִּ

(118:112). Latinan kielen sana iustus esiintyy heprean kielen sanan ים -yěšārîm ‟oi יְָׁשרִּ

keamieliset‟ käännösvastineena jakeissa 111:1 (110:1) ja 112:2 (111:2). Latinan kielen 

sana iustitiis esiintyy heprean kielen sanan ים  ḥuqqîm ‟säädökset‟ käännösvastineena ֺחּקִּ

jakeessa 119:16 (118:16). Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Vulgata (Psalmi iuxta Hebrai-

cum) kääntää sekä jakeessa 4:6 että 51:21 latinan kielen ilmaisulla sacrificium iustitiae. 

Kääntäjä on siis mahdollisesti ajatellut, että ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. 

 

                                                 
616

 Ks. alaviite 598. 
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Lutherbibel 1545 

 

Vuonna 1516 ilmestyi Erasmus Rotterdamilaisen julkaisema kreikankielinen Uusi tes-

tamentti, jonka esipuheessa hän ilmaisi raamattuhumanismin keskeisen tavoitteen: 

Raamattu pitäisi kääntää kaikille kielille. Uskonpuhdistus otti omakseen tämän periaat-

teen: jokaisen tuli saada lukea Raamattua äidinkielellään. Tämän periaatteen mukaisesti 

Martti Luther aloitti Raamatun kääntämisen saksan kielelle. Hänen ensimmäinen raama-

tunkäännöstyönsä oli Daavidin seitsemän katumuspsalmin kääntäminen vuonna 1517. 

Lutherin kääntämä Uusi testamentti ilmestyi saksan kielellä vuonna 1522. Seuraavana 

vuonna 1523 ilmestyi viiden Mooseksen kirjan käännös ja vuonna 1524 Psalttari. 

Kaikkiaan Vanhan testamentin kääntäminen kesti 12 vuotta ja siinä Lutherilla oli apu-

naan työryhmä. Koko Raamattu ilmestyi saksan kielellä vuonna 1534. Luther kump-

paneineen paranteli jatkuvasti raamatunkäännöstään ja niinpä hänen Psalttaristaan ehti 

hänen elämänsä aikana ilmestyä peräti 24 eri painosta, joko erillisenä painoksena tai 

osana koko Raamattua. 1520-luvun jälkipuoliskon painoksissa Psalttariin tuli runsaasti 

korjauksia. Huhtikuussa 1531 ilmestyi Psalttarin tarkistettu versio. Tätä myöhemmissä 

painoksissa ei Psalttariin enää tehty suuria muutoksia. Lutherin elämän viimeinen koko 

Raamatun painos ilmestyi vuonna 1545 eli ennen ensimmäistä suomenkielistä raama-

tunkäännöstä.
617

 Käytän tutkimuksessani lähteenä tätä vuonna 1545 ilmestynyttä pai-

nosta.
618

 Juuri tämä painos oli yhtenä vuoden 1642 Kirkkoraamatun pohjakäännökse-

nä.
619

 

 

 

                                                 
617

 Kinnunen 1983, 7-8; Heininen 1992a, 12-13; 1994, 9-10; Nisula 2008, 68. 
618

 Unrevidierte Luther Übersetzung von 1545. Käytän käännöstä sähköisessä muodossa osana Mikro-

Rabbi 11 Pro -ohjelmaa. 
619

 Aron mukaan ruotsinkielinen Kustaa Aadolfin Raamattu seuraa, toisin kuin vuoden 1642 Kirkkoraa-

mattu, Lutherin vuonna 1532 ilmestynyttä Vanhan testamentin painosta. Aro 1977, 194. – Sen sijaan 

Heinisen mukaan Agricolan Psalttarin käännös seuraa samaa Lutherin varhaisempaa käännöstä kuin 

Kustaa Aadolfin Raamattu. Heininen 1994, 225-226. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) recht behalten (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  zum Recht hilfen (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) gerecht sein (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) gerecht sein (1 kpl) 19:10  

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

Gerechtigkeit  

(11 kpl) 

7:18, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 

119:7, 119:62, 119:106, 119:123, 

119:160, 119:164 

(49 kpl)  rechter (1 kpl) 9:5 

 ihmiseen  Gerechtigkeit (6 kpl) 4:2, 7:9, 17:1, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) recht behalten (1 kpl) 35:27 

 asiaan  

(6 kpl) 

recht  

(4 kpl) 

23:3 (tie), 45:5 (asia), 119:75 

(tuomiot), 119:172 (käskyt) 

  Gerechtigkeit  

(2 kpl) 

118:19 (portit) 119:144 (todistuk-

set) 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta  

(22 kpl) 

Gerechtigkeit  

(17 kpl) 

17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 

119:138, 119:142, 132:9 

  recht (3 kpl) 9:9, 15:2, 52:5 

  was recht ist (1 kpl) 58:2 

  Recht bleiben (1 kpl) 94:15 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

Gerechtigkeit opfern  

(1 kpl) 

4:6  

  Opfer der Gerechtigkeit  

(1 kpl) 

51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

Gerechtigkeit  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 

40:11, 51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 

71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 

89:17, 98:2, 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 

145:7 

 ihmiseen (3 kpl) Gerechtigkeit (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit- Gerechtigkeit (4 kpl) 24:5, 33:5, 72:3, 99:4  

 tauskohdetta (5 kpl) recht (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

Gerechtigkeit  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

gerecht  

(6kpl)  

7:10, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 

145:17 

(52 kpl)  rechter (1 kpl) 7:12 

 ihmiseen  

(45 kpl) 

Gerechte  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 

14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 

37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 

64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15, 118:20, 125:3 (2 

krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 19.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Martti 

Lutherin saksannoksessa 1545 
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Taulukossa 19 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Martti Lutherin saksannoksessa 1545. Luther käyttää käännösvasti-

neina vain kahden saksan kielen sanueen sanoja: Gerechtigkeit / gerecht -sanueen sano-

ja 124 kertaa ja Recht / recht -sanueen sanoja 15 kertaa. Recht / recht -sanueen sanat 

toimivat verbimuotojen sekä Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viittaavien sanojen ja kaikki-

en eri kielioppimuotojen käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan ihmiseen 

viittaavien יק יק ṣaddîq -sanojen käännösvastineena. Ihmiseen viittaa ַצדִּ - ṣaddîq ַצדִּ

sanojen käännösvastineena aina sana Gerechte. Heprealaisessa tekstissä jakeessa 34:18 

ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta Lutherbibel 1545 lisää jakeen subjektiksi - to-

sin sulkeissa – Gerechten. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Martti Lutherin saksannos 

1545 kääntää jakeessa 4:6 Gerechtigkeit opfern ja jakeessa 51:21 ilmaisulla Opfer der 

Gerechtigkeit, jota Lutherin saksannos käyttää myös jakeessa Dtn. 33:19. Kääntäjä ei 

siis ole välttämättä ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. 

 

Gustav Vasas Bibel 1540-1541 

 

Kustaa Vaasan Raamattu oli ensimmäinen ruotsinkielinen kokoraamattu ja se ilmestyi 

vuonna 1540-1541.
620

 Ruotsinkielinen Uusi testamentti oli ilmestynyt jo vuonna 

1526.
621

 1530-luvun alusta lähtien Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa tuki ja rahoitti Van-

han testamentin käännöstyötä, jota johtivat Uppsalan arkkipiispa Laurentius Petri ja 

hänen veljensä Olavus. Kustaa Vaasan Raamattu seuraa ensisijaisesti Lutherin saksa-

laista käännöstä.
622

 Vaikka Kustaa Vaasan Raamattu ja Lutherin saksannos useimmiten 

siis kattavatkin toisensa,
623

 on Kustaa Vaasan Raamatulla saattanut kuitenkin olla myös 

itsenäistä vaikutusta Agricolan käännöstyöhön. Siksi on perusteltua tutkia Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen myös siinä saamia käännösvastineita. 

 

 

 

 

                                                 
620

 Itkonen-Kaila 1997, 85. 
621

 Puukko 1946, 13; Heininen 1994, 7, 12. 
622

 Heininen 1994, 12. 
623

 Puukko 1946, 71, 83; Heininen 1994, 14, 225; 1999, 16. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) må rett bliffva (1 kpl)  51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  hjelpa till retta(1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) är rettferdigh (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) är rettferdigh (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

rettferdigheet  

(11 kpl) 

7:18, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 

119:7, 119:62, 119:106, 119:123, 

119:160, 119:164 

(49 kpl)  rett (1 kpl) 9:5 

 ihmiseen  rettferdigheet (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) retthet (1 kpl) 17:1 

  behålla rett (1 kpl) 35:27 

 asiaan 

(6 kpl)  

rett  

(4 kpl) 

23:3 (tie), 45:5 (asia), 119:75 

(tuomiot), 119:172 (käskyt) 

  rettferdigheet  

(2 kpl) 

118:19 (portit), 119:144 (todis-

tukset) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

rettferdigheet  

(17 kpl) 

17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 

119:138, 119:142, 132:9 

  rett (5 kpl) 9:9, 15:2, 52:5, 58:2, 94:15 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

offrer rettferdigheet  

(1 kpl) 

4:6  

  rettferdighetennes 

offer (1 kpl) 

51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

rettferdigheet  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 

40:11, 51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 

71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 

89:17, 98:2, 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 

145:7 

 ihmiseen (3 kpl) rettferdigheet (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit- rettferdigheet (4 kpl) 24:5, 33:5, 72:3, 99:4  

 tauskohdetta (5 kpl) rett (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs- retthetena (1 kpl) 11:7  

 kaat teot‟ (2 kpl) rettferdigheet (1 kpl) 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

rettferdigh  

(6 kpl) 

7:10, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 

145:17 

(52 kpl)  rett (1 kpl) 7:12 

 

 

 

 

 

 

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

 

 

 

 

rettferdigh  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 

14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 

37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 

64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15, 118:20, 125:3 (2 

krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 20.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Kustaa Vaasan Raamatussa 1541.  
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Taulukossa 20 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Kustaa Vaasan Raamatussa vuonna 1540-1541. Kustaa Vaasan Raa-

mattu käyttää käännösvastineina vain kahden ruotsin kielen sanueen sanoja: rettferdigh-

sanueen sanoja 122 kertaa ja rett-sanueen sanoja 17 kertaa. Rett-sanueen sanat toimivat 

verbimuotojen sekä Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viittaavien sanojen ja kaikkien eri 

kielioppimuotojen käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan ihmiseen viittaavi-

en יק יק ṣaddîq -sanojen käännösvastineena. Ihmiseen viittaa ַצדִּ -ṣaddîq -sanojen kään ַצדִּ

nösvastineena aina sana rettferdigh. Heprealaisessa tekstissä jakeessa 34:18 ei ole mai-

nittu subjektia lainkaan, mutta Gustav Vasas Bibel 1540-1541 lisää jakeen subjektiksi 

rettferdigha. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Gustav Vasas Bibel 1540-1541 kääntää ja-

keessa 4:6 offra rettferdigheet ja jakeessa 51:21 ilmaisulla rettferdighetennes offer. 

Kääntäjä ei siis ole välttämättä ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. Lutherin 

saksankielisestä käännöksestä Kustaa Vaasan Raamattu eroaa jakeessa 11:7, jossa Lut-

herbibel käyttää käännösvastinetta Gerechtigkeit, mutta Gustav Vasas Bibeln käännös-

vastinetta retthetena. Jakeessa 17:1 Lutherbibel käyttää käännösvastinetta Gerechtigkeit, 

mutta Gustav Vasas Bibeln käännösvastinetta retthet. Kustaa Vaasan Raamattu käyttää 

siis kaksi kertaa vähemmän pääkäännösvastinetta kuin Lutherbibel. Pääkäännösvastine 

rettferdigh on saanut antaa tilaa hepreankielisen sanueen perusmerkitystä ‟oikeaa‟ ko-

rostavalle ruotsin kielen sanalle. 

 

Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntäminen Mikael Agricolaa edeltä-

neissä raamatunkäännöksissä  

 

Mikael Agricolaa edeltäneiden käännösten tutkiminen osoittaa, että Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanue käännettiin pääsääntöisesti yhdellä käännösvastineella. Septuaginta käyttää 

136 kertaa käännösvastinetta δικαιοζύνη ja Vulgatan Psalmi iuxta LXX 128 kertaa iusti-

tia / iustus -sanueen sanoja. Vulgatan Psalmi iuxta Hebraicum kääntää kaikki 139 esiin-

tymää iustitia / iustus -sanueen sanoilla. Luther käyttää 124 kertaa Gerechtigkeit / ge-

recht -sanueen sanoja ja Kustaa Vaasan Raamattu 122 kertaa rettferdigh-sanueen sano-

ja. Muut kyseisten käännösten käyttämät käännösvastineet liittyvät ‟oikeaan‟, ‟oikeu-

denmukaisuuteen‟ tai ‟laupeuteen‟ ja mahtuvat heprean kielen צדק ṣdq -sanueen semant-

tiseen kenttään. Kaikki käännökset kääntävät ihmiseen viittaavat יק -ṣaddîq -sanat pää ַצדִּ

käännösvastineella, mutta Jumalaan viittaava יק  ṣaddîq -sana voi saada myös muun ַצדִּ

käännösvastineen. Septuagintan kääntäjät ja Vulgatan molemmat psalmikäännökset 

kääntänyt Hieronymus ovat kääntäneet ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ samalla vastineel-

la jakeissa 4:6 ja 51:21. On siten mahdollista, että he ovat ajatelleet, että ilmaisu viittaa 

tiettyyn uhrilajiin. Sen sijaan Lutherbibel ja Kustaa Vaasan Raamattu käyttävät näissä 

jakeissa eri käännösvastineita, joiden semanttiset sisällöt eivät toki ole kaukana toisis-

taan (‟vanhurskauden uhraaminen‟ – ‟vanhurskauden uhri‟). 

 

Mikael Agricolan Psalttari 1551 

 

Jo ennen kuin Mikael Agricola julkaisi vuonna 1548 Uuden testamentin (’Se Wsi Tes-

tamenti’)
624

, hän oli kääntänyt marraskuussa 1544 painettuun Rukouskirjaan (’Rucous-

kiria 1544‟)
625

 40 psalmia. Kaikki psalmit sisältävä Psalttari (’Dauidin Psaltari’) esi-

                                                 
624

 MAT II. 
625

 MAT I. – Rukouskirjan esikuvana on ollut Otto Brunfelsin rukouskirja, joka on kokoelma raamatulli-

sia psalmeja. Agricolan valitsemasta 40 psalmista 35 on samoja kuin Brunfelsin rukouskirjassa. Heininen 
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puheineen ja reunamerkintöineen ilmestyi 28.8.1551.
626

 Agricola ei kuitenkaan siirtänyt 

Rukouskirjaan sisältyneitä psalmeja sellaisenaan Psalttariin, vaan teki niihin paljon 

muutoksia
627

 tai antoi ne jonkin toisen kääntäjän käännettäviksi. Psalttarin esipuheesta 

käy ilmi, että kääntäjiä on ollut useita.
628

 Tämän ”käännöskomitean” jäsenistä ei ole 

kuitenkaan tarkkaa tietoa. Antti Filemon Puukon mukaan käännöstyö tapahtui heprean 

ja kreikan kielestä, mutta Kelan mukaan kääntäjien kielitaidosta ei ole todellisuudessa 

säilynyt mitään tietoja.
629

 Pohjatekstinä ovat olleet Vulgata, Martti Lutherin saksannok-

set
630

 ja ruotsinkielinen Kustaa Vaasan Raamattu. Lisäksi Agricolalla ja komitealla 

näyttää olleen käytössään Psalttarista useampia latinankielisiä versioita, useampia sak-

sankielisiä käännöksiä ja toinen ruotsinkielinen käännös.
631

 Tutkituissa Agricolan suo-

mennoksissa ei ole yhtään kohtaa, joka edellyttäisi suoraa käännöstä alkutekstistä. Kui-

tenkaan riittäviä todisteita ei ole siitä, ettei Agricola olisi voinut käyttää myös alkuteks-

tiä lähteenään.
632

 Agricolan käännöstyö oli selvästi vaikeampaa kuin esimerkiksi Martti 

Lutherin tai ruotsinkielisten kääntäjien, koska suomen kieli poikkesi rakenteeltaan ja 

sanastoltaan suuresti niistä kielistä, joille Raamattu oli jo käännetty.
633

 

                                                                                                                                               
1992b, 10, 221, 225. – Rukouskirja oli tarkoitettu pappien käyttöön, ja se oli laajuudeltaan 877 sivua. 

Raamatun teksteihin perustuvien rukousten lisäksi se sisälsi virsiä, liturgisia osia ja selityksiä luterilaisen 

opin perusopinkappaleista. Nuorteva 1992b, 10-11. 
626

 MAT III, 197-435; Heininen 1992b, 13. – Ikola kiinnittää huomion siihen, että Psalttarista puuttuu 

jostakin syystä sivujen taitekohdassa sijaitseva jae Ps. 44:7, eikä sen käännöstä ole olemassa muissakaan 

Agricolan kirjoissa. Ikola 1988, 242. 
627

 Esimerkiksi jakeessa Ps. 51:16 Agricola oli käyttänyt Rukouskirjassa sanaa oikeus, jonka hän muutti 

Psalttarissa sanaksi vanhurskaus. Puukko 1946, 78. – Heininen puolestaan arvioi, että Agricola korjaili 

psalmeja vain vähän.  Heininen 1992b, 13. 
628

 MAT III, 214. – Paavali Juusten kertoo suomen piispankronikassa, että psalmien käännöstyön suoritti-

vat Turun koulun oppilaat Juustenin rehtorikaudella. Lopullinen muotoilu lienee kuitenkin Agricolan 

käsialaa. Nuorteva 1992b, 11; Heininen 1999, 9-10. 
629

 Puukko 1933, 5; Kela 2007, 30-31. – Heininen toteaa, että Agricolan teksteissä on näyttöä hänen hep-

rean harrastuksestaan, mutta se ei vielä välttämättä kerro hänen kielitaidostaan. Heininen 1993, 10, 12. 
630

 Heininen on osoittanut, että Agricolan Psalttarin käännös seuraa lähes poikkeuksetta Lutherin van-

hempaa käännöstä, joka toimi myös ruotsinkielisen Kustaa Vaasan Raamatun pohjatekstinä. Heininen 

1994, 225-226. – Ks. myös Puukon näkemys. Puukko 1946, 71, 83. 
631

 Agricola tunsi Heinisen mukaan Vulgatan lisäksi ainakin Felix Pratensiksen latinankielisen Psalttarin 

vuodelta 1524, Johannes Bugenhagenin tekstit vuosilta 1524 ja 1544, Otto Brunfelsin 1528 julkaiseman 

psalmivalikoiman, Sebastian Münsterin raamattulaitoksen vuodelta 1534 ja Georg Majorin Psalttarin 

vuodelta 1547. Heininen ei tarkemmin määrittele muita saksan- ja ruotsinkielisiä käännöksiä. Heininen 

1993, 24; 1994, 194. 
632

 Heininen 1993, 10. 
633

 Jussila 1998, 2. – Mielikäinen puolestaan korostaa Agricolan eroa myöhempiin raamatunsuomentajiin: 

Agricolalla ei ollut sitä perinteen painolastia, joka myöhemmillä raamatunsuomentajilla on ollut. Mieli-

käinen 2000, 251. – Yri toteaa, että kun ensimmäinen raamatunkäännös on luonut uuteen kieleen kristilli-

sen uskonnollisen käsitteistön pohjan, uskonnolliset käsitteet alkavat elää kyseisessä kielessä omaa elä-

määnsä. Usein käy niin, että käsitteistön muodostumisen jälkeen uskonnolliset yhteisöt vastustavat perin-

teisten uskonnollisten sanojen muuttamista. Tämä voi johtaa siihen, että uskonnollinen kieli on vanhahta-

vaa ja siitä voi tulla kieltä, jota uskonnollisen yhteisön ulkopuolinen ei ymmärrä. Yri 1998, 11, 36. 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  auttaa oikeudella (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vakaa (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(10 kpl) 

7:18, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 

119:106, 119:123, 119:160, 119:164 

substantiivi  oikea (1 kpl) 9:5 

(49 kpl)  oikeus (1 kpl) 35:24 

 ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 17:1, 35:27 

 asiaan  

(6 kpl) 

oikea  

(3 kpl) 

23:3 (tie), 119:75 (tuomiot), 119:172 

(käskyt) 

  vanhurskaus  

(2 kpl) 

118:19 (118:18) (portit), 119:144 (to-

distukset) 

  oikeus (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(17 kpl) 

17:15, 40:10 (40:9), 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15 

(89:14), 96:13 (96:14), 97:2, 98:9, 

119:121, 119:138, 119:142, 132:9 

  oikeus (4 kpl) 15:2, 52:5, 58:2, 94:15 

  oikea (1 kpl) 9:9 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

vanhurskauden  

uhraaminen (1 kpl) 

4:6 

  vanhurskauden uhrit (1) 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(23 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 

51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 

71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17 

(89:16), 98:2 (98:3), 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 145:7 

  oikeus (1 kpl) 143:11 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit- vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 72:3, 99:4  

 tauskohdetta (5 kpl) oikea (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq Jumalaan  vanhurskas (5 kpl)  7:10, 11:7, 119:137, 129:4, 145:17 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) oikea (2 kpl) 7:12, 116:5 

 (52 kpl) ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(43 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13 (5:12), 7:10, 11:3 (11:4), 

11:5 (11:6), 14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 

34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 

37:17, 37:25, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11 

(64:12), 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15 (118:14), 118:20, 125:3 

(2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

(146:9) 

  hurskas (2 kpl) 37:21, 37:29 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 21.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Agricolan Psalttarissa 1551. 
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Taulukossa 21 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Mikael Agricolan vuoden 1551 Psalttarissa. Agricola käyttää kään-

nösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa kaikkiaan 117 kertaa. Kymmenen kertaa 

käännösvastineena on oikeus (joista kerran auttaa oikeudelle) ja yhdeksän kertaa oikea 

(joista kerran olla oikea). Kaksi kertaa käännösvastineena on hurskas ja yhden kerran 

käännösvastineena on olla vakaa. Sanat oikeus ja oikea toimivat verbimuotojen sekä 

Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viittaavien sanojen ja kaikkien eri kielioppimuotojen 

käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan ihmiseen viittaavien יק - ṣaddîq ַצדִּ

sanojen käännösvastineena. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden Psalttari kääntää 

jakeessa 4:6 ilmaisulla vanhurskauden uhraaminen ja 51:21 ilmaisulla vanhurskauden 

uhrit. Agricola ei siis ole välttämättä ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. 

Jakeessa 17:1 Agricola on pitäytynyt samaan heprealaisen käsikirjoitustradition lukuta-

paan kuin Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjateksti ja kääntänyt siksi sanan ֶצֶדק 

ṣedeq käännösvastineella oikius.
634

 Kaikkiaan vanhurskaus-sanueen sanoja esiintyy Ag-

ricolan Psalttarissa 119 kertaa. Agricola lisää jakeen 34:18 subjektiksi Wanhurskat, 

vaikka heprealaisessa tekstissä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Agricola 

kääntää myös jakeessa 107:42 heprean kielen sanan ים -yěšārîm ‟oikeamieliset‟ sanal יְָׁשרִּ

la vanhurskas. Jakeessa 17:1 Agricola näyttää seuraavan enemmän Kustaa Vaasan 

Raamattua kuin Lutherin käännöstä. Hän käyttää käännösvastinetta oikeus, joka vastaa 

Kustaa Vaasan Raamatun käännösvastinetta retthet, kun taas Lutherbibel oli käyttänyt 

käännösvastinetta Gerechtigkeit. Agricolan Psalttarissa pääkäännösvastine on saanut 

antaa tilaa hepreankielisen sanueen perusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostaville suomen kielen 

sanoille enemmän kuin Lutherin käännöksessä tai Kustaa Vaasan Raamatussa. 

Jo ennen uskonpuhdistusta katolinen kirkko tarvitsi opetustyössään uskonnollis-

ta suomen kielen sanastoa. Useimmilla kristillisillä sanoilla on ilmeisesti ollut takanaan 

pitkä perinne jo ennen Mikael Agricolaa. Agricola otti kuitenkin käyttöön myös uusia 

ilmauksia. Kirjallisten lähteiden puutteen vuoksi ei ole varmaa tietoa siitä, mitkä uskon-

nolliset sanat olivat vakiintuneet suomen kieleen jo ennen Agricolaa ja mitkä ovat hä-

nen käyttöön ottamiaan.
635

 Myöskään sanan vanhurskaus käyttöhistoriasta ei ole varmo-

ja lähdetietoja ajalta ennen Agricolaa, mutta sana esiintyy kuitenkin eräissä samanaikai-

sissa ja Agricolasta riippumattomissa käsikirjoitusteksteissä, joten sana ei ilmeisimmin 

ole Agricolan keksintö.
636

  

Sana vanhurskaus on tutkijoiden mukaan yhdistelmä sanoista vaka ‟varma‟, ‟lu-

ja‟ ja hurskas.
637

 Sana on siten käännöslaina muinaisruotsin sanasta rättvis, ‟oikealla 

                                                 
634

 Jakeessa 17:1 kääntäjä on pitäytynyt Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstin lukutavassa, kun 

taas itse päädyin tekstikriittisessä analyysissäni pitämään vaihtoehtoista lukutapaa י ִ֑ ְדקִּ -ṣidqî ‟minun van צִּ

hurskauteni‟ perustellumpana ja siksi olen sijoittanut taulukossa jakeen 17:1 luokkaan ‟sana viittaa ihmi-

seen‟. 
635

 Puukko 1946, 8-9, 109-110; Rapola 1962, 37-38; Hakulinen 1969, 184; Vartiainen 1988, 199-200; 

Jussila 1998, 3-4; Mielikäinen 2001, 406; Häkkinen 2007, 500, 505. 
636

 Rapola 1962, 58. – Valitettavasti Rapola ei tarkenna, missä Agricolasta riippumattomissa käsikirjoi-

tuksissa sana vanhurskaus esiintyy. – Nikolaisen mukaan sana vanhurskas on Mikael Agricolan käyttöön-

ottama, mutta hänkään ei esitä tarkempia perusteluita näkemykselleen. Nikolainen 1993, 99.  
637

 Sana esiintyy Agricolalla myös muodossa vaanhurskas. Hakulinen 1969, 184-185; Häkkinen 2007, 

502. – Rapola esittää useita todisteita siitä, että kyseinen pitkävokaalinen muoto oli vielä 1800-luvulla 

käytössä eri puolilla Suomea. Rapola 1962, 57-58. 
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tavalla viisas‟.
638

 Hurskas tulee puolestaan muinaisnorjan sanasta horskr, joka tarkoittaa 

‟viisasta‟ ja ‟ymmärtäväistä‟.
639

 Suomen kielessä sanojen hurskaus / hurskas ja van-

hurskaus / vanhurskas välillä on toisinaan nähty merkitysero.
640

 Hurskas on Agricolan 

aikaan ollut siveellistä ominaisuutta, lähinnä oikeamielisyyttä tarkoittava ilmaus. Agri-

cola käyttikin tätä sanaa eettisen laadun ilmaisemiseen δίκαιος-adjektiivin ja δικαιω-

verbin käännösvastineina Uudessa testamentissa. Hurskas on siten viitannut ihmisen 

eettiseen laatuun toisten ihmisten edessä, kun taas vanhurskas on merkinnyt uskonnol-

lista laatua suhteessa Jumalaan.
641

  

 

Vuoden 1642 Kirkkoraamattu 

 

Mikael Agricolan ja hänen ”komiteansa” työ on ollut merkittävä sekä suomalaisen 

Raamatun kääntämisen että hengellisen sanaston syntymisen osalta.
642

 Agricola ehti 

työryhmineen kääntää Uuden testamentin lisäksi vajaan 600 painosivun verran Vanhan 

testamentin tekstiä.
643

 Vuoden 1642 Kirkkoraamattu pohjautuu vahvasti tähän Agrico-

lan ”komitean” työhön.
644

 Vuonna 1638 hallitus asetti raamatunkäännöskomitean
645

, 

johon kuuluivat tuomiorovasti Eskil Petraeus, lehtori Martti Henrik Stodius, kirkkoherra 

Henrik Hoffman ja kirkkoherra Gregorius Matthei Favorinus sekä sihteerinä opettaja 

Jonas Matinpoika Raumannus. Vaikka käännöksen tuli seurata tarkasti alkukieliä ja 

Lutherin vuoden 1545 raamatunkäännöstä ja käännöksen tuli olla kieleltään ja tyyliltään 

yhtenäinen, ei ole käytettävissä tietoa siitä, että käännöstyössä olisi ollut mukana hep-

reantaitoinen kääntäjä.  Kelan mukaan Vanhan testamentin mahdollisina lähtöteksteinä 

ovat olleet Septuaginta, Vulgata, Lutherbibel (1545), Agricolan kääntämät tekstit, ma-

soreettinen alkuteksti Jakob Ben-Chayyimin toimittamana (1524-1525) tai Münsterin 

Raamattu (1534-35, heprea – latina) sekä Kustaa Aadolfin Raamattu (1618).
646

  

 
 

                                                 
638

 Käsite vanhurskas ilmaistiin ruotsin kielessä ennen uskonpuhdistusta sanalla rättvis ja vasta uskon-

puhdistuksen myötä alettiin käyttää sanaa rättfärdig. Hakulinen 1969, 184-185; Vartiainen 1988, 183-184; 

Suomen sanojen alkuperä 2000,405; Nykysuomen sanakirja 2005, 1450. 
639

 Suomen sanojen alkuperä 1992,192; Nykysuomen sanakirja 2005, 224. 
640

 Huhtalan tulkinnan mukaan tämä ero on elänyt suomalaisessa Raamatun selitysperinteessä jakeen Ilm. 

22:11 vuoksi. Ko. jakeessa vuoden 1776 Kirkkoraamatun mukaan vanhurskasta kehotetaan tulemaan 

vielä hurskaaksi. Huhtala 1971,78. 
641

 Huhtalan mukaan Agricola käytti adjektiivia hurskas ja substantiivia hurskaus saksan kielen sanojen 

recht ja frümbkeit käännösvastineina sekä sanoja vanhurskas ja vanhurskaus sanojen gerecht ja gerechti-

keit käännösvastineina. Huhtala 1971,81. – Toista kantaa edustaa Hakulinen, jonka mukaan Agricola ei 

tehnyt mitään eroa sanojen vanhurskas ja hurskas välillä. Hakulinen 1969, 182, 186. 
642

 Puukko 1933, 5; Ikola 1988, 247. – Mielikäisen tutkimusten perusteella Agricolan ajoista säilynyt 

hengellinen sanasto on vakiintunut ja erikoistunut niin, että siitä on tullut osin teologista terminologiaa. 

Mielikäinen 1998, 133; 2000, 246-247. 
643

 Heininen 1993, 17. – Rapola toteaa, että tämä työ yhdessä Uuden testamentin kanssa käsitti noin kaksi 

viidesosaa koko Raamatusta. Rapola 1942, 24-25. – Puukon mukaan Agricola (työryhmineen) ehti kään-

tää noin neljäsosan Vanhasta testamentista. Puukko 1946, 7. – Itkonen-Kaila puolestaan toteaa, että Agri-

cola ehti kääntää noin viidesosan Vanhasta testamentista. Itkonen-Kaila1997, 7. 
644

 Puukon arvion mukaan Agricolan (ja ”komitean”) käännöstä ei juurikaan muutettu, mutta kieliasua ja 

oikeinkirjoitusta parannettiin. Puukko 1933, 6. 
645

 Vuonna 1602 kuningas Kaarle IX oli jo asettanut yhden raamatunkäännöskomitean, ns. Sorolaisen 

komitean. Tiedot tämän komitean vaiheista ja aikaansaannoksista ovat kuitenkin ristiriitaisia. Ks. Puukko 

1946, 116-124. 
646

 Salomies 1942, 18-19; Puukko 1946, 126-127, 134; Aro 1977, 194; Nuorteva 1992a, 20-21; 1992b, 

15; Kela 2007, 32-34. 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  auttaa oikeudelle (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vakaa (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10 (= 19:12) 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(10 kpl) 

7:18, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 

119:106, 119:123, 119:160, 119:164 

substantiivi  oikeus (1 kpl) 35:24 

(49 kpl)  oikea (1 kpl) 9:5 

 ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 17:1, 35:27 

 asiaan  

(6 kpl) 

oikea  

(3 kpl) 

23:3 (tie), 119:75 (tuomiot), 119:172 

(käskyt) 

  vanhurskaus (2 kpl) 118:19 (portit), 119:144 (todistukset) 

  oikeus (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(17 kpl) 

17:15, 40:10 (40:9), 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 96:13 

(96:14), 97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  oikeus (4 kpl) 15:2 (15:3), 52:5, 58:2, 94:15 

  oikea (1 kpl) 9:9 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

vanhurskauden  

uhraaminen (1 kpl) 

4:6 

  vanhurskauden uhrit 

(1 kpl)  

51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(23 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11 

(40:10), 51:16, 69:28 (69:29), 71:2, 

71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 

88:13, 89:17, 98:2 (98:3), 103:17, 

111:3, 119:40, 119:142, 143:1, 145:7 

  oikeus (1 kpl) 143:11 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viittaus- vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 72:3, 99:4  

 kohdetta (5 kpl) oikea (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7 (= 11:8), 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas  

(5 kpl)  

7:10, 11:7 (= 11:8), 119:137, 129:4, 

145:17 

(52 kpl)  oikea (2 kpl) 7:12, 116:5 

 ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(43 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3 (11:4), 11:5 

(11:6), 14:5 (14:6), 31:19, 32:11, 33:1, 

34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 

37:17, 37:25, 37:30, 37:32, 37:39, 52:8 

(52:7), 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29 (69:30), 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15, 118:20, 125:3 (2 krt.), 

140:14, 141:5, 142:8, 146:8 (146:9) 

  hurskas (2 kpl) 37:21, 37:29 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 22.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

vuoden 1642 Kirkkoraamatussa. 
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Taulukossa 22 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuoden 1642 Kirkkoraamatussa. Kirkkoraamattu käyttää käännösvas-

tineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa 117 kertaa. Kymmenen kertaa käännösvasti-

neena on oikeus (joista kerran auttaa oikeudelle) ja yhdeksän kertaa oikea (joista kerran 

olla oikea). Kaksi kertaa käännösvastineena on hurskas ja yhden kerran käännösvasti-

neena on olla vakaa, jotka kumpikin nousevat sanan vanhurskas etymologiasta (vakaan-

hurskas). Sanat oikeus ja oikea toimivat verbimuotojen sekä Jumalaan, ihmiseen ja asi-

aan viittaavien sanojen ja kaikkien eri kielioppimuotojen käännösvastineina, mutta niitä 

ei käytetä lainkaan ihmiseen viittaavien יק -ṣaddîq -sanojen käännösvastineena. Ihmi ַצדִּ

seen viittaavat יק  .ṣaddîq -sanojen käännösvastineena sanat vanhurskas ja hurskas ַצדִּ

Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1642 Kirkkoraamattu kääntää jakeissa 4:6 ilmai-

sulla vanhurskauden uhraaminen ja 51:21 ilmaisulla vanhurskauden uhrit. Viimeksi 

mainittu ilmaisu esiintyy myös jakeessa Dtn. 33.19. Kääntäjät eivät siis ole välttämättä 

ajatelleet, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 17:1 vuoden 1642 Kirkko-

raamatun kääntäjät ovat pitäytyneet samaan heprealaisen käsikirjoitustradition lukuta-

paan kuin minkä Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjateksti esittää ja kääntäneet siksi 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella oikeus.
647

 Kaikkiaan vanhurskaus / vanhurskas -

sanueen sanoja esiintyy kuitenkin vuoden 1642 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa 119 

kertaa, kuten Agricolan Psalttarissakin. Jakeessa 34:18, jossa heprealainen teksti ei 

mainitse subjektia lainkaan, vuoden 1642 Kirkkoraamattu lisää subjektiksi vanhurskaat. 

Toiseksi vuoden 1642 Kirkkoraamattu kääntää Agricolan Psalttarin tapaan sanalla van-

hurskas heprealaisen tekstin sanan  ִּיםיְָׁשר  yěšārîm jakeessa 107:42. Kaiken kaikkiaan 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvastineet ovat vuoden 1642 Kirkko-

raamatussa täsmälleen samat kuin Agricolan Psalttarissa. Ainoa pieni ero on jae 51:21, 

jossa Agricolan Psalttari käyttää ilmaisua vanhurskauden uhrit ja vuoden 1642 Kirkko-

raamattu ilmaisua vanhurskauden uhraaminen. 

Vuoden 1642 Kirkkoraamatussa säilyi Agricolan aikainen merkitysero sanojen 

hurskaus / hurskas ja vanhurskaus / vanhurskas välillä. Koska sanojen teologinen merki-

tysero oli kuitenkin vaikeasti tulkittava, merkitysero ei jäänyt pysyväksi, vaan alkoi 

umpeutua molemminpuolisesti. Sana hurskas sai tehtäväkseen ilmaista ‟Jumalan mielen 

mukaista‟, ‟jumalista‟ ja ‟hyvää‟, kun taas sana vanhurskaus sai eettisiä merkityspiirtei-

tä.
648

 

 

                                                 
647

 Ks. alaviite 634. 
648

 Huhtala 1971, 82-83. 
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Vuoden 1776 Kirkkoraamattu 

 

Vuonna 1685 ilmestyi Henrik Floreniuksen tarkistama Kirkkoraamattu. Kovin mittavia 

muutoksia Florenius ei tehnyt vuoden 1642 Kirkkoraamattuun, vaan tyytyi lähinnä 

paikkaamaan suomenkielistä asua.
649

 Puukon mukaan Florenius tarkisti joitakin Vanhan 

testamentin kohtia heprealaisen alkutekstin mukaiseksi.
650

 Kelan mukaan ei ole kuiten-

kaan varmuutta siitä, tekikö hän korjauksensa heprealaisen tekstin vai muiden käännös-

ten mukaan.
651

 

Vuonna 1758 painettiin kirkkoherra Antti Litzeliuksen tarkistama Kirkkoraa-

mattu. Kyse ei ollut varsinaisesta uudesta käännöstyöstä, vaan vuoden 1685 Kirkkoraa-

matun tarkistamisesta. Litzelius sai työhön tarkat ohjeet. Hänen tuli oikaista painovir-

heet, korjata oikeinkirjoitus johdonmukaiseksi, poistaa huolimattomat lyhennykset sekä 

vaihtaa outoja ja hämäriä sanoja sopivampiin, oikaista ilmeiset käännösvirheet ja korjata 

tekstiä paremmin alkutekstiä vastaavaksi.
652

 Kun painos myytiin pian loppuun, Litzelius 

sai tehtäväkseen jälleen korjata vanhempaa käännöstä uutta painosta varten. Näin syntyi 

vuoden 1776 Kirkkoraamattu.
653

 Kelan mukaan vuosien 1758 ja 1776 käännösten mah-

dollisina lähtöteksteinä ovat olleet Septuaginta, Vulgata, Lutherbibel (1545), Agricolan 

kääntämät tekstit, masoreettinen alkuteksti Jakob Ben-Chayyimin toimittamana (1524-

1525) tai Münsterin Raamattu (1534-35, heprea – latina), Kustaa Aadolfin Raamattu 

(1618), vuoden 1642 Kirkkoraamattu, tanskalainen piispa Svanen Raamattu (1647), 

Sebastian Schmidtin Versio Bibliorum latina (1696) ja Die Heilige Schrift des Alten und 

Neuen Testaments, Leipzig (1749-1770, 19 nidettä).
654

 

 

                                                 
649

 Puukko 1946, 181; Nuorteva 1992a, 23. 
650

 Puukko 1933, 6; 1946, 188, 192-201. 
651

 Kela 2007, 34. 
652

 Puukko 1933, 7; 1946, 205. 
653

 Puukko 1933, 7; 1946, 224;  Nuorteva 1992a, 24-25. 
654

 Kela 2007, 34-35. 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  auttaa oikeudelle (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vakaa (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10 

קֶצדֶ   ṣedeq 

maskuliininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(10 kpl) 

7:18, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 

119:62, 119:106, 119:123, 119:160, 

119:164 

(49 kpl)  oikea (1 kpl) 9:5 

  oikeus (1 kpl) 35:24 

 ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 17:1, 35:27 

 asiaan  

(6 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

45:5, 118:19 (portit), 119:75 (tuo-

miot), 119:144 (todistukset), 

119:172 (käskyt) 

  oikea (1 kpl) 23:3 (tie) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(18 kpl) 

9:9, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  oikeus (4 kpl) 15:2, 52:5, 58:2, 94:15 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) vanhurskauden uhrit (2 kpl) 4:6, 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 

51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 

71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17, 

98:2, 103:17, 111:3, 119:40, 

119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta (5 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas  

(6 kpl)  

7:10, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 

145:17 

(52 kpl)  oikea (1 kpl) 7:12  

 ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(43 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:25, 

37:30, 37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 

58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 

72:7, 75:11, 92:13, 94:21, 97:11, 

97:12, 112:4, 112:6, 118:15, 118:20, 

125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 

146:8 

  hurskas (2 kpl) 37:21, 37:29 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 23.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuo-

den 1776 Kirkkoraamatussa. (Lihavoituna ne jakeet, joissa käännösvastine on muuttunut 

vuoden 1642 Kirkkoraamattuun verrattuna.) 

 

Taulukossa 23 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuoden 1776 Kirkkoraamatussa. Kaikkiaan 124 kertaa vuoden 1776 
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Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa. Kahdek-

san kertaa käännösvastineena on oikeus (joista kerran auttaa oikeudelle) ja neljä kertaa 

oikea (joista kerran olla oikea). Kaksi kertaa käännösvastineena on hurskas ja yhden 

kerran käännösvastineena on olla vakaa. Sanat oikeus ja oikea toimivat verbimuotojen 

sekä Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen käännösvastineina, 

mutta niitä ei käytetä lainkaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena eikä ihmiseen 

viittaavien יק  ṣaddîq -sanojen käännösvastineena. Vuoden 1776 Kirkkoraamatun ַצדִּ

Psalmien kirjassa sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ saa käännösvastineekseen aina sanan vanhurskaus. 

Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1776 Kirkkoraamattu kääntää jakeissa 4:6 ja 

51:21, samoin kuin jakeessa Dtn. 33:19, ilmaisulla vanhurskauden uhrit. Kääntäjät ovat 

siis mahdollisesti ajatelleet, että ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 17:1 vuoden 

1776 Kirkkoraamatun kääntäjät ovat pitäytyneet samaan heprealaisen käsikirjoitustradi-

tion lukutapaan kuin Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjateksti ja kääntäneet siksi 

sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella oikeus.
655

 Vuoden 1776 Kirkkoraamattu lisää – 

tosin suluissa - jakeen 34:18 subjektiksi vanhurskaat, vaikka heprealaisessa tekstissä 

jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Vuoden 1776 Kirkkoraamattu kääntää myös 

jakeessa 107:42 heprean sanan  ִּיםיְָׁשר  yěšārîm ‟oikeamieliset‟ sanalla vanhurskaat.  

Käännösvastine vanhurskaus / vanhurskas esiintyy vuoden 1776 Kirkkoraama-

tussa seitsemässä sellaisessa kohdassa, jotka Agricolan Psalttarissa ja vuoden 1642 

Kirkkoraamatussa oli käännetty vastineella oikea (jakeet 9:9, 106:3, 116:5, 119:75 ja 

119:172) tai vastineella oikeus (jakeet 45:5 ja 143:11). Agricolan Psalttarissa pääkään-

nösvastine vanhurskaus / vanhurskas oli siis saanut antaa tilaa hepreankielisen sanueen 

perusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostaville suomen kielen sanoille enemmän kuin Lutherin 

käännöksessä tai Kustaa Vaasan Raamatussa. Vuoden 1776 Kirkkoraamatussa kehitys 

lähti toiseen suuntaan. צדק ṣdq -sanueen perusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostavat suomen 

kielen sanat saivat nyt antaa tilaa vanhurskaus-sanueelle. Erityisesti tämä näkyy sanan 

-ṣĕdāqâ kohdalla, joka ei saanut enää muita käännösvastineita kuin sanan vanhurs ְצָדָקה

kaus. 

 

Vuoden 1938 Kirkkoraamattu 

 

Vuoden 1776 Kirkkoraamattu oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisena 

Raamattuna yli 150 vuotta. Vuonna 1852 raamatunpainoksiin tehtiin kuitenkin kielelli-

siä korjauksia, jotka koskivat lähinnä oikeinkirjoitusta ja nimiasua. Myös sanajärjestystä 

muutettiin monin paikoin ja sanastoon tehtiin joitakin muutoksia, mutta mitään ”viralli-

sesti” hyväksyttyjä asiasisällön muutoksia ei tehty.
656

 Vuonna 1852 raamatunpainosten 

korjauksia valvoneet professorit Gabriel Geitlin ja Mathias Akiander tekivät aloitteen 

vuoden 1776 Kirkkoraamatun virheiden korjaamisesta. Aloite johti suomalaisten raama-

tunkäännösten historiassa ensimmäiseen tietoiseen yksityisyritykseen. Suomalais-

kansallisen herätyksen saanut kappalainen Antti Wilhelm Ingman valmisti oman raama-

tunkäännöksen, joka ilmestyi vuonna 1859. Tässä ”koetusraamattuna” tunnetussa kään-

nöksessä Ingman kokeili runsasta kalevalaista alkusoinnutusta ja eräitä uusia vastineita. 

Näistä lienevät tunnetuimpia verbit karjailla ja lounailla, jotka eivät vakiintuneet suo-

men kieleen.
657

 Puukon mukaan Ingmanin ”kehittymätön tyyliaisti saattoi hänet usein 

                                                 
655

 Ks.alaviite 634. 
656

 Korjaajina toimivat Antti Wilhelm Ingman, Gabriel Geitlin, Mathias Akiander, F.L.Schauman ja sih-

teeri G.A.Avellan. Puukko 1933, 7-8; 1946, 251, 256; Niemikorpi 1993, 58-59. 
657

 Puukko 1933, 8-9; 1946, 261-266; Toivanen 1985,10-11 
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horjahtamaan pois vanhasta, arvokkaasta raamatullisesta tyylilajista”.
658

 Ingmanin raa-

matunkäännöstyötä kritisoitiin siis hänen tyylinsäkin vuoksi, mutta ennen kaikkea kui-

tenkin siksi, että kyseessä oli yhden miehen yksityinen projekti.
659

 Kelan mukaan monet 

Puukon mainitsemat esimerkit viittaavat siihen, että hepreankelinen teksti olisi aidosti 

ollut Ingmanin lähteenä.
660

 

Ingmanin yksityisyritys osoitti Kirkkoraamatun uudistamisen tarpeellisuuden.
661

 

Maan senaatti päätti asettaa vuonna 1861 raamatunkäännöskomitean, jonka tuli valmis-

taa uusi käännös käyttäen hyväkseen Ingmanin työtä. Komitean puheenjohtajaksi valit-

tiin professori Gabriel Geitlin ja jäseniksi tuomiorovasti Aron Gustaf Borg, lehtori Juli-

us Immanuel Bergh, lehtori Samuel Johan Gustaf Smalén, kirkkoherra Karl Jakob He-

lander, lehtori Gustaf Israel Lindström ja kappalainen Antti Wilhelm Ingman. Komitea 

valmisti vuosina 1869-1886 Vanhan testamentin suomennoksen
662

, mutta vuoden 1886 

kirkolliskokous ei hyväksynyt sitä, koska eri kirjojen osalta oli noudatettu hyvin erilai-

sia käännösperiaatteita.
663

 Osasyynä sekavaan käännökseen on Puukon mukaan ollut 

komitean saamien työohjeiden epäselvyys.
664

 Koska Ingmanin käännös ja vuosina 

1869-1886 valmistunut Vanhan testamentin suomennos eivät ole kumpikaan olleet mer-

kittäviä myöhempien suomalaisten raamatunkäännösten kannalta eikä kyseisiä kään-

nöksiä ole raamatunlukijoiden saatavilla nykyään,
665

 en ole tässä tutkimuksessa tutkinut 

kyseisten käännösten Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineita. 

Vuoden 1886 kirkolliskokous asetti uuden komitean valmistelemaan uutta raa-

matunkäännöstä. Komitean jäseniksi valittiin professori K. A. R. Tötterman, piispa Gus-

taf Johansson, kirkkoherra F. Rechardt, maisteri Sten Edward Stenij ja lehtori Johannes 

Schwartzberg sekä kolme varajäsentä. Komitea sai tehtäväkseen säilyttää käännöksessä 

vanhan Kirkkoraamatun luonne, käyttää puhdasta kirkkokieltä ja välttää oudompia mur-

teellisuuksia.
666

 Käännöstyö osui suomen kirjakielen vaiheissa nykysuomen kauden 

alkuun. Kirjasuomi oli muuttunut 1800-luvulla ennen kaikkea sanastoltaan.
667

 Komitean 

työn tuloksena ilmestyi vuonna 1906 käännösnäyte evankeliumeista. Juhani Aho arvioi 

käännösnäytteen kieltä ja totesi, että Raamatun kieli on kirjoitetun suomen kielen ensisi-

jainen esikuva.
668

 Kelan mukaan Aho ilmaisee selkeästi, että uskonnollinen tekstilaji oli 

vuosisadan alun suomen kielessä rajautunut omaksi genrekseen.
669

 Syksyllä 1906 komi-

                                                 
658

 Puukko 1933, 9. – Puukon arviota voi syystä pitää puolueellisena, jälkikäteen annettuna tuomiona. 

Suomen kielihän olisi voinut lähteä kehittymään myös Ingmanin viitoittamaan suuntaan, mutta näin ei 

käynyt. 
659

 17 herännäispappia kirjoitti kirjelmän keisarille, jossa pyydettiin, että ”koetusraamattua” saisi levittää 

vain koekäännöksenä. Puukko 1946, 277, 301; Tiililä 1973,16-17. 
660

 Puukko 1933, 9; 1946, 266; Kela 2007, 35-36. 
661

 Toivanen 1985,11. 
662

 Psalttarin käännösehdotus valmistui Puukon mukaan vuonna 1879, Ahlqvistin mukaan vuonna 1880. 

Ahlqvist 1881, 473; Puukko 1946, 306. 
663

 Kirkolliskokous asetti raamatunkäännöksen käsittelemistä varten valiokunnan, joka esitti käännöksen 

hylkäämistä ja uuden komitean perustamista. Puukko 1933, 9; 1946, 281-282, 311; Itkonen-Kaila 1986, 

74-75; Nuorteva 1992b, 48. – Ahlqvistin mukaan käännösehdotuksen kielenkäyttö oli hyvin epätasaista ja 

epävarmaa. Ahlqvist 1881, 475. 
664

 Puukko 1946, 283, 314. 
665

 Vuosina 1912 ja 1928 Britannian ja Ulkomaan Raamattuseura julkaisi suomenkielisestä Raamatusta 

painokset, joissa Vanha testamentin teksti noudatti vuonna 1861 asetetun raamatunkäännöskomitean 

käännöstä. Puukko 1933, 10. 
666

 Puukko 1946, 312-313; Itkonen-Kaila 1986, 75. 
667

 Mielikäinen 2007, 51. 
668

 Aho 1906, 399; Puukko 1946, 333.  
669

 Kela 2007, 38. 
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tean kielentarkastajaksi tuli Genetzin tilalle Aho. Tämä komitea sai aikaan Uuden tes-

tamentin käännösehdotuksen vuonna 1912. Kyseinen käännösehdotus hyväksyttiin – 

tosin valiokunnan tekemien muutosten kera - väliaikaiseen käyttöön vuonna 1913.
670

  

Vanhan testamentin kääntämistä varten asetettiin vuonna 1913 uusi komitea, jo-

hon kuuluivat professori Sten Edward Stenij, tuomiorovasti Johannes Schwarzberg, 

professori Arthur L. M. Hjelt, rehtori F. P. Oinonen, tuomiorovasti Juho Mannermaa, 

professori Antti Filemon Puukko, tohtori August F. Peltonen, tohtori Juhani Aho ja pro-

fessori Otto Manninen.
671

 Käännöstyö aloitettiin Psalmeista, joiden käännösnäyte ilmes-

tyi jo vuonna 1914.
672

 Lähtötekstinä olivat masoreettinen alkuteksti Rudolf Kittelin lai-

toksen mukaan, Septuaginta, Vulgata ja arameankieliset targumit, Lutherin käännös 

vuodelta 1545, vuoden 1776 Kirkkoraamattu, vuosien 1869-1886 komitean suomennos 

sekä ruotsalainen kirkkoraamattu vuodelta 1917.
673

  

Komitea piti tärkeänä säilyttää käännöksessä katkeamaton yhteys vanhaan raa-

matunkieleen. Näin vuoden 1938 Kirkkoraamatun syntyprosessia ohjasi pyrkimys har-

taaseen ja uskonnolliseen tyyliin.
674

 Kelan mukaan tämä on selvä osoitus siitä, että raa-

matunkäännöstä on mahdotonta tehdä välittämättä muiden tunnettujen raamatunkään-

nösten ratkaisuista. Suomalaisen Raamatun pitkä historia jouduttiin ottamaan huomi-

oon.
675

 Uuden testamentin käännöskomitean puheenjohtajana toiminut arkkipiispa Gus-

taf Johansson vaikutti voimakkaasti myös Vanhan testamentin käännöksen vanhoilli-

seen linjaan. Kielentarkastajana toiminut Otto Manninen halusi myös vaalia Vanhassa 

testamentissa arvokasta ja ylätyylistä kieltä. Vuonna 1914 ilmestyneen Psalmien kään-

nösnäytteen kieltä muutettiin käännösprosessin loppuvaiheessa lähemmäs vanhaa suo-

malaista raamattu- ja kirkkokieltä ja osa psalmeista käännettiin vielä uudestaan vuonna 

1932 ilmestynyttä Vanhan testamentin käännösehdotusta varten.
676

 Näin komitea päätyi 

loppuvaiheissaan näkemykseen, jonka mukaan Raamatun kieli tuli säilyttää omana eril-

lisenä tyylilajinaan, jossa suosittiin vanhoja, käytännössä pyhittyneitä sanoja ja niiden 

mukaista lauserakennetta ja vältettiin turhan uudenaikaista sävyä.
677

 Aimo T. Nikolaisen 

tapaan käännöstä voikin hyvin pitää kielellisesti vanhakantaisena, ylätyylisenä ja us-

konnollista erityiskieltä suosivana.
678

  

                                                 
670

 Puukko 1946, 336, 355; Itkonen-Kaila 1986, 76. 
671

 Puukko 1933, 12; 1946, 364-365. 
672

 Puukko 1946, 366. – Koska kyseinen käännösnäyte ei ole merkittävä myöhempien suomalaisten raa-

matunkäännösten kannalta eikä kyseistä käännösnäytettä ole raamatunlukijoiden saatavilla nykyään, en 

ole tässä tutkimuksessa tutkinut kyseisen käännöksen צדק ṣdq -sanueen käännösvastineita. 
673

 Puukko 1933, 12; Kela 2007, 39. 
674

 Puukko 1933, 49-50, 55; 1946, 390. Ks. myös Kela 2007, 237. 
675

 Kela 2007, 39. 
676

 Puukko 1933, 12-13, 50; 1946, 266-367; Itkonen-Kaila 1986, 77. 
677

 Puukko 1933, 49; KHA Ha 1 PK 26.2.1974 liite ”Osmo Ikola: Tulevan raamatunsuomennoksen kie-

liasusta käytävän keskustelun pohjaksi”, s. 4; Itkonen-Kaila 1986, 767; Kela 2007, 40-41. – Käännöstyön 

varhaisvaiheessa komitea oli pyrkinyt selvästi eroon vanhan Kirkkoraamatun kielestä, mutta myöhem-

mässä vaiheessa käännös palautettiin lähemmäs perinnäistä raamattukieltä.  Itkonen-Kaila 1986, 87. – 

Harviaisen mukaan ajatus Raamatulle ominaisesta, erityisestä ”juhlallisesta” kielimuodosta on luonnot-

toman käännöskielen pohjalta syntynyt paikkansapitämätön kuvitelma. Raamatun alkutekstit ovat olleet 

oman aikansa yleiskieltä. Harviainen 1990, 177. 
678

 Nikolainen 1986, 9-14. – Varsin toisenlainen on Risto Santalan arvio. Hänen mukaansa vuoden 1938 

Kirkkoraamatun kielen ja merkitysopin taso on niin korkea, että sitä voinee pitää yhtenä maailman par-

haista käännöksistä. Santala 1998, 21. – Santalan arvio voi pitää paikkansa silloin, kun vertailuaineistoksi 

otetaan samanlaisen käännösperiaatteen mukaan käännetyt raamatunkäännökset. Eri periaatteen mukaan 

käännettyjä käännöksiä ei voi suoraviivaisesti verrata toisiinsa. 
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Vuoden 1938 käännös valmistui lopulta 80 vuoden työn jälkeen.
679

 Kääntämi-

sessä komitea oli pyrkinyt sanalliseen konkordanssiin eli yhtäpitävyyteen ja pyrkinyt 

välttämään kaikin tavoin selittävien sanojen lisäämistä,
680

 mutta tiedostanut myös, ettei 

se ole täysin mahdollista: 

 
Samat alkukielen sanat on aina pyritty kääntämään samoilla suomalaisilla sanoilla, mikä 

kuitenkin on voinut tapahtua vain rajoitetussa määrässä, koska samalla hebrealaisella sa-

nalla saattaa olla varsin monta merkitystä. … Sanalliseen yhtäpitäväisyyteen, konkor-

danssiin, alkutekstin kanssa on komitean mielestä ollut pyrittävä niin pitkälle, kuin se voi 

tapahtua käännöksen vastaavaisuuden tai luontevuuden siitä kärsimättä.
681

 

 

Muodollinen kääntäminen huipentuu raamatunkäännösten historiassa vasta vuo-

den 1938 Kirkkoraamatussa. Agricola oli kääntänyt pikemmin Raamatun sisältöä kuin 

alkutekstin mukaista muotoa, mutta vuoden 1938 Kirkkoraamattu pyrki nimenomaan 

välittämään alkutekstin mukaisen muodon.
682

 Juha Pihkalan mukaan sanatarkka kään-

täminen ei tuottanut hyvää suomen kieltä, vaan johti sen sijaan melkoiseen määrään 

hepraismeja, svetisismejä ja germanismejä.
683

 Raamatunkäännösten ikä ei siis ratkaise 

sanavalintojen semanttista tai leksikaalista yhtenäisyyttä. Joka tapauksessa suomen kie-

len hengellinen sanasto, joka oli säilynyt melko muuttumattomana Agricolasta asti, säi-

lyi lähes muuttumattomana vuoden 1938 Kirkkoraamatussakin.
684

  

 

 

                                                 
679

 Toivanen 1985,11. – Kela puolestaan aloittaa ajan laskemisen komitean asettamisesta vuonna 1886. 

Näin laskien hänen mukaansa käännös syntyi 52 vuodessa. Kela 2007, 40. 
680

 Puukko 1946, 388. 
681

 Puukko 1933, 49; 1946, 390. – Myös Harviainen toteaa, että kaikkein yltiöpäisimmätkin sananmukai-

suuden kannattajat joutuvat myöntämään, että täydellisesti sananmukainen käännös on mahdottomuus. 

Harviainen 1990, 178. 
682

 Puukko 1933, 13. – Käännöskomitean puheenjohtaja arkkipiispa Johansson totesi vuonna 1906, että 

Raamatussa vallitseva alkuperäinen muoto on käännökselle esikuvallinen. Juhani Aho esitti vastalauseen, 

jossa hän tunnustautui vapaamman käännöstavan kannattajaksi. Itkonen-Kaila 1986, 85. 
683

 Pihkala 1984, 93. – Jäppisen mukaan vieraiden kielten vaikutuksesta syntyneitä ilmaisuja on vaikea 

erottaa aidoista suomenkielisistä aineksista. Jäppinen 1988, 66. – Paloposki toteaa samansuuntaisesti, että 

kielten vaikutus toisiinsa kuuluu kielten luontaiseen elämään. Kielen pitäminen ”puhtaana” toisten kielten 

vaikutuksesta on siksi ”luonnotonta”. Paloposki 2002, 356-357. 
684

 Vartiainen 1988, 180-181; Mielikäinen 2001, 415; Kela 2007, 39. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  antaa oikeus (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 

119:7, 119:62, 119:106, 119:123, 

119:160, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (1 kpl) 35:27 

  oikea asia (1 kpl) 17:1 

 asiaan  

(6 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

45:5 (asia), 118:19 (portit) 119:75 

(tuomiot), 119:144 (todistukset), 

119:172 (käskyt) 

  oikea (1 kpl) 23:3 (tie) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(21 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 

58:2, 65:6, 72:2, 85:11, 85:12, 

85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 97:2, 

98:9, 119:121, 119:138, 119:142, 

132:9 

  totta (1 kpl) 52:5 

 ṣedeq-uhri  vanhurskauden uhrit (1 kpl) 4:6  

 (2 kpl) oikea teurasuhri (1 kpl) 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 

51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 

71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17, 

98:2, 103:17, 111:3, 119:40, 

119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta (5 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas  

(7kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4, 145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 

94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 

118:15, 118:20, 125:3 (2 krt.), 

140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 24.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuo-

den 1938 Kirkkoraamatussa. (Lihavoituna ne jakeet, joissa käännösvastine on muuttunut 

vuoden 1776 Kirkkoraamattuun verrattuna.) 

 

Taulukossa 24 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuoden 1938 Kirkkoraamatussa. Kaikkiaan 132 kertaa vuoden 1938 

Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa. Neljä ker-
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taa käännösvastineena on oikea (joista kerran olla oikea) ja kaksi kertaa oikeus (joista 

kerran antaa oikeus). Yhden kerran käännösvastineena on sana totta. Sanat oikeus ja 

oikea toimivat nyt ainoastaan verbimuotojen sekä ihmiseen ja asiaan viittaavien ֶצֶדק 

ṣedeq -sanojen käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ַצדִּ

ṣaddîq -sanojen käännösvastineena eikä Jumalaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen kään-

nösvastineena. Vuoden 1938 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa sanat ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja 

יק  ṣedeq -sanat saavat siis käännösvastineekseen ֶצֶדק ṣaddîq sekä Jumalaan viittaavat ַצדִּ

aina sanat vanhurskaus ja vanhurskas. Jakeen 51:6 verbimuoto olla oikea on ainoa 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Jumalaan viittaava ilmaisu, jossa vuoden 1938 Kirk-

koraamattu käyttää käännösvastineena sanaa oikea. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuo-

den 1938 Kirkkoraamattu kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla vanhurskauden uhrit ja ja-

keessa 51:21 ilmaisulla oikea teurasuhri. Jakeessa Dtn. 33:19 on puolestaan käännös 

oikeat uhrit. Käännöskomitea ei siis ole ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. 

Jakeessa 17:1 vuoden 1938 Kirkkoraamatun kääntäjät ovat pitäytyneet samaan heprea-

laisen käsikirjoitustradition lukutapaan kuin Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjateksti 

ja kääntäneet siksi sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella oikea asia.
685

 Vuoden 1938 Kirk-

koraamattu lisää jakeen 34:18 subjektiksi vanhurskaat, vaikka heprealaisessa tekstissä 

jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Vuoden 1938 Kirkkoraamattu kääntää myös 

jakeessa 92:16 heprean sanan יָָשר yāšār ‟oikeamielinen‟ sanalla vanhurskas. Vuoden 

1938 Kirkkoraamatussa useimmat Agricolan sanalla hurskas kääntämistä kohdista sai-

vat käännösvastineekseen sanan vanhurskas.
686

 Toisaalta sanat vanhurskas ja vanhurs-

kautettu on saatettu ymmärtää samaa tarkoittaviksi. Adjektiivi on siten saanut partisiip-

pisen merkityksen.
687

 

Käännösvastine vanhurskaus / vanhurskas esiintyy vuoden 1938 Kirkkoraama-

tussa kahdeksassa sellaisessa kohdassa, jotka vuoden 1776 Kirkkoraamatussa oli kään-

netty vastineella oikea (jakeissa 7:12 ja 9:5), vastineella oikeus (jakeet 15:2, 35:24, 58:2 

ja 94:15), vastineella hurskas (jakeet 37:21 ja 37:29) tai vastineella vakaa (jakeessa 

143:2). Sen sijaan jakeen 51:21 ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ oli vuoden 1776 käännetty 

ilmaisulla vanhurskauden uhrit, mutta vuoden 1938 Kirkkoraamatussa ilmaisulla oikea 

teurasuhri. Kaiken kaikkiaan vuoden 1938 Kirkkoraamattu käyttää hepreankielisen 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa 

seitsemän kertaa enemmän kuin vuoden 1776 Kirkkoraamattu. Vuoden 1938 Kirkko-

raamatun Psalmien kirjassa sanat ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq sekä Jumalaan viittaavat ַצדִּ

  .ṣedeq -sanat saavat käännösvastineekseen aina sanan vanhurskaus tai vanhurskas ֶצֶדק

 

Aapeli Saarisalon Salmit 1971 

 

Vuonna 1971 ilmestyi Aapeli Saarisalon tekemä käännös Salmit ja Jobin kirja. Uusi 

suomennos selityksin. Käännöksen esipuhe ei käsittele käännösteoriaa tai kääntämisen 

metodeja, mutta ilmaisee kuitenkin sen, että käännös pyrkii olemaan sanatarkka.
688 

 

                                                 
685

 Ks.alaviite 634. 
686

 Huhtala 1971, 82-83. 
687

 Näin esim. rukoilevaisten julistusperinteessä. Huhtala 1971, 78. 
688

 Salmit 1971, 6. – Komitean osamietintö luokittelee Aapeli Saarisalon käännökset sananmukaisiksi. 

XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17; Pihkala 

1984, 101. – Harviainen pitää Saarisaloa yhtenä ”kaikkein yltiöpäisimmistä” sananmukaisuuden kannatta-

jista ja toteaa Saarisalonkin joutuvan myöntämään, että täydellisesti sananmukainen käännös on mahdot-

tomuus. Harviainen 1990, 178. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  antaa oikeus (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 119:7, 

119:62, 119:106, 119:123, 119:160, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6  

 (7 kpl) oikea asia (1 kpl) 17:1* 

  oikeus (1 kpl) 35:27 

 

 

 

 

 

asiaan  

(6 kpl) 

 

 

 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

45:5 (‟vanhurskauden nöyryys‟), 118:19 

(‟vanhurskauden portit‟) 119:75 (‟Jahven 

käskyt ovat vanhurskaus‟), 119:144 (‟van-

hurskaus on sinun todistuksesi‟), 119:172 

(‟sinun säädöksesi ovat vanhurskaus‟) 

  oikea (tie) (1 kpl) 23:3 (‟vanhurskauden tiet‟) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(20 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 65:6, 

72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  totta (1 kpl) 52:5 

  oikeus (1 kpl) 58:2 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

vanhurskauden uhri  

(1 kpl) 

4:6 

  vanhurskaat uhrit  

(1 kpl) 

51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 

69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 

72:1, 88:13, 89:17, 98:2, 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen 

 (3 kpl) 

vanhurskaus  

(3 kpl) 

106:31 (‟luettiin hänelle vanhurskaudeksi‟), 

112:3, 112:9 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(5 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟van-

hurskaat teot‟   

(2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק   ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan   

(7 kpl) 

vanhurskas  

(7 kpl) 

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4, 

145:17 

(52 kpl) 

 

 

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 31:19, 

32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 

37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 

37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 

64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 

94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 118:15, 

118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 

146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 25.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Aapeli 

Saarisalon Salmit -kirjassa 1971. 
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Taulukossa 25 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Salmit-käännöksessä vuonna 1971. Kaikkiaan 132 kertaa Salmit käyt-

tää käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa. Kolme kertaa käännösvasti-

neena on oikeus (joista kerran antaa oikeus) ja samoin kolme kertaa oikea (joista kerran 

olla oikea). Yhden kerran käännösvastineena on sana totta. Sanat oikeus ja oikea toimi-

vat ainoastaan verbimuotojen sekä ihmiseen ja asiaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen 

käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen ַצדִּ

käännösvastineena eikä Jumalaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen käännösvastineena. 

Saarisalo kääntää sanat ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק - ṣedeq ֶצֶדק ṣaddîq sekä Jumalaan viittaavat ַצדִּ

sanat aina käännösvastineilla vanhurskaus ja vanhurskas. Jakeen 51:6 verbimuoto olla 

oikea on ainoa Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Jumalaan viittaava ilmaisu, jossa hän 

käyttää käännösvastineena sanaa oikea. 

Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Salmit kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla vanhurs-

kauden uhri ja jakeessa 51:21 ilmaisulla vanhurskaat uhrit. Saarisalo ei ilmeisestikään 

ole ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 17:1 Salmit on pitäytynyt 

samaan heprealaisen käsikirjoitustradition lukutapaan kuin Biblia Hebraica Stuttgarten-

sian pohjateksti ja kääntänyt siksi sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella oikea asia.
689

 

Samoin kuin vuoden 1938 Kirkkoraamattu, Salmit lisää jakeen 34:18 subjektiksi van-

hurskaat, vaikka hepreankielisessä tekstissä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. 

Niin ikään vuoden 1938 Kirkkoraamatun tavoin Salmit kääntää jakeessa 92:16 heprean 

sanan יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟ sanalla vanhurskas. Lisäksi Salmit kääntää jakeen 25:8 

 yāšār sanalla vanhurskas, vaikka vuoden 1938 Kirkkoraamattu ei niin tee. Lisäksi יָָׁשר

jakeessa 37:18 Salmit kääntää heprean kielen sanan ים  tāmîm ‟nuhteeton‟ sanalla ָתמִּ

vanhurskas. Kaiken kaikkiaan Salmit -käännös poikkeaa Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen kääntämisen osalta vain kahden jakeen kääntämisessä vuoden 1938 Kirkko-

raamatusta. Salmit kääntää ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ jakeessa 4:6 ilmaisulla van-

hurskauden uhri ja jakeessa 51:21 ilmaisulla vanhurskaat uhrit, kun vuoden 1938 Kirk-

koraamattu kääntää jälkimmäisessä jakeessa ilmaisulla oikea teurasuhri. Jakeessa 58:2 

vuoden 1938 Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineena vanhurskaus-sanaa, kun taas 

Salmit käyttää käännösvastineena sanaa oikeus.
690

 Sekä vuoden 1938 Kirkkoraamattu 

että Salmit käyttävät kumpikin Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena 

vanhurskaus / vanhurskas -sanaa 132 kertaa. 

 

                                                 
689

 Ks. alaviite 634. 
690

 Kyseinen jae on tekstikriittisesti hyvin ongelmallinen (olen käsitellyt sitä jo aiemmin tässä tutkimuk-

sessa). Vuoden 1938 Kirkkoraamattu kääntää jakeen: ‟Totisesti, onko vanhurskaus mykkä, ja te puhutte? 

Tekö tuomitsette oikein, te ihmislapset?‟ Salmit 1971 kääntää: ‟Totisesti, vallitseeko hiljaisuus, kun te 

julistatte oikeutta? Tuomitsetteko oikein, ihmislapset?‟ 
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Jussi Aron Psalmit nykysuomeksi 1973 

 

Psalmit nykysuomeksi ilmestyi vuonna 1973 professori Jussi Aron kääntämänä. Kään-

nöksen lopussa on luku Psalmikäännöstyön ongelmia, jossa Jussi Aro selittää käännös-

periaatteitaan. Hänen mukaansa Psalmien käännös poikkeaa vuoden 1938 Kirkkoraama-

tusta vähemmän kuin vuonna 1972 ilmestynyt Uusi testamentti nykysuomeksi. Aron 

mukaan heprealaista runokieltä ei tarvitse hajottaa alkutekijöihinsä ja koota uudelleen 

selkeämmiksi rakenteiksi kuin pitkävirkkeistä kreikkaa käännettäessä. Apukäännöksenä 

Aro on käyttänyt New English Bible -käännöstä. Aro käsittelee erikseen myös heprean 

kielen sanoja יק  ṣĕdāqâ ja toteaa, että niiden perinteinen ְצָדָקה ṣedeq ja ֶצֶדק ,ṣaddîq ַצדִּ

käännös on ollut vanhurskas ja vanhurskaus. Hänen mukaansa näillä sanoilla on kyllä 

juridinen merkitys ‟oikeudenmukainen‟, ‟oikeassa oleva‟ ja ‟oikeudenmukaisuus‟, mut-

ta sanoja ei pidä ottaa ahtaan juridisesti. Kyseiset sanat eivät Vanhan testamentin ajatte-

lussa merkitse hänen mukaansa abstraktista oikeudenmukaisuutta, vaan liittyvät eläviin, 

toimiviin ihmissuhteisiin tai Jumalan ja ihmisen välisiin suhteisiin. Aro toteaa käyttä-

vänsä itse käännösvastineina ilmaisuja oikeamielinen ja oikeamielisyys, jotka tulee hä-

nen mukaansa ymmärtää dynaamisella tavalla. Paras käännösvastine suomen kielessä 

heprean kielen sanalle יק -ṣaddîq olisi hänen mukaansa reilu, ellei se vaikuttaisi alatyy ַצדִּ

liseltä.
691

 

 

 

                                                 
691

 Psalmit nykysuomeksi 1975, 5, 232-234. 



 

144 

 

 

sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) olla oikeassa (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena  ihmiseen  auttaa oikeuteensa (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) olla täysin oikeassa (1 kpl) 143:2  

 asiaan  

(1 kpl) 

olla oikeudenmukainen  

(1 kpl)  

19:10  

 ṣedeq  Jumalaan  oikeamielisyys (5 kpl) 7:18, 35:24, 50:6, 119:7, 119:123 ֶצֶדק

maskuliininen (12 kpl) oikea (4 kpl) 119:62, 119:106, 119:160, 119:164 

substantiivi  oikeudenmukaisuus (3 kpl) 9:5, 35:28, 97:6 

(49 kpl) ihmiseen  oikeudenmukaisuus (2 kpl) 4:2, 18:25  

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 17:1, 37:6 

  sen mukaan kuin ansaitsee 

(1 kpl) 

7:9 

  oikeamielisyys (1 kpl) 18:21 

  saada oikeutta (1 kpl) 35:27 

 asiaan  oikea (4 kpl) 23:3, 119:75, 119:144, 119:172  

 (6 kpl) oikeus (1 kpl) 45:5  

  oikeamielisyys (1 kpl) 118:19  

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

oikeamielisyys  

(8 kpl) 

15:2, 45:8, 65:6, 72:2, 85:11, 85:12, 

85:14, 132:9 

 (22 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 89:15, 97:2, 119:121  

  oikeudenmukaisuus (3 kpl) 40:10, 96:13 (=96:14), 98:9 (=98:10) 

  oikeus (2 kpl) 48:11, 94:15 

  oikea (2 kpl) 119:138, 119:142 

  syyttömyys (1 kpl) 17:15 

  puolueettomuus (1 kpl) 9:9 

  totta (1 kpl) 52:5 

  oikea päätös (1 kpl) 58:2 

 ṣedeq-uhri   

(2 kpl) 

oikeat uhrit  

(2 kpl) 

4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

oikeamielisyys  

(14 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:11, 40:11, 71:2, 

71:15, 71:19, 71:24, 98:2, 119:40, 

143:1, 143:11, 145:7 

(34 kpl)  oikeudenmukaisuus (5 kpl) 36:7, 72:1, 88:13, 89:17, 111:3 

  oikeat teot (1 kpl) 51:16 

  oikeamielinen apu (1 kpl) 69:28 

  oikeamielinen teko (1 kpl) 71:16 

  oikeamielinen rakkaus  

(1 kpl) 

103:17 

  vanhurskaus (1 kpl) 119:142 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

osoittaa oikeaa mielenlaatua 

(1 kpl) 

106:31 (‟luettiin hänelle vanhurskau-

deksi‟) 

  oikeutettu asema (1 kpl) 112:3  

  Jumalalle otollinen (1 kpl) 112:9 

 ilman selvää  oikeamielisyys (3 kpl) 24:5, 33:5, 106:3 

 viittauskohdetta  oikea järjestys (1 kpl) 72:3 

 (5 kpl) vanhurskaus (1 kpl) 99:4 

 mon. ‟vanhurs-  oikeus (1 kpl) 11:7  

 kaat teot‟ (2kpl) oikeamieliset teot (1 kpl) 103:6 

יק  ṣaddîq  Jumalaan  oikeamielinen (5 kpl) 7:10, 11:7, 116:5, 119:137, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

 

(7 kpl) oikeudenmukainen  

(2 kpl) 

7:12, 145:17 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(jatkoa  

edelliseltä 

sivulta) 

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

oikeamielinen  

(44 kpl) 

  

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 

94:21, 97:11, 97:12, 112:6, 118:15, 

118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 

142:8, 146:8 

  oikeudenmukainen (1 kpl) 112:4 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 26.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Jussi 

Aron Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä 1973. 

 

Taulukossa 26 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä 1973. Erilaisen semanttisen si-

sällön saaneita käännösvastineita on kaikkiaan 12. Käännösvastineena esiintyy sana 

oikeamielisyys / oikeamielinen kaikkiaan 83 kertaa, sanat oikea
692

 ja oikeudenmukai-

suus kumpikin 17 kertaa ja sana oikeus kahdeksan kertaa, mutta sana vanhurskaus vain 

viisi kertaa. Aro käyttää sanaa vanhurskaus sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ käännös-

vastineena sellaisissa jakeissa, joissa sana on itsenäinen lauseen subjekti (jakeet 89:15 ja 

97:2) tai objekti (99:4 ja 119:121). Jakeessa 119:142 Aro käyttää sanaa myös Jumalaan 

viittaavaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineena. Samassa jakeessa esiintyy itsenäise-

nä objektina ֶצֶדק ṣedeq -sana, joka hän on kääntänyt käännösvastineella oikea:  

 
Sinun vanhurskautesi on iäti oikea, ja sinun lakisi on totuus. Ps. 119:142 

 

Sana oikeamielisyys / oikeamielinen toimii Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viit-

taavien sanojen ja kaikkien eri nominimuotojen käännösvastineina, mutta sitä ei käytetä 

verbimuotojen käännösvastineena. Sana oikeudenmukaisuus toimii sekä Jumalaan että 

ihmiseen viittaavien sanojen ja kaikkien eri kielioppimuotojen käännösvastineina, mutta 

sitä ei käytetä asiaan viittaavien sanojen käännösvastineena. Oikeudenmukaisuus esiin-

tyy kuitenkin itsenäisenä lauseen objektina olevan ֶצֶדק ṣedeq -sanan käännösvastineena 

jakeessa 40:10 sekä adverbiaalisessa merkityksessä olevien ֶצֶדק ṣedeq -sanan käännös-

vastineina jakeissa 96:13 ja 98:9. Kerran käännösvastineina esiintyvät ilmaisut sen mu-

kaan kuin ansaitsee, syyttömyys, puolueettomuus, totta, oikeutettu asema ja Jumalalle 

otollinen. Psalmit nykysuomeksi lisää jakeen 34:18 subjektiksi oikeamieliset, vaikka 

heprealaisessa tekstissä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק 

‟ṣedeq-uhri‟ Aro kääntää jakeissa 4:6 ja 51:21 ilmaisulla oikeat uhrit. Aro ei siten ole 

selvästikään ajatellut, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. 

Jussi Aron käyttämä pääkäännösvastine oikeamielisyys / oikeamielinen sopii 

kyllä hyvin צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään heprean kielessä, mutta se on kui-

tenkin suomen kielessä ongelmallinen, koska se on mahdollista tulkita kahdella eri ta-

valla. Sana voi nimittäin olla toisaalta oikeudentuntoisen synonyymi, jolloin sanan mer-

kityksen pääpaino on subjektin omassa kokemuksessa ja sen mukaisessa toiminnassa: 

                                                 
692

 Sisältää myös ilmaisut olla oikeassa, olla täysin oikeassa, oikea päätös, oikeat uhrit, oikeat teot ja oikea 

järjestys. 
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kyse on ihmisestä, jolla on herkkä oikeudentunto eli oma käsitys siitä, mikä on moraali-

sesti oikein. Toisaalta sana voi olla merkitykseltään myös ‟oikein ajatteleva‟ ja ‟nuhtee-

ton‟, jolloin sen merkityksen pääpaino on jonkin ulkoisen normin mukaisessa ajattelussa 

ja tuon normin mukaisessa nuhteettomuudessa.
693

 

 

Psalmit elävät -parafraasi 1985 

 

Karas-Sana Oy julkaisi vuonna 1985 parafraasin nimeltä Psalmit elävät. Psalmien kirja 

vapaasti kerrottuna. Esipuheen mukaan kirja ei ole uusi käännös, vaan parafraasi, sel-

ventävä mukaelma, jossa psalmien sisältö on esitetty vapaasti. Parafraasi pyrkii esipu-

heen mukaan ilmaisemaan psalmien ajatuksen niin tarkasti kuin mahdollista, mutta ny-

kyajan ihmiselle tutuin sanoin. Parafraasin esikuvana on toiminut vuonna 1971 ilmesty-

nyt englanninkielinen Living Bible.
694

 Tämän parafraasin ottaminen tutkimukseni koh-

teeksi ei ole juurikaan perusteltua käännösteorian kannalta muutoin kuin esimerkkinä 

parafraasityylisestä kääntämisestä. Psalmit elävät -parafraasin tutkiminen on kuitenkin 

perusteltua semanttisen kenttäteorian kannalta. Parafraasimainen selventävä mukaelma 

auttaa hahmottamaan, millä tavoin hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

semanttinen kenttä hahmottuu suomen kielessä esiintymien erilaisista konteksteista kä-

sin. Psalmit elävät sisältää siis suomenkielisen yrityksen määritellä kontekstien avulla, 

mitä צדק ṣdq tarkoittaa suomeksi. 

 
 

sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) toimia totuudenmukaisesti (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  lopettaa riisto (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) oikeudenkäynnissä kestäminen (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla luotettava (1 kpl) 19:10  

קֶצדֶ   ṣedeq  Jumalaan  oikeudenmukaisuus ja uskollisuus (3 kpl) 97:6, 119:160, 119:164 

maskuliininen (12 kpl) hyvä (1 kpl) 7:18 

substantiivi 

(49 kpl) 

 hyvityksen antaminen koetusta  

vääryydestä (1 kpl) 

9:5 

  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 35:24 

  suuri ja hyvä (1 kpl) 35:28 

  pyhä ja oikea (1 kpl) 50:6 

  oikea (1 kpl) 119:7 

  rakastava ja oikea (1 kpl) 119:62 

  lupaus (1 kpl) 119:123 

  JÄÄ KÄÄNTÄMÄTTÄ (1 kpl) 119:106 

 ihmiseen  rakastava (1 kpl) 15:2 

 (7 kpl) oikein eläminen (1 kpl) 18:21 

  oikeus (1 kpl) 35:27 

  syyttömyys (1 kpl) 37:6 

  JÄÄ KÄÄNTÄMÄTTÄ  4:2, 7:9, 17:1 

  (3 kpl) 

 

 

 

                                                 
693

 Nykysuomen sanakirja 1966b, osa IV, 24; Leino & Leino 1991, 102; Suomen kielen perussanakirja 

1992, 340. Ks. myös Kielitoimiston sanakirja 2007b, 359. 
694

 Psalmit elävät 1985, 5; Kela 2007, 45. – Samaan sarjaan kuuluvat myös parafraasit Elävä uutinen ja 

Elävää viisautta.  
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣedeq asiaan  oikeus (2 kpl) 45:5, 119:144 ֶצֶדק

maskuliininen (6 kpl) oikea (1 kpl) 23:3 

substantiivi 

(jatkoa 

 temppeli (‟temppelin portit‟)  

(1 kpl) 

118:19 (‟vanhurskauden 

portit‟) 

edelliseltä  oikeuden voitto (1 kpl) 119:75 

sivulta)  oikea ja tosi (1 kpl) 119:172 

 ilman selvää  oikeus (3 kpl) 58:2, 72:2, 85:11 

 viittauskohdetta oikeudenmukaisuus (2 kpl) 89:15, 96:13 

 (22 kpl) puolueettomuus (1 kpl) 9:9 

  rakastava (1 kpl) 15:2  

  Jumalan ja ihmisen välillä ei ole mitään 

(1 kpl) 

17:15 

  (Jumala) antaa synnit anteeksi (1 kpl) 40:10 

  hyvä (1 kpl) 45:8 

  (Jumala) pelastaa kansansa (1 kpl) 48:11 

  totuus (1 kpl) 52:5 

  suuret ihmeet (1 kpl) 65:6 

  armo (1 kpl) 85:12 

  sorrettujen oikeus ja kansan hyvinvointi 

(1 kpl) 

85:14 

  oikeamielinen (1 kpl) 94:15 

  uskollisuus ja rakkaus (1 kpl) 97:2 

  oikeudenmukainen tuomio (1 kpl) 98:9 

  se, mikä on oikein + pysyä uskollisena  

(1 kpl) 

119:121 

  oikea järjestys (1 kpl) 119:138 

  uskollisuus (1 kpl) 119:142 

  puhtaus ja oikeuden rakastaminen (1 kpl) 132:9 

 ṣedeq-uhri   uhri, jossa sydän on mukana (1 kpl) 4:6 

 (2 kpl) uhri, jonka ihminen tuo Jumalan alttarille 

(1 kpl)  

51:21 

 ṣĕdāqâ  Jumalaan  rakkaus (2 kpl) 5:9, 145:7 ְצָדָקה

feminiininen (24 kpl) oikeus (2 kpl) 36.11, 119:138 

substantiivi  uskollisuus (2 kpl) 89:17, 143:1 

(34 kpl)  lupaus rakastaa (1 kpl) 31:2 

  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 36:7 

  ilo (1 kpl) 51:16 

  (Jumala) antaa armon (1 kpl) 69:28 

  hyvyys ja uskollinen huolen pitäminen  

(1 kpl) 

71:15 

  oikeudenmukainen ja rakastava (1 kpl) 71:16 

  (Jumalan) valta ja hyvyys (1 kpl) 71:19 

  uskollisuus ja rakkaus (1 kpl) 71:24 

  (Jumalan) tahdon mukaan tuomitseminen 

(1 kpl) 

72:1 

  Jumalan apu (1 kpl) 88:13 

  voima (1 kpl) 98:2 

  pelastus (1 kpl) 103:17 

  oikeudenmukaisuus ja uskollisuus (1 kpl)  111:3 

  antaa kokea (Jumalan) sana todeksi (1) 119:40 

  oikeutta tahtova (1 kpl) 143:11 

  JÄÄ KÄÄNTÄMÄTTÄ (3 kpl) 22:32, 40:11, 71:2 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

ihmiseen  

(3 kpl) 

ymmärtää Jumalan tahto ja kunnioittaa 

sitä (1 kpl) 

106:31 (‟luettiin van-

hurskaudeksi‟) 

substantiivi 

(jatkoa 

 Jumalan lupauksiin nojaten ja Jumalaa 

totellen luotu asema (1 kpl) 

112:3 

edelliseltä  uskollinen Jumalalle  112:9 

sivulta)  (1 kpl)  

 ilman selvää  uusi elämä (1 kpl) 24:5 

 viittauskohdetta oikeudenmukaisuus (1 kpl) 33:5 

 (5 kpl) oikeus (1 kpl) 72:3 

  panna asiat kohdalleen (1 kpl) 99:4 

  hyvä ja oikeudenmukainen (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟van- oikeus (1 kpl)  11:7 

 hurskaat teot‟  

(2 kpl) 

saada oikeutta  

(1 kpl) 

103:6 

יק  ṣaddîq Jumalaan  oikeudenmukainen (3 kpl) 7:12, 11:7, 145:17 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) lupaukset pitävä (1 kpl) 7:10 

(52 kpl)  rakastaa (1 kpl) 116:5 

  uskollinen (1 kpl) 119:137 

  oikeus (1 kpl) 129:4 

 ihmiseen  

(45 kpl) 

(Jumalan) omat  

(16 kpl) 

1:6, 5:13, 7:10, 14:5, 

33:1, 37:12, 37:29, 

37:39, 52:8, 55:23, 

58:11, 64:11, 68:4, 

75:11, 92:13, 125:3 

  (Jumalaan) uskova  

(5 kpl) 

34:16, 37:17, 69:29, 

94:21, 97:12 

  Herraa / Jumalaa rakastava  

(4 kpl) 

32:11, 37:25, 118:20, 

140:14 

  Jumalan lapsi (2 kpl) 34:22, 118:15 

  (Jumalalle) uskollinen (2 kpl) 97:11, 142:8 

  (Jumalan) pelastamat (1 kpl) 1:5 

  Jumalan tahdolle uskollinen (1 kpl) 11:3 

  vanhurskas (1 kpl) 11:5 

  hurskas ja rehellinen (1 kpl) 31:19 

  hurskas (1 kpl) 34:20 

  rehellinen (1 kpl) 37:16 

  Jumalalle kuuliainen (1 kpl) 37:21 

  totuudenpuhuja ja oikeudentekijä (1 kpl) 37:32 

  oikeudenmukaisen palkan saaminen  

(1 kpl) 

58:12 

  oikeudentekijä (1 kpl) 72:7 

  oikeutta toteuttava (1 kpl) 112:4 

  hurskas ja Jumalaa rakastava (1 kpl) 141:5 

  oikeutta rakastava (1 kpl) 146:8 

  KÄÄNNETÄÄN PERSOONA-

PRONOMINILLA (3 kpl) 

37:30, 112:6, 125:3 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 27.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen ”käännösvastineet” 

Psalmit elävät -parafraasissa 1985. 
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Taulukossa 27 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

”käännösvastineet”
695

 Psalmit elävät -parafraasissa vuonna 1985. Parafraasi käyttää 

vain kerran ”käännösvastineena” sanueen perinteistä käännösvastinetta, sanaa vanhurs-

kas. Jakeessa 11:5 sana toimii יק  ṣaddîq -sanan käännösvastineena. Sanan vanhurskas ַצדִּ

käyttäminen kyseisessä jakeessa selittynee ainakin osittain sillä, että parafraasin esiku-

vana toiminut Living Bible -parafraasi käyttää kyseisessä jakeessa englanninkielistä 

sanaa righteous. Toisaalta kuitenkin kaikissa muissa kohdissa, joissa Living Bible -

parafraasi käyttää sanoja righteous (kolme kertaa) tai righteousness (viisi kertaa), Psal-

mit elävät -parafraasi käyttää muita käännösvastineita.
696

 Parafraasi ei siten liitä sanaa 

vanhurskas lainkaan Jumalaan, vaan ainoastaan ihmiseen.  

Jussi Aron käännöksessään Psalmit nykysuomeksi käyttämä pääkäännösvastine 

oikeamielinen on parafraasissa ”käännösvastineena” vain kerran, jakeessa 94:15.
697

 Sa-

na hurskas esiintyy ”käännösvastineena” kolme kertaa.
698

 Kerran ”käännösvastineina” 

esiintyvät sanat uusi elämä, ilo, suuret ihmeet ja antaa kokea (Jumalan) sana todeksi. 

Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Psalmit elävät -parafraasi ”kääntää” jakeessa 4:6 ilmai-

sulla uhri, jossa sydän on mukana ja jakeessa 51:21 ilmaisulla uhri, jonka ihminen tuo 

Jumalan alttarille. Parafraasin kääntäjät eivät selvästikään ole ajatelleet, että ilmaisu 

viittaisi tiettyyn uhrilajiin. Parafraasille tyypilliseen tapaan hepreankielisen Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanue saa käännöksessä hyvin laaja-alaisesti erilaisia ”käännösvastinei-

ta”. Taulukossa 28 olen luokitellut näitä ”käännösvastineita” erilaisten semanttisten 

kenttien mukaan.  

 

 

                                                 
695

 Parafraasin osalta on ongelmallista puhua selkeästi käännösvastineista, koska kyse ei ole varsinaisesti 

käännöksestä. Paremman terminologian puuttuessa olen kuitenkin päätynyt käyttämään ilmaisua ”kään-

nösvastine” myös parafraasin osalta. Kun käytän ilmaisua ”käännösvastine” (lainausmerkeissä), tarkoitan 

sillä parafraasin yhteydessä sitä kohdekieltä mukailevaa ilmausta, jolla lähtökielen ajatus on välitetty 

kohdekieleen. 
696

 Living Bible -parafraasi käyttää sanaa righteous ihmiseen liittyen myös jakeissa 11:3 ja 69:28 sekä 

Jumalaan liittyen jakeessa 7:10 (parafraasin numeroinnissa jae 7:9). Sana righteousness esiintyy jakeissa 

85:12 (parafraasin numeroinnissa jae 85:11), 89:15, 97:2, 97:6 ja 145:7. Parafraasin alaviitteissä on lisäksi 

useamman jakeen yhteydessä huomautuksia siitä, että valitun ”käännösvastineen” kohdalla on sanatarkas-

ti (‟literally‟) kyse sanasta righteous tai righteousness. Psalmit elävät -parafraasista vastaavat alaviitteet 

puuttuvat kokonaan. 
697

 Psalmit nykysuomeksi kääntää tässä kohtaa sanan ֶצֶדק ṣedeq sanalla oikeus. 
698

 Kerran yksinään, kerran ilmaisussa ‟hurskas ja Jumalaa rakastava‟ ja kerran ilmaisussa ‟hurskas ja 

rehellinen‟. 
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semanttinen kenttä ”käännösvastineet” 

oikeudenmukaisuus oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja uskollisuus, oikeudenmukai-

nen ja rakastava, hyvityksen antaminen koetusta vääryydestä, lopettaa 

riisto, sorrettujen oikeus ja kansan hyvinvointi, oikeudenmukaisen palkan 

saaminen 

oikeus oikeus, saada oikeutta, oikeutta tahtova, oikeutta rakastava, oikeudenteki-

jä, oikeutta toteuttava, totuudenpuhuja ja oikeudentekijä 

olla oikea / oikein,  

elää oikein 

oikea, pyhä ja oikea, oikea ja tosi, se, mikä on oikein, oikein eläminen 

oikeudenkäynti, tuomio oikeudenkäynnissä kestäminen, (Jumalan) tahdon mukaan tuomitseminen, 

oikeudenmukainen tuomio 

uskollisuus uskollisuus, Jumalalle uskollinen, pysyä uskollisena 

suhde Jumalaan Jumalan ja ihmisen välillä ei ole mitään, (Jumala) antaa synnit anteeksi, 

Jumalan lupauksiin nojaten ja Jumalaa totellen luotu asema, (Jumalan) 

omat, (Jumalaan) uskova, Herraa / Jumalaa rakastava, Jumalan lapsi, Ju-

malalle kuuliainen 

rakkaus rakkaus, rakastaa, rakastava, rakastava ja oikea, uskollisuus ja rakkaus, 

lupaus rakastaa 

Jumalan tahto ymmärtää Jumalan tahto ja kunnioittaa sitä, Jumalan tahdolle uskollinen 

järjestys oikea järjestys, panna asiat kohdalleen 

rehellisyys rehellinen, hurskas ja rehellinen 

syyttömyys syyttömyys 

lupaus lupaus, lupaukset pitävä 

hyvyys, autuus hyvä, suuri ja hyvä, hyvyys ja uskollinen huolen pitäminen, hyvä ja oikeu-

denmukainen 

apu, pelastus, armo Jumalan apu, pelastus, (Jumala) pelastaa kansansa, (Jumalan) pelastamat, 

armo, (Jumala) antaa armon 

puolueettomuus puolueettomuus 

totuus totuus, toimia totuudenmukaisesti 

puhtaus puhtaus ja oikeuden rakastaminen 

luotettavuus olla luotettava 

voitto, voima, valta oikeuden voitto, voima, (Jumalan) valta ja hyvyys 

 

Taulukko 28. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Psalmit elävät -

parafraasissa vuonna 1985 saamien ”käännösvastineiden” semanttinen kenttä alakentti-

en mukaan luokiteltuna. 

 

Taulukossa 28 hahmoteltu hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Psalmit 

elävät -parafraasissa saamien käännösvastineiden semanttinen kenttä osuu hyvin yhteen 

heprean kielen צדק ṣdq -sanueen semanttisen kentän kanssa, jonka hahmotin tutkimuk-

seni ensimmäisenä tutkimustehtävänä. Taulukossa 29 olen luokitellut parafraasin anta-

mia ”käännösvastineita” eri viittauskohteiden mukaan. 
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viittauskohde ”käännösvastineet” 

Jumala  oikeudenmukaisuus, uskollisuus, hyvyys, hyvittäminen, suuruus, pyhyys, oikeana 

oleminen, lupaus, rakkaus, oikeus, ilo, armon antaminen, huolen pitäminen, valta, 

apu, voima, pelastus, oikeuden tahtominen 

ihminen  Jumalan tai oikeuden rakastaminen, oikein eläminen, oikeus, syyttömyys, Jumalan 

tahdon ymmärtäminen ja kunnioittaminen, Jumalan lupauksiin nojautuminen, Juma-

lan totteleminen, Jumalan oma, Jumalaan uskominen, Jumalan lapsi, Jumalan pelas-

tama, uskollisuus Jumalan tahdolle, vanhurskas, hurskas ja rehellinen, kuuliaisuus 

Jumalalle, totuuden puhuminen ja oikeuden tekeminen tai toteuttaminen, oikeuden-

mukaisen palkan saaminen  

asia oikeus, oikeana oleminen, oikeuden voitto, oikea ja tosi 

 

Taulukko 29. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Psalmit elävät -

parafraasissa vuonna 1985 saamat ”käännösvastineet” viittauskohteen mukaan luokitel-

tuna.  

 

Kuten taulukoista 28 ja 29 ilmenee, parafraasin kääntäjät ovat ymmärtäneet צדק ṣdq -

sanueen varsinkin Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen liittyvänä sanueena. Toisaalta 

myös ajatus oikeudesta ja sen toteuttamisesta tulee esiin.
699

 

Jakeessa 34:18 Psalmit elävät -parafraasi lisää subjektiksi Jumalan omat ja ja-

keessa 37:26 Jumalan ihmiset, vaikka hepreankielisessä tekstissä kyseisissä jakeissa ei 

ole mainittu subjektia lainkaan. Vastaavasti jakeessa 37:30 Psalmit elävät -parafraasi 

kääntää subjektina toimivan heprean kielen sanan יק  ṣaddîq pronominilla he. Jakeessa ַצדִּ

112:6 Psalmit elävät -parafraasi kääntää subjektina toimivan heprean kielen sanan יק  ַצדִּ

ṣaddîq pronominilla hän. Jakeessa 125:3 Psalmit elävät -parafraasi kääntää toisen יק  ַצדִּ

ṣaddîq -sanan esiintymän pronominilla he.  

 

Tiivistelmä: Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen aiemmat käännösvas-

tineet suomenkielisissä Psalmien kirjoissa 

 

Mikael Agricolaa edeltäneissä Psalmien kirjan käännöksissä kääntäjät olivat käyttäneet 

 ṣdq -sanueen käännösvastineena pääsääntöisesti vain yhtä, oman kielensä keskeistä צדק

uskonnollista sanaa. Septuagintan kääntäjät olivat käyttäneet 136 kertaa käännösvas-

tinetta δικαιοζύνη ja Hieronymus Vulgatan Psalmi iuxta LXX -käännöksessä 128 kertaa 

iustitia / iustus -sanueen sanaa. Vulgatan Psalmi iuxta Hebraicum kääntää kaikki 139 

esiintymää iustitia / iustus -sanueen sanoilla. Lutherbibel käyttää 124 kertaa Gerechtig-

keit / gerecht -sanueen sanoja ja Kustaa Vaasan Raamattu rettferdigh-sanueen sanoja 

122 kertaa. Muut kyseisten käännösten käyttämät käännösvastineet liittyvät ‟oikeaan‟, 

‟oikeudenmukaisuuteen‟ tai ‟laupeuteen‟. Agricola käytti vanhurskaus-sanueen sanoja 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena hieman vähemmän, yhteensä 117 

kertaa. Agricolan Psalttarissa pääkäännösvastine vanhurskaus / vanhurskas antoi tilaa 

hepreankielisen sanueen perusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostaville suomen kielen sanoille. 

                                                 
699

 Näkemys kahden osapuolen välisestä suhteesta צדק ṣdq -sanueen viittauskohteena liittyy näkemykseen, 

jota צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriassa olivat aiemmin edustaneet mm. Pedersen, Fahl-

gren, von Rad ja vielä samana vuonna 1972 Ziesler. Pedersen 1920, 270, 292-293, 337-342; Fahlgren 

1932, 78, 98, 158, 209; von Rad 1962, 382-383, 385, 387; Ziesler 1972, 39-40. – Vuonna 1968 Schmid 

oli esittänyt teorian, että צדק ṣdq -sanue ei liitykään suhteeseen, vaan kosmiseen maailmanjärjestykseen.  

Schmid 1968, 166; 173-174. – 2000-luvulla näkemyksiä suhteesta ja kosmisesta maailmanjärjestyksestä ק 

ṣdq -sanueen viittauskohteena ei ole enää nähty niin toisensa poissulkevina kuin aiemmin. Kwakkel 2002, 

44. 
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Kuitenkin adjektiivi יק  ṣaddîq sai aina käännösvastineekseen sanan vanhurskas tai ַצדִּ

hurskas. 

Agricolan ja hänen työryhmänsä psalmikäännös otettiin sellaisenaan vuoden 

1642 Kirkkoraamattuun.  Vuoden 1776 Kirkkoraamatussa vanhurskaus / vanhurskas -

sanoja käytetään Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina 124 kertaa. Sanat 

oikeus ja oikea toimivat צדק ṣdq -sanueen verbimuotojen sekä Jumalaan, ihmiseen ja 

asiaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä lainkaan 

יק ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena eikä ihmiseen viittaavien ְצָדָקה  ṣaddîq -sanojen ַצדִּ

käännösvastineena. ְצָדָקה ṣĕdāqâ –sanojen käännösvastineena on aina vanhurskaus. 

Vuoden 1776 Kirkkoraamatussa kehitys lähti siis toiseen suuntaan. Kun Agricolan 

Psalttarissa pääkäännösvastine vanhurskaus / vanhurskas oli saanut antaa tilaa heprean-

kielisen sanueen perusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostaville suomen kielen sanoille enemmän 

kuin Lutherin käännöksessä tai Kustaa Vaasan Raamatussa, nyt צדק ṣdq -sanueen pe-

rusmerkitystä ‟oikeaa‟ korostavat suomen kielen sanat saivat antaa tilaa vanhurskaus-

sanueelle. Suomenkielisistä Kirkkoraamatuista vuoden 1776 Kirkkoraamattu on ainoa, 

joka kääntää ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ sekä jakeissa 4:6 että 51:21 ilmaisulla van-

hurskauden uhrit. Kyseisen Kirkkoraamatun kääntäjät ovat siis saattaneet ajatella, että 

ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. Suomalaisten Kirkkoraamattujen käännöshistoriassa 

tällainen tulkinta olisi kuitenkin poikkeus ja siksi kyse lienee vain käännöksen sanatark-

kuuteen pyrkimisestä.  

Vuoden 1938 Kirkkoraamatussa vanhurskaus / vanhurskas -sanoja käytetään 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina 132 kertaa, mikä on suurin määrä 

suomalaisten Kirkkoraamattujen käännöshistoriassa. Sanat oikeus ja oikea toimivat 

vuoden 1938 Kirkkoraamatussa ainoastaan צדק ṣdq -sanueen verbimuotojen sekä ihmi-

seen ja asiaan viittaavien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen käännösvastineina, mutta niitä ei käytetä 

lainkaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק -ṣaddîq -sanojen käännösvastineena eikä Jumalaan viittaa ַצדִּ

vien ֶצֶדק ṣedeq -sanojen käännösvastineena. Jakeen 51:6 verbimuoto olla oikea on ainoa 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Jumalaan viittaava ilmaisu, jossa vuoden 1938 Kirk-

koraamattu käyttää käännösvastineena sanaa oikea, kaikissa muissa kohdin Jumalaan 

viitataan aina käännösvastineella vanhurskaus tai vanhurskas. 

Vuonna 1971 julkaistu Aapeli Saarisalon Salmit käyttää myös 132 kertaa kään-

nösvastineena vanhurskaus-sanueen sanoja. Sanat ovat yhtä esiintymää lukuun ottamat-

ta samat vuoden 1938 Kirkkoraamatussa. Kyseisen Kirkkoraamatun tavoin Salmit viit-

taa Jumalaan aina käännösvastineella vanhurskaus tai vanhurskas yhtä poikkeusta (jae 

51:6) lukuun ottamatta. 

Kääntäjät Agricolasta Saarisaloon asti noudattivat sananmukaisen kääntämisen 

periaatteita. Ensimmäinen dynaamisen vastaavuuden periaatteiden mukaan käännetty 

suomenkielinen Psalmien kirja on vuonna 1973 julkaistu Jussi Aron käännös Psalmit 

nykysuomeksi. Aro on ottanut käännöksessään צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastineeksi 

sanan oikeamielisyys / oikeamielinen, joka esiintyy kaikkiaan 83 kertaa. Sana toimii 

Jumalaan, ihmiseen ja asiaan viittaavien sanojen ja kaikkien eri kielioppimuotojen 

käännösvastineina, mutta Aro ei käytä sitä verbimuotojen käännösvastineena. Lisäksi 

sanat oikea ja oikeudenmukaisuus esiintyvät kumpikin 17 kertaa ja sana oikeus kahdek-

san kertaa. Aro käyttää sanaa vanhurskaus vain viisi kertaa, sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ käännösvastineena sellaisissa jakeissa, joissa sana on itsenäinen lauseen subjekti 

tai objekti tai jossa esiintyy itsenäisenä objektina toinen, eri käännösvastineella käännet-

ty צדק ṣdq -sanueen sana. 
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Huomionarvoista on, että Psalmit elävät -parafraasissakaan ei ”päästä eroon” 

vanhurskas-sanasta, vaan sitä käytetään kerran יק  .”ṣaddîq -sanan ”käännösvastineena ַצדִּ

Sanan käyttäminen käännösvastineena jakeessa 11:5 selittynee ainakin osittain sillä, että 

parafraasin esikuvana toiminut Living Bible -parafraasi käyttää kyseisessä jakeessa eng-

lanninkielistä sanaa righteous. Toisaalta Living Bible -parafraasissa käytetään sanoja 

righteous / righteousness yhteensä kahdeksan kertaa, mutta Psalmit elävät -parafraasissa 

kyseiset kohdat käännetään muilla käännösvastineilla. Toisaalta parafraasi käyttää vain 

kerran ”käännösvastineena” Jussi aron pääkäännösvastinetta oikeamielinen ja silloinkin 

eri yhteydessä kuin Aro. Sanaa oikeamielinen on siis selvästi vaikea hyväksyä sanan 

vanhurskas korvaajaksi. Sana sopii kyllä hyvin צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään 

heprean kielessä, mutta on kuitenkin suomen kielessä ongelmallinen, koska se on mah-

dollista tulkita kahdella eri tavalla. Sana oikeamielinen voi olla toisaalta oikeudentuntoi-

sen synonyymi ja toisaalta se voi saada synonyymikseen myös ilmaisut oikein ajatteleva 

ja nuhteeton. Sanan merkityksen painopiste voi siis olla joko ihmisen sisäisessä oikeu-

dentunnossa tai jonkin ulkoisen normin mukaisessa ajattelussa ja tuon normin mukai-

sessa nuhteettomuudessa. 

Psalmit elävät -parafraasi sisältää suomenkielisen yrityksen määritellä konteks-

tien avulla, mitä צדק ṣdq tarkoittaa suomeksi. Kääntäjien käyttämät ”käännösvastineet” 

osoittavat, että צדק ṣdq -sanue on ymmärretty varsinkin Jumalan ja ihmisen väliseen 

suhteeseen liittyväksi sanueeksi. Toisaalta kuitenkin myös ajatus oikeudesta ja sen to-

teuttamisesta tulee ”käännösvastineissa” esiin. 
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13. Käännösperiaatteiden ja vastineiden kirjo. Psalmien kirjan 
-ṣdq -sanueen käännösvastineet 29.10.1973 asetetun raama צדק
tunkäännöskomitean käyttämissä erikielisissä vertailukään-
nöksissä ja samanaikaisesti tekeillä olleissa raamatunkäännök-
sissä 

 

Kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettama raamatunkäännöskomitea käytti käännöstyös-

sään erikielisiä vertailukäännöksiä.
700

 Tässä luvussa selvitän ensin, mitä käännösvasti-

neita Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue on saanut englanninkielisessä New English Bible -

käännöksessä (1970), ranskankielisessä Traduction Oecuménique de la Bible -

käännöksessä (1975), englanninkielisessä Today’s English Version -käännöksessä 

(1976), norjankielisessä Bibelen (bokmål) -käännöksessä (1978), saksankielisessä Ein-

heitsübersetzung der Heiligen Schrift -käännöksessä (1980) ja saksankielisessä Gute 

Nachricht Bibel -käännöksessä (1982).
701

 Tämän jälkeen selvitän, mitä käännösvastinei-

ta sanue sai suomenkielisen raamatunkäännöksen kanssa samanaikaisesti tekeillä olleis-

sa raamatunkäännöksissä Ruotsissa ja Virossa. 
 

                                                 
700

 Eri kirjojen käännösyksiköillä saattoi olla käytössään myös muita vertailukäännöksiä, esim. 2. Sa-

muelin kirjan käännösyksikkö ilmoitti käyttävänsä lisäksi saksankielistä käännöstä Revidierte Lutherbi-

bel.  KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 13.1.1978, § 3; KHA Ha 13 Raamatunkäännös-

komitean pöytäkirja 29.5.1985, liite. – Norjankielisen käännöksen käyttämisestä vertailukäännöksenä ks. 

myös Kela 2007, 44-46. – Harviainen mainitsee yhtenä vertailukäännöksenä myös englanninkielisen 

käännöksen Revised Standard Version. Harviainen 2008, 119. 
701

 Raamatunkäännöskomitean puheenjohtaja Aimo T. Nikolainen toteaa näiden vertailukäännösten roo-

lista vuonna 1986, että komitea ”vertaa käännösratkaisujaan myös muihin korkeatasoisiin käännöksiin”, 

koska niistä ”on apua, niin erilaisia kuin kielet ovatkin”. Nikolainen 1986, 11. – Vuonna 1993 hän painot-

taa vertailukäännösten roolia vähän toisin korostaessaan, että komitea pyrki nimenomaan kääntämään 

suoraan alkukielestä eikä ensisijaisesti selvittämään, miten muiden maiden uudemmissa käännöksissä oli 

selviydytty ongelmallisista kohdista. Nikolainen 1993, 78-79. – Kelan mukaan komitea ei kuvaa julkai-

suissaan tarkemmin, millä tavalla vertailukäännökset ovat mahdollisesti vaikuttaneet käännösratkaisuihin. 

Kela 2007, 42. 
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New English Bible 1970 

 

Skotlannin kirkon kirkolliskokous, metodistit, baptistit ja kongregationalistit päättivät 

vuonna 1946 Raamatun uudesta käännöksestä. Käännöstyöhön kutsuttiin mukaan myös 

Englannin kirkko, presbyteerikirkko, Walesin ja Irlannin kirkot sekä kveekarit. Rooma-

laiskatolinen kirkko lähetti käännöstyöhön omat tarkkailijansa.
702

 Käännöskomitea 

aloitti työnsä vuonna 1947.  Englanninkielinen New English Bible -käännöksen Vanhan 

testamentin osuus ilmestyi vuonna 1970, Uusi testamentti oli ilmestynyt vuonna 1961. 

Käännöstyön taustalla ei luonnollisestikaan ollut Nidan kehittämä raamatunkäännösteo-

ria, joka muotoutui vasta 1960 -luvulla. Käännöksen esipuheessa selostetaan käännös-

prosessia. Nidan teorian kannalta on huomionarvoista, että NEB:n kääntäjät päätyivät 

käyttämään alaviitteitä niissä kohdin, joissa alkuteksti on monitulkintainen,
703

 sekä vält-

tämään anakronismeja ja olemaan huolellinen idiomien kääntämisessä.
704

 Paikoitellen 

käännös on dynaamista ja sen kieli on sujuvaa 1960-luvun englannin kieltä.
705

 Kääntä-

jillä ei näytä olleen pyrkimystä kääntää teologisesti keskeisiä termejä mahdollisimman 

vähillä käännösvastineilla.
706

 

                                                 
702

 KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 30.9.1977, liite.  
703

 NEB:n käännöskomitea päätyi ottamaan alaviitteisiin vain sellaiset käännösvaihtoehdot, joiden mainit-

seminen on välttämätöntä (‟where they seemed of sufficient importance‟). NEB 1974, vi. – Nidan mukaan 

kääntäjän tulee esittää käännöksessään selkeästi ymmärrettävä sanoma, vaikka kyseessä olisikin vain 

parhaiten tuettu oletus alkuperäisestä sanomasta. Kääntäjän tulee tällöin alaviitteessä huomauttaa lähtö-

kielisen tekstin vaikeaselkoisuudesta tai turmeltuneisuudesta. Nida & Taber 1969,30. – Ks. myös Nida 

2001,8,51. – Nida suosittaa myös, että kääntäjä mainitsee sanoman ymmärtämiseen vaikuttavat tyylipiir-

teet, kuten sanaleikit, alaviitteessä. Nida & Taber 1969,5,14. – Ks. myös de Waard 1986,140 ja Nida 

2001,40,79. – Nidan mukaan alaviitteitä tulee käyttää myös hepreankielisten erisnimien tarkoituksen 

selvittämiseen silloin, kun kyseinen nimi mainitaan ensimmäisen kerran.  Nida 1982b, 331. 
704

 NEB 1974, v-vii, xvii. – Myöskään Nida ei kannata kulttuurista kääntämisistä, vaan suosittaa pitäyty-

mistä kielelliseen kääntämiseen – esimerkiksi fariseuksia ja saddukeuksia ei tule evankeliumien käännök-

sissä muuntaa anakronisesti viittaamaan nykyajan erilaisiin uskonnollisiin puolueisiin. Nida 1964, 238; 

1982c, 247; Nida & Taber 1969, 13, 106.  – Nidan määritelmän mukaan idiomi = ilmaisu, jonka semant-

tinen rakenne on aivan erilainen kuin sen kieliopillinen rakenne. Tästä johtuen koko idiomi on käännettä-

vä Nidan mukaan yhtenä semanttisena yksikkönä. Nida & Taber 1969, 45-46. – Ks. myös Nidan selvitys-

tä psalmeissa 60:10 ja 108:10 esiintyvän idiomin ”Edomiin minä heitän kenkäni” kääntämisestä. Nida 

1982c, 427, de Waard 1986, 154. – Vuoden 1992 Kirkkoraamatun valmistelleen raamatunkäännöskomi-

tean ratkaisuista pelastuksen sarvi -idiomin osalta ks. Kela 2007, 117-118. 
705

 Esko Rintala luokittelee NEB:n yhdeksi tunnetuimmista käännöksistä, jonka laatimisessa on pyritty 

käyttämään samantehoisuuden eli dynaamisen vastaavuuden kriteeriä. KHA Ha 1 Raamatunkäännös-

komitean pöytäkirja 16.1.1975, liite ‟Raamatunkäännösten typologia‟, 1. – Komitean osamietinnön mu-

kaan NEB on esimerkki alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattavasta käännöksestä. XXI varsinaisen kirkol-

liskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17. – Paul Ellingworth toteaa kir-

jeessään komitean sihteerille Aarne Toivaselle, että NEB on selkeästi dynaamiseen vastaavuuteen perus-

tuva käännös.  KHA Ha 2 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 19.9.1975, liite. 
706

 James Barr kritisoi NEB:n kääntäjiä siitä, että he pyrkivät vertailevan seemiläisen kielitieteen avulla 

löytämään heprean kielen sanoille uusia merkityksiä ja tuovat nämä löytämänsä uudet merkitykset on-

gelmattomasti omaan käännökseensä. Barrin mukaan ongelma on nimenomaan siinä, että juuri mitään 

näistä löydetyistä uusista merkityksistä ei ole testattu raamatuntutkijoiden keskuudessa. Ne eivät siis 

perustu raamatuntutkijoiden laajaan konseksukseen, vaan ovat ainoastaan yhden kääntäjän tai pienen 

kääntäjäjoukon ehdotuksia sanan merkityksestä. Suuri osa NEB:n kääntäjien löytämistä uusista merkityk-

sistä ei ole ollut edes muiden tutkijoiden tiedossa ennen NEB:n julkaisemista. Barr 1975, 382-387, 404. – 

Kelan mukaan leimallisen akateeminen NEB loitontui käyttäjien mielestä liian kauas englantilaisesta 

kirkkokielestä. Pian siitä ilmestyikin sanonnoiltaan konsevatiivisempi versio, joka tunnetaan nimellä 

Revised English Bible. Kela 2007, 45. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) to be proved right 51:6 (=51:4) צדק

verbijuurena ihmiseen  to see right done 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) to be right 143:2  

 asiaan (1 kpl) to be righteous (1 kpl) 19:10 (=19:9)  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

Jumalaan  

(12 kpl) 

righteous,  

righteousness (4kpl) 

7:18, 9:5 (=9:4), 50:6, 97:6  

substantiivi  just (4 kpl) 119:7, 119:62, 119:106, 119:160 

(49 kpl)  justice (2 kpl) 35:28, 119:164 

  true (1 kpl) 35:24 

  right (1 kpl) 119:123 

 ihmiseen  

(7 kpl) 

righteousness  

(4 kpl) 

7:9 (=7:8), 18:21 (=18.20), 18:25 

(=18:24), 37:6 

  right (1 kpl) 4:2 

  to be righted (1 kpl) 35:27 

  justice (1 kpl) 17:1 

 asiaan  

(6 kpl) 

just (judgement), just  

(3 kpl) 

45:5 (=45:4), 119:75, 119:144 

  right (1 kpl) 23:3 

  victory (1 kpl)  

(alaviitteessä: 

righteousness)  

118:19  

  justice (1 kpl) 119:172  

 ilman selvää viit-

tauskohdetta  

(22 kpl) 

justice  

(9 kpl) 

9:9 (=9:8), 48:11 (=48:10), 85:11 

(=85:10), 85:12 (=85:11), 85:14 (85:13), 

94:15, 96:13, 97:2, 119:142  

  righteousness (3 kpl) 89:15 (=89:14) , 98:9, 132:9 

  just (3 kpl) 17:15, 58:2 (=58:1), 119:138 

  right, rightly (3 kpl) 45:8 (45:7), 72:2, 119:121 

  what is right (2 kpl) 15:2, 40:10 (=40:9) 

  truth (1 kpl) 52:5 (=52:3) 

  victory (1 kpl) 65:6 (=65:5) 

 ṣedeq-uhri   due of sacrifice (1 kpl) 4:6 (=4:5)  

 (2 kpl) appointed sacrifices  

(1 kpl) 

51:21 (=51:19) 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

righteous,  

righteousness  

(17 kpl) 

5:9 (=5:8), 31:2, 36:7 (=36:6), 51:16 

(=51:14), 71:2, 71:15, 71:16, 71:19, 

71:24, 72:1, 89:17 (=89:16), 98:2, 

103:17, 111:3, 119:40, 143:1, 145:7 

  justice (2 kpl) 36:11 (=36:10) , 119:142 

  to justify (1 kpl) 22:32 (=22:31) 

  goodness (1 kpl) 40:11 (=40:10) 

  righteous mercy (1 kpl) 69:28 (=68:27) 

  victory (1 kpl) 88:13 (=88:12) 

  to be just (1 kpl) 143:11 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

righteousness  

(3 kpl) 

106:31 (‟luettiin hänelle vanhurskaudek-

si‟), 112:3, 112:9 

 ilman selvää  

viittauskohdetta 

righteousness,  

righteously (3 kpl) 

33:5, 72:3, 99:4 

 (5 kpl) justice (1 kpl) 24:5 

  right (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs- just dealing (1 kpl) 11:7  

 kaat teot‟ (2 kpl) to be righteous (1 kpl) 103:6 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq Jumalaan   just ( 3kpl) 7:12, 11:7, 119:137 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) righteous (2 kpl) 116:5, 145:17 

(52 kpl)  the reign of righteous-

ness (1 kpl)  

(alaviitteessä:  the 

cause of the righteous)  

7:10 

  justice (1 kpl) 129:4 

 ihmiseen  

(44 kpl) 

righteous (man)  

(36 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 31:19, 32:11, 33:1, 

34:16 (=34:15), 34:22 (=34:21), 37:12, 

37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 

37:32, 37:39, 52:8 (=52:6), 55:23 

(=55:22), 58:11 (=58:10), 58:12 

(=58:11), 64:11 (=64:10), 68:4 (=68:3), 

69:29 (=69:28), 75:11 (=75:10), 92:13 

(=92:12), 94:21, 97:11, 97:12, 125:3 (2 

krt.), 140:14 (=140:13), 141:5, 142:8 

(=142:7), 146:8 

  good, good man,  

goodness (4 kpl) 

11:3, 34:20 (=34:19), 112:4, 112:6 

  victor (2 kpl)  

(alaviitteessä:   

righteous)  

118:15, 118:20 

  just (1 kpl) 11:5 

  godly (1 kpl) 14:5 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

righteousness (1 kpl) 72:7
707

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 30.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet New 

English Bible -käännöksessä 1970. 

 

Taulukossa 30 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet New English Bible -käännöksessä vuonna 1970. NEB käyttää kään-

nösvastineina 79 kertaa englannin kielen righteous / righteousness -sanueen sanoja. Sa-

nat righteous ja righteousness toimivat sekä yhden verbimuodon että kaikkien kieliop-

pimuotojen ja kaikkien viittauskohteiden käännösvastineina. NEB käyttää käännösvas-

tineena englannin kielen sanaa just 16 kertaa, joista vain yhden kerran ihmiseen viittaa-

vana. Käännösvastineena on sana justice 15 kertaa, joista viisi kertaa itsenäisen lauseen 

subjektina. 13 kertaa käännösvastineena on sana right. Viisi kertaa käännösvastineena 

esiintyy good / goodness -sanueen sana ja samoin viisi kertaa sana victory tai victor.
708

 

Kerran käännösvastineena toimivat englannin kielen sanat godly, true ja truth. Lisäksi 

NEB käyttää englannin kielen sanaa just jakeessa 92:16, jossa ei esiinny heprealaisessa 

tekstissä lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa, mutta sen sijasta esiintyy semanttiselta ken-

tältään osin päällekkäinen sana יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟.
709

 Jakeessa 119:128 ei esiin-

ny heprealaisessa tekstissä lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa, mutta NEB kääntää hep-

                                                 
707

 Ks. alaviite 598. 
708

 NEB käyttää psalmissa 118 צדק -sanueen käännösvastineina englannin kielen sanoja victory ja victor, 

mutta selittää jakeiden 15, 19 ja 20 alaviitteessä, että vaihtoehtoinen käännös on righteousness (jae 19) tai 

righteous (jakeet 15 ja 20). 
709

 NEB kääntää lauseen ָֽי־ צּור היְהוֵָ יָָשרכִּ   kī yāšār Yahwe ṣûr ‟Jahve on oikeamielinen kallioni‟ englannin 

kielen sanoilla ‟the Lord is just‟ (‟Herra on oikeudenmukainen‟). 
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rean kielen sanan י  yiššārtī ‟pidän oikeana‟ englannin kielen sanoilla that I find the יִָּשְרתִּ

right (way). Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ NEB kääntää jakeessa 4:6 englannin ilmai-

sulla due of sacrifice ja jakeessa 51:21 ilmaisulla appointed sacrifices. Jakeessa Dtn. 

33:19 NEB kääntää ilmaisun englannin kieleen ilmaisulla true sacrifices. Kääntäjät eivät 

siten ole selvästikään ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. Psalmien 

kirjaan צדק ṣdq -sanueen sanat saavat NEB:ssä kaikkiaan 11 erilaista käännösvastinet-

ta.
710

 

 

Traduction Oecuménique de la Bible 1975 

 

Ranskankielisen Traduction Oecuménique de la Bible -käännöksen Vanhan testamentin 

osuus ilmestyi vuonna 1975; Uusi testamentti oli ilmestynyt jo vuonna 1972. Käännös 

on ekumeeninen käännös, jonka valmisteluun osallistuivat katoliset, protestantit ja orto-

doksit. Käännöksellä oli kolme tietoista ekumeenista tehtävää: eksegeettisten metodien 

yhtenäistyminen, ekumeenisen yhteisymmärryksen ilmaiseminen yhteisen käännöksen 

kautta ja eri käännösten kirjavuuden aiheuttaman uskottavuusongelman ratkaisemi-

nen.
711

 Käännös sisältää ennätysmäärän alaviitteitä. Käännöksen esipuheessa selostetaan 

laajasti kääntäjien käyttämää tekstipohjaa ja käytännön käännöstyötä ekumeenisena 

parityönä, mutta esipuhe toteaa käytetystä käännöstekniikasta ainoastaan sen, että kol-

lektiivisen työskentelyn kautta kääntäjät pyrkivät sulkemaan pois liian persoonallisen ja 

vapaan kääntämisen. Esipuhe ei viittaa lainkaan dynaamisen ekvivalenssin teoriaan tai 

muihin käännösteorioihin.
712

 Paikoitellen käännös on dynaamista ja sen kieli on sujuvaa 

ranskan kieltä. Toisaalta kääntäjät ovat kääntäneet teologisesti keskeiset termit mahdol-

lisimman vähillä käännösvastineilla, mikä on todennäköisesti ollut harkittu ratkaisu aja-

tellen tavoitteena ollutta ekumeenista yhteisymmärrystä. 

 

                                                 
710

 Esko Rintalan mukaan צדק ṣdq -sanue saa NEB:n Vanhassa testamentissa kaikkiaan 16 englanninkie-

listä vastinetta. KHA Ha 1 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 16.1.1975, liite s. 6. 
711

 KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 30.9.1977, liite.  
712

 TOB 2007, 5-8. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) être juste (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  rendre justice (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) être juste (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) être juste (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

Jumalaan  

(12 kpl) 

justice  

(7 kpl) 

7:18, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 

119:123, 119:160 

substantiivi   juste (5 kpl) 9:5, 119:7, 119:62, 119:106, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  

(7 kpl) 

justice  

(7 kpl) 

4:2, 7:9, 17:1, 18:21, 18:25, 35:27, 

37:6 

 asiaan  justice (3 kpl) 118:19, 119:144, 119:172 

 (6 kpl) juste (2 kpl) 45:5, 119:75 

  bon (1 kpl) 23:3 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

justice  

(18 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 48:11, 

58:2, 65:6, 72:2, 89:15, 94:15, 96:13, 

97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  Justice (3 kpl) 85:11, 85:12, 85:14 

  franchise (1 kpl) 52:5 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) les sacrifices prescrits (2)  4:6, 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

justice  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 

51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 71:16, 

71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 89:17, 

98:2, 103:17, 111:3, 119:40, 

119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen  justice (2 kpl) 112:3, 112:9 

 (3 kpl) acte juste (1 kpl) 106:31 

 ilman selvää  

viittauskohdetta   

(5 kpl) 

justice  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

les actes de justice  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan   

(7 kpl) 

juste  

(7 kpl) 

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4, 145:17 

(52 kpl) 

 

ihmiseen  

(45 kpl) 

juste  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 

94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 

118:15, 118:20, 125:3 (2 krt.), 

140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 31.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Traduction Oecuménique de la Bible -käännöksessä vuonna 1975. 

 

Taulukossa 31 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Traduction Oecuménique de la Bible -käännöksessä vuonna 1975. 

TOB käyttää käännösvastineina miltei yksinomaan ranskan kielen juste / justice -

sanueen sanoja, 135 esiintymässä 139 esiintymästä. Jakeissa 19:10, 51:6 ja 143:2 verbi 

-ṣadaq saa qal-muodossa käännösvastineen être juste, ja jakeessa 82:3 hip’il צדק
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muodossa rendre justice. Poikkeuksen tekee neljä ֶצֶדק ṣedeq -sanaa. Näistä kaksi liittyy 

jakeisiin 4:6 ja 51:21, joissa esiintyy ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟. TOB kääntää tämän 

ilmaisun ranskan sanoilla les sacrifices prescrits. TOB käyttää samaa käännösvastinetta 

myös jakeessa Dtn. 33:19. Kääntäjät eivät siten ole luultavastikaan ajatelleet, että ilmai-

su viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 23:3 TOB käyttää käännösvastineena 

asiaan liittyvänä sanaa bon ja jakeessa 52:5 sanaa franchise. Kaikki ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ַצדִּ

ṣaddîq -sanat saavat käännösvastineekseen juste / justice -sanueen sanan. 

TOB käyttää juste / justice -sanueen sanueen sanoja myös muutamissa sellaisis-

sa kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. 

Heprealaisessa tekstissä jakeessa 37:26 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta TOB 

lisää tämän jakeen subjektiksi le juste. TOB käyttää ranskan kielen sanaa justice jakeis-

sa 25:9 ja 122:5 sekä sanaa juste jakeessa 111:7 heprean kielen sanan  ְִּׁשָפטמ  mišpāṭ ‟oi-

keus‟ käännösvastineena. Jakeissa 26:1 ja 43:1 ilmaisua rendre justice heprean kielen 

sanan ׁשפט šāpaṭ ‟tuomita‟ käännösvastineena sekä jakeissa 54:3 ja 135:14 heprean kie-

len sanan דין dîn ‟tuomita‟ käännösvastineena. Jakeessa 119:128 ei esiinny heprealaises-

sa tekstissä lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa, mutta TOB kääntää heprean kielen sanan 

י  yiššārtī ‟pidän oikeana‟ ranskan kielen sanoilla je trouve justes (en tous points יִָּשְרתִּ

tous les préceptes).  
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Today’s English Version 1976 / Good News Bible 1990 

 

Englanninkielinen Today’s English Version -käännöksen Vanhan testamentin osuus 

valmistui vuonna 1976. Uuden testamentin osuus oli valmistunut vuonna 1966.
713

 Toi-

sen painoksen myötä vuonna 1990 käännöksen virallinen nimi muuttui muotoon Good 

News Bible, jota käytän tutkimuksessani tästä eteenpäin kyseisen käännöksen nimenä. 

Käännöksen esipuhe ei viittaa suoraan Nidan raamatunkäännösteoriaan, mutta siinä se-

lostetaan käännösprosessia. Nidan teorian tavoin kääntäjät pyrkivät ensin saamaan sel-

ville alkukielisen tekstin merkityksen ja tarjoamaan sille uskollisen käännöksen. Kään-

täjät pyrkivät käännöksessään ilmaisutapaan ja kieleen, joka olisi mahdollisimman ym-

märrettävä lukijoille. Sanavalinnoissaan kääntäjät pyrkivät sanoihin, jotka ovat luonnol-

lisia, selkeitä, yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Kääntäjät eivät esipuheen mukaan pyri 

tuottamaan alkukielen lauserakennetta, sanajärjestystä tai kielioppirakenteita englannin 

kieleen. Näiltä osin kääntäjät noudattavat siis samoja dynaamisen kääntämisen periaat-

teita, joita Nidakin esittää teoriassaan. GNB:n kääntäjät ovat pyrkineet kääntämään 

myös erilaiset mittayksiköt nykyaikaisiksi.
714

 GNB:lle on tyypillistä hyvin runsas ala-

viitteiden käyttö. Esipuheen mukaan alaviitteet voivat sisältää kulttuurisia tai historialli-

sia kommentteja, tekstipohjaan liittyviä huomioita, erilaisia alkutekstin tulkintavaih-

toehtoja tai viittauksia toisiin jakeisiin.
715

 Kääntäjillä ei ole ollut pyrkimystä kääntää 

teologisesti keskeisiä termejä mahdollisimman vähillä käännösvastineilla.
716

 Käännös 

pyrkii olemaan helppolukuinen käännös, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla 

maailmassa,
717

 siis myös niiden keskuudessa, joille englanti ei ole äidinkieli. 
 

                                                 
713

 Rintalan mukaan tämä käännös oli ensimmäinen Nidan teorian pohjalta tehty raamatunkäännös yhdes-

sä espanjankielisen käännöksen kanssa. Rintala 1972, 162. – Komitean osamietintö luokittelee käännök-

sen populaarikäännökseksi.  XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean 

osamietintö 1975, 18. 
714

 GNB 2004, esipuhe. – Tältä osin GNB:n kääntäjien metodi poikkeaa selvästi Nidan teorian mukaisesta 

kääntämisestä. Nida suosittaa kääntämään symboliset lukuilmaukset sanatarkasti, jotta alkuperäistä sym-

boliikkaa ei menetetä käännöksessä (esimerkiksi ilmaisua ”12000 stadionmittaa” ei käännöstekstissä 

käännetä ”noin 1500 mailia”).  Nida 1964, 217; 1969, 493; Nida & Taber 1969, 2, 12; – Ks. myös de 

Waard 1986, 37-40, 139 ja Nida 2001, 71. 
715

 GNB 2004, esipuhe. – Nidan mukaan kääntäjän tulee huomauttaa alaviitteessä lähtökielisen tekstin 

vaikeaselkoisuudesta tai turmeltuneisuudesta sekä sanoman ymmärtämiseen vaikuttavista tyylipiirteistä, 

kuten sanaleikeistä. Hänen mukaansa alaviitteitä tulee käyttää myös hepreankielisten erisnimien tarkoi-

tuksen selvittämiseen silloin, kun kyseinen nimi mainitaan ensimmäisen kerran. Nida & Taber 1969, 5, 

14, 30; Nida 1982b, 331. – Ks. myös de Waard 1986, 140 ja Nida 2001, 8, 40, 51, 79. 
716

 GNB 2004, esipuhe. 
717

 GNB 2004, esipuhe. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) to be right (1 kpl) 51:6 (=51:4) צדק

verbijuurena ihmiseen  to be fair (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) to be innocent (1 kpl)  143:2  

 asiaan (1 kpl) to be fair (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

Jumalaan  

(12 kpl) 

righteous, righteousness  

(6 kpl) 

35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 119:160, 

119:164 

substantiivi  righteous judgements (2 kpl) 119:7, 119:62 

(49 kpl)  justice (1 kpl) 7:18 (=7:17) 

  fair and honest (1 kpl) 9:5 (=9:4) 

  just (1 kpl) 119:106 

  deliverance (1 kpl) 119:123 

 ihmiseen  what is right (2 kpl) 18:21 (=18:20), 18:25 (=18:24) 

 (7 kpl) my defender (1 kpl) 4:2 (=4:1) 

  in my favor (1 kpl) 7:9 (=7:8) 

  justice (1 kpl) 17:1 

  to see me acquitted (1 kpl) 35:27 

  righteousness (1 kpl) 37:6 

 asiaan  just (2 kpl) 119:144, 119:172 

 (6 kpl) right (1 kpl) 23:3 

  justice (1 kpl) 45:5 (=45:4) 

  (the gates of) the Temple  

(1 kpl) 

118:19 

  righteous (1 kpl) 119:75 

 ilman selvää 

viittauskohdetta  

(21 kpl) 

righteousness  

(8 kpl) 

9:9 (=9:8), 72:2, 85:11 (=85:10), 

85:12 (=85:11), 85:14 (=85:13), 

89:15 (=89:14), 97:2, 119:142* 

  what is right (3 kpl) 15:2, 45:8 (=45:7), 132:9 

  justice (3 kpl) 48:11 (=48:10), 96:13, 98:9 

  to do no wrong (1 kpl) 17:15 

  to save (1 kpl) 40:10 (=40:9) 

  truth (1 kpl) 52:5 (=52:3) 

  just decision (1 kpl) 58:2 (=58:1) 

  to give victory (1 kpl) 65:6 (=65:5) 

  what is right and good (1 kpl) 119:121 

  fair and right (1 kpl) 119:138 

 ṣedeq-uhri  right sacrifices (1 kpl) 4:6 

 (2 kpl) proper sacrifices (1 kpl) 51:21 (=51:19) 

 toinen lukutapa:  

יק   ṣaddîq ַצדִּ

(1 kpl) 

righteous people  

(1 kpl) 

94:15 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

righteous, righteousness  

(12 kpl) 

31:2 (=31:1), 36:7 (=36:6), 36:11 

(=36:10), 51:16 (=51:14), 71:2, 

71:19, 71:24, 72:1, 111:3, 119:40, 

119:142*, 143:1 

  goodness  

(6 kpl) 

71:15, 71:16, 88:13 (=88:12), 

89:17 (=89:16), 103: 17, 143:11 

  salvation (2 kpl) 40:11 (=40:10), 69:28 (=69:27) 

  (to do) God‟s will (1 kpl) 5:9 (=5:8) 

  to save (1 kpl)  22:32 

  saving people (1 kpl) 98:2 

  kindness  145:7 

  (1 kpl)  
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣĕdāqâ  ihmiseen  in someone‟s favor (1 kpl) 106:31 ְצָדָקה

feminiininen  (3 kpl) to be prosperous (1 kpl) 112:3 

substantiivi  kindness (1 kpl) 112:9 

(jatkoa edelli- ilman selvää  righteous, righteousness (3 kpl) 33:5, 72:3, 99:4  

seltä sivulta) viittauskohdetta to declare innocent (1 kpl) 24:5 

 (5 kpl) what is right (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟van-  good deeds (1 kpl) 11:7  

 hurskaat teot‟ 

(2 kpl) 

to judge in favor of the op-

pressed  (1 kpl) 

103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

righteous  

(6 kpl) 

7:10 (=7:9), 7:12 (=7:11), 11:7, 

119:137, 129:4, 145:17 

(52 kpl)  good (1 kpl) 116:5 

 ihmiseen  

(44 kpl) 

righteous  

(22 kpl) 

1:6, 31:19 (=31:18), 32:11, 33:1, 

34:16 (=34:15), 34:22, 37:29, 

37:39, 52:8 (=52:8), 58:11 

(=58:10), 58:12 (=58:11), 64:11 

(=64:10), 68:4 (=68:3), 75:11 

(=75:10), 92:13 (=92:12), 97:11, 

97:12, 118:20, 125:3 (2 krt.), 

140:14 (=140:13), 146:8 

  who are good / a good person / 

good people / the good  

(14 kpl) 

7:10 (=7:9), 11:3, 11:5, 34:20 

(=34:19), 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:30, 37:32, 94:21, 

112:6, 141:5 

  God's (own) people  

(4kpl) 

1:5, 69:29 (=69:28), 118:15, 142:8 

(=142:7) 

  who obey God (2 kpl) 5:13 (=5:12), 14:5 

  honest people (1 kpl) 55:23 (=55:22) 

  just (1 kpl) 112:4 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

righteousness  

(1 kpl) 

72:7
718

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 32.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet To-

day’s English Version -käännöksessä vuonna 1976 = Good News Bible -käännöksessä 

vuonna 1992. (*Jakeessa 119:142 GNB kääntää dynaamisesti heprean kielen sanat    

ְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם  sinun vanhurskautesi (on) vanhurskaus iankaikkisesti’ sanoilla ‘your‘ צִּ

righteousness will last forever’.) 

 

Taulukossa 32 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Good News Bible -käännöksessä vuonna 1976. GNB käyttää käännös-

vastineina englannin kielen righteous / righteousness -sanueen sanoja kaikkiaan 63 ker-

taa, verbimuotoja lukuun ottamatta kaikissa kielioppimuodoissa ja viittauskohteissa. 

Kaikkiaan 22 kertaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen käännösvastineena esiintyy ַצדִּ

good / goodness -sanueen sana, mutta ֶצֶדק ṣedeq -sana ei saa käännösvastineekseen ky-

seisen sanueen sanoja. GNB käyttää 11 kertaa käännösvastineena right-sanueen sanoja 

ja kuusi kertaa sanaa justice ja viisi kertaa sanaa just. GNB käyttää righteous / righ-

teousness -sanueen sanoja myös muutamissa sellaisissa kohdissa, joissa heprealaisessa 

tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Heprealaisessa tekstissä jakeessa 

34:18 (=34:17) ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta GNB 1992 lisää jakeen subjek-

                                                 
718

 Ks.alaviite 598. 
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tiksi righteous. Jakeessa 4:4 (=4:3) GNB käyttää sanaa righteous heprean kielen sanan 

יד ְׁשָפט ḥāsīd ‟hurskas‟ vastineena. Jakeessa 9:17 GNB käyttää sanan ָחסִּ  ‟mišpāṭ ‟oikeus מִּ

käännösvastineena englannin kielen ilmaisua righteous judgments. Jakeissa 25:8, 37:37, 

49:15 (=49:14), 107:42 ja 111:8 GNB käyttää englannin kielen sanaa righteous tai righ-

teousness sanan יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟ käännösvastineena. Dynaamisen käännöspe-

riaatteen mukaisesti hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue saa käännöksessä 

hyvin laaja-alaisesti erilaisia käännösvastineita. Taulukossa 33 olen luokitellut näitä 

käännösvastineita semanttisten alakenttien mukaan. 

 
semanttinen kenttä käännösvastineet 

oikeudenmukaisuus 

ja rehellisyys 

‟to be fair‟ („olla oikeudenmukainen‟), „fair and honest„ (‟oikeudenmukainen ja 

rehellinen‟), ‟fair and right‟ (‟oikeudenmukainen ja oikea‟), ‟honest people‟ 

(‟rehelliset ihmiset‟) 

Jumalan tahdon  

tekeminen 

„to do God‟s will‟ („tehdä Jumalan tahto‟), „who obey God‟ („jotka tottelevat 

Jumalaa‟) 

suosio „in someone‟s favor‟ („jonkun hyväksi), „to judge in favor of the oppressed‟  

(„tuomita sorrettujen hyväksi‟) 

ei tee väärin „to do no wrong‟ („ei tehdä mitään väärää‟) 

syyttömyys ‟to be innocent‟ („olla syytön‟), „to declare innocent‟ („julistaa syyttömäksi‟), 

‟to see somenone acquitted‟ (‟nähdä joku syyttömäksi julistettuna‟) 

apu, pelastus „to save‟ („pelastaa‟), „salvation‟ („pelastus‟), „deliverance‟ (‟pelastus‟) 

totuus „truth‟ (‟totuus‟) 

voitto „to give victory‟ (‟antaa voitto‟) 

suhde Jumalaan „God's (own) people‟  („Jumalan ihmiset‟) 

ystävällisyys ‟kindness‟ (‟ystävällisyys‟) 

menestys „to be prosperous‟ („olla menestyvä‟) 

puolustaminen „defender‟ (‟puolustaja‟) 

 

Taulukko 33. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Good News Bible (To-

day’s English Version) -käännöksessä vuonna 1976 saamien käännösvastineiden se-

manttinen kenttä alakenttien mukaan luokiteltuna.  
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Taulukossa 33 hahmoteltu hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Good 

News Bible (Today’s English Version) -käännöksessä saamien käännösvastineiden se-

manttinen kenttä osuu hyvin yhteen tämän tutkimuksen toisessa pääosiossa hahmotta-

mani heprean kielen צדק ṣdq -sanueen semanttisen kentän kanssa. Taulukossa hahmotel-

tu semanttinen kenttä painottuu צדק ṣdq -sanueen ymmärtämiseen lähes kokonaan suh-

determinä ja varsinkin Jumala-suhteeseen liittyvänä sanueena. Ajatus oikeasta järjestyk-

sestä ei tule suoranaisesti esiin. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ GNB kääntää jakeessa 

4:6 englannin ilmaisulla right sacrifices ja jakeessa 51:21 ilmaisulla proper sacrifices. 

Jakeessa Dtn. 33:19 GNB kääntää ilmaisun englannin kieleen ilmaisulla right sacrifices. 

Kääntäjät eivät siten ole selvästikään ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhri-

lajiin. 

 



 

166 

 

Bibelen (bokmål) 1978 

 

Vuonna 1978 valmistui 20 vuoden työn tuloksena uusi norjankielinen Raamatun kään-

nös. Käännöksestä ilmestyivät yhtaikaa sekä bokmål että nynorsk -versiot. Käännöspe-

riaatteena oli idiomaattinen käännös, joka pyrki välittämään alkutekstin merkityksen 

lukijoille. Vuonna 1985 käännöstä muokattiin kielellisesti helppolukuisemmaksi.
719

 

 

 
 

sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) få rett (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  få sin rett (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) vare rettferdig (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) vare rettferdig (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl)  

rettferdig  

(6 kpl) 

119:7, 119:62, 119:106, 119:123, 

119:160, 119:164 

substantiivi  rettferd (5 kpl) 7:18, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6 

(49 kpl)  rettvis (1 kpl) 9:5 

 toinen tulkinta: viit-

taa Jumalaan (1 kpl) 

rettferdige (Gud)  

(1 kpl) 

17:1 

 ihmiseen  rettferd (4 kpl) 4:2, 18:21, 18:25, 37:6 

 (6 kpl) rett (1 kpl) 35:27 

  rettskaffen (1 kpl) 7:9   

 asiaan  rett (4 kpl) 23:3, 45:5, 119:75, 119:144 

 (6 kpl) rettferd (1 kpl) 118:19 

  rettferdig (1 kpl) 119:172 

 ilman selvää  

viittauskohdetta 

(22 kpl) 

rettferd  

(16 kpl) 

9:9, 17:15, 45:8, 48:11, 65:6, 72:2, 

85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 96:13, 

97:2, 98:9, 119:138, 119:142, 132:9 

  rett (3 kpl) 15:2, 58:2, 94:15 

  rettferdighet (1 kpl) 119:121 

  frelsen (1 kpl) 40:10 

  sannferdig (1 kpl) 52:5 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) rette offer (2 kpl) 4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

rettferd  

(17 kpl) 

5:9, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 71:2, 

71:15, 71:19, 72:1, 88:13, 89:17, 

98:2, 103:17, 111:3, 119:40, 

119:142, 143:11 

  rettferdighet (4 kpl) 31:2, 71:16, 71:24, 145:7   

  få del i frelse (1 kpl) 69:28 

  rettferdig (1 kpl) 143:1 

  gripa inn til frelse (1 kpl)  22:32 

 ihmiseen  rettferd (2 kpl)  112:3, 112:9 

 (3 kpl) regnet som rettferdig (1 kpl) 106:31 

 ilman selvää  rettferd (3 kpl) 24:5, 33:5, 99:4 

 viittauskohdetta  rettferdighet (1 kpl) 72:3 

 (5 kpl) rett (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟vanhurs- rettferd (1 kpl) 11:7 

 kaat teot‟  

(2 kpl) 

gripa inn og frelsa  

(1 kpl) 

103:6 

                                                 
719

 http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/OmBibelen/Bibeloversettelser/Oversettelser-

Norge/Bibelselskapet1978.aspx 25.8.2010. 

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/OmBibelen/Bibeloversettelser/Oversettelser-Norge/Bibelselskapet1978.aspx
http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/OmBibelen/Bibeloversettelser/Oversettelser-Norge/Bibelselskapet1978.aspx
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

rettferdig  

(7 kpl) 

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4,145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(44 kpl) 

rettferdig  

(38 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

32:11, 33:1, 34:16, 34:22, 37:12, 

37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 

37:30, 37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 

58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 

75:11, 92:13, 97:12, 112:4, 118:15, 

125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 

142:8,146:8 

  rettskafne  

(6 kpl) 

31:19, 34:20, 94:21, 97:11, 112:6, 

118:20 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

rettferd  

(1 kpl) 

72:7
720

 

yhteensä  139 kpl   

 

Taulukko 34.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Bibelen (bokmål) -käännöksessä vuonna 1978. 

 

Taulukossa 34 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuonna 1978 ilmestyneessä norjankielisessä Bibelen (bokmål) -

käännöksessä. Bibelen käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina nor-

jan kielen rettferd-sanueen sanoja 113 kertaa kaikkien צדק ṣdq -sanueen eri kielioppi-

muotojen ja viittauskohteiden käännösvastineena. Bibelen käyttää tämän sanueen sanoja 

lisäksi muutamissa sellaisissa kohdissa, joissa hepreankielisessä tekstissä ei esiinny 

lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Jakeissa 45:7, 67:5, 75:3 ja 92:16 Bibelen käyttää nor-

jan kielen rettferd / rettferdig -sanuetta heprean kielen sanan יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟ 

käännösvastineena. Jakeissa 97:8 ja 99:4 Bibelen käyttää rettferd / rettferdig -sanuetta 

heprean kielen sanan ְׁשָפט  ṣdq צדק mišpāṭ ‟oikeus‟  käännösvastineena. Psalmien kirjan מִּ

-sanueen 139 esiintymästä 26 saa siis käännösvastineeksi jonkin muun kuin rettferd / 

rettferdig -sanueen ilmaisun. Rett-sanueen ilmaisu toimii käännösvastineena yhteensä 

11 kertaa verbimuodon, ֶצֶדק ṣedeq -sanan ja  ָהְצָדק  ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineena.
721

 

Käännösvastineena on sana rettskaffen (‟rehti‟, ‟suoraselkäinen‟) ihmiseen viittaavana 

seitsemän kertaa, näistä kuusi kertaa יק  ṣedeq -sanan ֶצֶדק ṣaddîq -sanan ja kerran ַצדִּ

käännösvastineena.
722

 Sen sijaan sanuetta ei käytetä Jumalaan tai asiaan viittaavana 

käännösvastineena eikä myöskään ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineena. Neljä kertaa 

-ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena toimii norjan kielen frelse ְצָדָקה ṣedeq ja ֶצֶדק

sanueen sana. Kerran käännösvastineina toimivat sanat sannferdig ja rettvis. Ilmaisun 

 ṣedeq-uhri‟ Bibelen kääntää sekä jakeessa 4:6 että jakeessa 51:21 norjan kielen‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק

ilmaisulla rette offer. Sama ilmaisu on myös jakeessa Dtn. 33:19. Kääntäjät eivät ilmei-

sestikään ole ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. Jakeen 17:1 osalta 

kääntäjät ovat selvästi tulkinneet sanan ֶצֶדק ṣedeq viittaavan Jumalaan: du rettferdige 

Gud. 

                                                 
720

 Ks.alaviite 598. 
721

 Luku ei sisällä jakeissa 4:6 ja 51:21 esiintyviä ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ käännösvastineita rette 

offer. 
722

 Heprealaisessa tekstissä jakeessa 34:18 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta Bibelen lisää jakeen 

subjektiksi de rettskafne. 
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Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 1980 

 

Saksankielinen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift -käännös on vuonna 1980 val-

mistunut käännös. Uusi testamentti ja Psalmit on sekä katolisen kirkon että Saksan 

evankelisten kirkkojen hyväksymä käännös, muu osa Vanhaa testamenttia on ainoastaan 

katolisen kirkon hyväksymää käännöstä. Käännöksen nimi Einheitsübersetzung (‟yhte-

näiskäännös‟) ei viittaa ekumeenisuuteen, vaan pyrkimykseen saada saksankielisille 

katolisille eurooppalaisille yhteinen käännös. Käännöksen esipuheen mukaan käännök-

sessä on pyritty ottamaan huomioon tieteen uusimmat tutkimustulokset ja kääntämään 

nykyaikaiselle saksan kielelle. Sen sijaan sen enempää käännöksen esi- kuin jälkipuhe-

kaan ei selosta itse käännösprosessia eikä viittaa mihinkään raamatunkäännösteoriaan. 

Eübs:lle on tyypillistä varsin runsas alaviitteiden käyttö. Alaviitteet sisältävät tekstipoh-

jaan liittyviä huomioita, erilaisia alkutekstin tulkinta- ja käännösvaihtoehtoja tai viitta-

uksia toisiin jakeisiin.
723

 Kääntäjillä näyttää olleen selvä pyrkimys kääntää teologisesti 

keskeiset termit mahdollisimman vähillä käännösvastineilla. Kelan mukaan Eübs on 

erityisen traditiosidonnainen.
724

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
723

 Eübs 1989, esipuhe, NT 348. – Kääntäjien käytäntö on ainakin tältä osin Nidan teorian mukainen. 

Nidan mukaan kääntäjän tulee huomauttaa alaviitteessä lähtökielisen tekstin vaikeaselkoisuudesta tai 

turmeltuneisuudesta sekä sanoman ymmärtämiseen vaikuttavista tyylipiirteistä, kuten sanaleikeistä. Nida 

& Taber 1969, 5, 14, 30. – Ks. myös de Waard 1986, 140 ja Nida 2001, 8, 40, 51, 79. 
724

 Kela 2007, 45. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) recht behalten (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  zum Recht verhilfen (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) gerecht sein (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) gerecht sein (1 kpl) 19:10  

  ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

 

Gerechtigkeit / gerecht  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6, 

119:7, 119:62, 119:106, 119:123, 

119:160, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  Gerechtigkeit / gerecht (5)  7:9, 17:1, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) Retter (1 kpl) 4:2 

  im Recht sein (1 kpl) 35:27 

 asiaan  Gerechtigkeit / gerecht (4) 118:19, 119:75, 119:144, 119:172 

 (6 kpl) recht / Recht (2 kpl) 23:3, 45:5 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

Gerechtigkeit / gerecht  

(17 kpl) 

9:9, 17:15, 40:10, 48:11, 72:2, 85:11, 

85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 

97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  das Rechte tun (1 kpl) 15:2  

  das Recht (1 kpl) 45:8, 58:2 

  wahrhafting (1 kpl) 52:5 

  in Treue (1 kpl) 65:6 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) rechte Opfer (2 kpl) 4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan 

(24 kpl)  

Gerechtigkeit  

(20 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 51:16, 

69:28, 71:2, 71:15, 71:19, 71:24, 

88:13, 89:17, 98:2, 111:3, 119:40, 

119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

  Heilstat (1 kpl) 22:32 

  gerechte Tate (1 kpl) 71:16 

  gerechte Walt (1 kpl) 72:1, 

  Heil (1 kpl) 103:17 

 ihmiseen  Heil (2 kpl) 112:3, 112:9 

 (3 kpl) Gerechtigkeit (1 kpl) 106:31 

 ilman selvää viit-  Gerechtigkeit / gerecht (4) 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 tauskohdetta (5) Heil (1 kpl) 24:5 

 monikko ‟van-  gerechte Taten (1 kpl) 11:7 

 hurskaat teot‟ (2) Taten des Heiles (1 kpl) 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

gerecht  

(7kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4, 145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(44 kpl) 

Gerechte  

(44 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 75:11, 92:13, 94:21, 

97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 118:15, 

118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 

142:8, 146:8 (=146:9) 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

Gerechtigkeit  

(1 kpl) 

72:7 (Ks.alaviite 598.) 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 35.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift -käännöksessä vuonna 1980. 
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Taulukossa 35 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuonna 1980 ilmestyneessä saksankielisessä käännöksessä Einheitsü-

bersetzung der Heiligen Schrift. Eübs käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kään-

nösvastineina saksan kielen Gerechtigkeit / gerecht -sanueen sanoja 118 kertaa. Sanueen 

sanat toimivat verbimuodon sekä kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden 

käännösvastineena.  Eübs käyttää tämän sanueen sanoja lisäksi muutamissa sellaisissa 

kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. 

Heprealaisessa tekstissä jakeessa 34:18 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta Eübs 

lisää jakeen subjektiksi Gerechten. Jakeissa 25:8, 45:7, 67:5 ja 92:16 Eübs käyttää sak-

san kielen sanaa gerecht heprean kielen sanan יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟ käännösvasti-

neena. Jakeessa 58:2 Eübs kääntää heprean kielen sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella 

Recht ja sanan יָָׁשר yāšār ‟oikeamielinen‟ käännösvastineella gerecht. Jakeissa 48:12 ja 

111:7 Eübs käyttää sanaa gerecht heprean kielen sanan ְׁשָפט -mišpāṭ ‟oikeus‟  käännös מִּ

vastineena. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 139 esiintymästä vain 21 saa siis käännös-

vastineeksi jonkin muun kuin Gerechtigkeit / gerecht -sanueen ilmaisun. Verbimuodon 

ja sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineena toimii yhteensä yhdeksän kertaa Recht / recht -

sanueen ilmaisu. Kuusi kertaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena on Heil-sanueen 

ilmaisu. Kerran käännösvastineina toimivat sanat Retter
725

, wahrhafting ja Treue. Ilmai-

sun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Eübs kääntää sekä jakeessa 4:6 että jakeessa 51:21 saksan kie-

len ilmaisulla rechte Opfer. Sen sijaan jakeessa Dtn. 33:19 Eübs käyttää ilmaisua gültige 

Opfer. Kääntäjät eivät siten ole selvästikään ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiet-

tyyn uhrilajiin. 

 

                                                 
725

 Jae 4:2. Alaviitteessä on kuitenkin huomautus: ”Wörtlich: ‟Gott meiner Gerechtigkeit‟ (‟minun van-

hurskauteni Jumala‟).” Eübs  1989. 
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Gute Nachricht Bibel 1982       

 

Saksankielinen Gute Nachricht Bibel -käännös (GuN) ilmestyi ekumeenisen ja Saksojen 

välisen yhteistyön tuloksena vuonna 1982. Käännösprosessissa oli mukana Jan de 

Waard, joka julkaisi vuonna 1986 yhdessä Eugene A. Nidan kanssa teoksen From One 

Language To Another: Functional Equivalence In Bible Translating. Nidan raamatun-

käännösteoria oli hyvin tuttu de Waardille ja hän kehitti sitä yhdessä Nidan kanssa dy-

naamisen vastaavuuden painottamisesta kohti toiminnallisen vastaavuuden painottamis-

ta. Tutkimistani raamatunkäännöksistä GuN edustaa ”tyylipuhtaimmin” Nidan teorian 

mukaisesti käännettyä raamatunkäännöstä, vaikkei Nidaa tai hänen teoriaansa nimeltä 

mainitakaan. Käännöksen jälkisanoissa kuvataan käännösprosessia varsin tarkasti. Ni-

dan teorian mukaisesti kääntäjät pyrkivät ensin saamaan selville alkukielisen tekstin 

merkityksen ja tarjoamaan sille uskollisen käännöksen. Kääntäjät eivät käännä yhtä al-

kukielen käsitettä systemaattisesti aina tietyllä kohdekielen käsitteellä, vaan pyrkivät 

tuomaan alkukielisen käsitteen sisällön kohdekielelle sanoilla, jotka parhaiten sopivat 

kyseiseen tekstiyhteyteen. Kääntäjät pyrkivät siis ilmaisemaan alkukielisen tekstin aja-

tussisällön (‟Sinngehalt‟) mahdollisimman sopivalla kohdekielen ilmaisulla (‟angemes-

senen Ausdruck‟). GuN:lle on tyypillistä hyvin runsas alaviitteiden käyttö. Jälkipuheen 

mukaan alaviitteiden avulla kääntäjät pyrkivät palvelemaan lukijaa ja esittämään sa-

nanmukaisen käännöksen niissä kohdin, joissa he kokevat sen esittämisen lukijan kan-

nalta merkitykselliseksi. Alaviitteet sisältävät myös kulttuurisia tai historiallisia kom-

mentteja, tekstipohjaan liittyviä huomioita ja erilaisia alkutekstin tulkintavaihtoehtoja. 

Varsinaisten alaviitteiden ohella käännöksessä on jaekohtainen viitteistö toisiin jakei-

siin.
726

 Kääntäjillä ei ole ollut pyrkimystä kääntää teologisesti keskeisiä termejä mah-

dollisimman vähillä käännösvastineilla, koska se olisi ollut Nidan käännösperiaatteiden 

vastaista. 

 

                                                 
726

 CuN 2007, 5, NT 345-348. – Nidan mukaan kääntäjän tulee huomauttaa alaviitteessä lähtökielisen 

tekstin vaikeaselkoisuudesta tai turmeltuneisuudesta sekä sanoman ymmärtämiseen vaikuttavista tyyli-

piirteistä, kuten sanaleikeistä. Nida & Taber 1969, 5, 14, 30. – Ks. myös de Waard 1986, 140 ja Nida 

2001, 8, 40, 51, 79. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) im Recht sein (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena 

(4 kpl) 

ihmiseen  

(2 kpl) 

 jedem seiner Recht verschaffen  

(1 kpl) 

82:3  

  vor Gott bestehen (1 kpl)  143:2  

 asiaan (1 kpl) gerecht sein (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq  Jumalaan   Treue (4 kpl) 7:18, 35:28, 97:6, 119:123 ֶצֶדק

maskuliininen (12 kpl) gerecht (4 kpl) 9:5, 119:62, 119:106, 119:164 

substantiivi  treu und gerecht sein (1 kpl) 35:24 

(49 kpl)  im Recht sein (1 kpl) 50:6 

  rein (1 kpl) 119:7 

  zuverlässig (1 kpl) 119:160 

 ihmiseen  Treue (2 kpl) 18:21, 18:25 

 (7 kpl) zu jedem halten (1 kpl) 4:2 

  frei Sprechen (1 kpl) 7:9 

  Gerechtigkeit suchen (1 kpl) 17:1 

   die Freispruch wünschen (1 kpl) 35:27 

  die gute Tate (1 kpl) 37:6 

 asiaan  das Recht (2 kpl) 45:5, 119:144 

 (6 kpl) sicher (1 kpl) 23:3 

  die Treuen (1 kpl) 118:19 

  gerecht (1 kpl) 119:75 

  recht und richtig (1 kpl) 119:172 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

Gerechtigkeit / gerecht  

(7 kpl) 

9:9, 58:2, 89:15, 96:13, 97:2, 

98:9, 119:121, 

 (22 kpl) das Recht  

(6 kpl) 

45:8, 85:11, 85:12, 85:14, 

94:15, 119:138 

  jederzeit das Rechte tun (1 kpl) 15:2  

  ohne Schuld sein (1 kpl) 17:15 

  treu (1 kpl) 40:10  

  Sieg und Rettung (1 kpl) 48:11  

  die Wahrheit (1 kpl) 52:5  

  jedem die Treue halten (1 kpl) 65:6  

  unparteiisch (1 kpl) 72:2, 

  Rettung  (1 kpl) 119:142 

   Vollmacht, uns Gottes Beistand zu 

vermitteln (1 kpl) 

132:9 

 ṣedeq-uhri   Opfer, das jedem Recht geben (1) 4:6 

 (2 kpl) Opfer, das Gott vorgeschrieben hat 

(1 kpl) 

51:21  

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

Treue,  treu sein  

(11 kpl) 

22:32, 36:11, 51:16, 71:15, 

71:16, 71:19, 71:24, 89:17, 

119:40, 143:11, 145:7 

(34 kpl)  Gerechtigkeit / gerecht (3 kpl) 36:7, 69:28, 111:3 

  etwas versprechen (2 kpl) 31:2, 71:2 

   jedem hilfen (1 kpl) 5:9 

  was Gott getan hat (1 kpl) 40:11 

  Rechtsordnung (1 kpl) 72:1 

  treu seine Zusagen einlösen (1) 88:13 

   Verlass (1 kpl) 98:2 

  zuhalten (1 kpl) 103: 17 

  das Recht (1 kpl)  119:142 

  treu und gerecht sein (1 kpl) 143:1 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣĕdāqâ ihmiseen  Gerechtigkeit (2 kpl) 112:3, 112:9 ְצָדָקה

feminiininen (3 kpl) Gottes Anerkennung (1 kpl) 106:31 

substantiivi ilman selvää  Gerechtigkeit (1 kpl) 33:5 

(jatkoa edelli- viittauskohdetta jmdm den Seinen zusagen (1 kpl) 24:5 

seltä sivulta) (5 kpl) gerechte Herrschaft  (1 kpl) 72:3 

  Ordnung (1 kpl) 99:4 

  zu tun was Gott verlangen (1 kpl) 106:3 

 monikko ‟van- es, wenn Menschen treu sind (1)  11:7  

 hurskaat teot‟ (2) heilvollen Taten (1 kpl) 103:6 

יק  ṣaddîq Jumalaan   gerechter (4 kpl) 7:12, 116:5, 119:137, 145:17 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) treu (2 kpl) 11:7, 129:4 

(52 kpl)  unbestechlicher (1 kpl) 7:10 

 ihmiseen  

(44 kpl) 

dem HERRN treu sein / Gott die 

Treue halten / dem HERRN treu 

bleiben / treu auf Gottes Seite 

stehen / in Treue zu Gott halten 

(15 kpl) 

32:11, 34:16, 34:20, 37:25, 

52:8, 55:23, 58:12, 64:11, 

69:29, 92:13, 97:11, 97:12, 

140:14, 142:8, 146:8 

  Gott gehorchen  

 (7 kpl) 

14:5, 33:1, 37:12, 37:21, 37:32, 

58:11, 125:3 

   Treuen (3 kpl) 1:5, 112:6, 125:3 

   die Treuen, die zu Gott halten (2) 68:4, 75:11 

   die auf dem HERRN hören, und 

behält sie im Gedächtnis (1 kpl) 

1:6 

  reich beschenken (1 kpl) 5:13  

  der Gottes Willen getan hat (1 kpl) 7:10 

  einer, der sich an Gottes  

Ordnungen hält (1 kpl) 

11:3 

  die Treuen, die Gott gehorchen (1)  11:5 

  Schuldlosen (1 kpl) 31:19 

  die Vertrauten des HERRN haben  34:22 

  mit Gott leben (1 kpl) 37:16 

  Gottes Getreuen (1 kpl) 37:17 

  Gehorsamen (1 kpl) 37:29 

  nach Gott richten (1 kpl) 37:30 

  zu Gott halten (1 kpl) 37:39 

  gottes geboten gehorchen wollen 94:21 

  gerecht (1 kpl) 112:4 

  das Volk Gottes (1 kpl) 118:15 

  Gottes Weisungen treu befolgen  118:20 

  das Rechte zu tun (1 kpl) 141:5 

 toinen lukutapa:* 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

Recht (1 kpl) 72:7
727

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 36.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Gute 

Nachricht Bibel -käännöksessä vuonna 1982. (*Jakeeseen 72:7 liittyy GNAB:ssa erilaisia 

lukutapoja selventävä alaviite: ‚mit einigen Handschriften und alten Übersetzungen; der 

Gerechte‘.)  
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 Ks. alaviite 598. 
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Taulukossa 36 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Gute Nachricht Bibel -käännöksessä vuonna 1982. GuN käyttää Psal-

mien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanojen käännösvastineina saksan kielen Gerechtigkeit / 

gerecht -sanueen sanoja ainoastaan 28 kertaa. Sanueen sanat toimivat verbimuodon sekä 

kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineena. Muista tutkimis-

tani käännöksistä poiketen GuN käyttää runsaasti alaviitteitä. Kääntäjät ovat Psalmien 

kirjassa liittäneet 23 jakeeseen alaviitteen, jossa he huomauttavat, että alkukielessä on 

saksan kielen sanaa Gerechtigkeit vastaava alkukielen sana.
728

 Toisaalta GuN käyttää 

Gerechtigkeit / gerecht -sanueen sanoja myös muutamissa sellaisissa kohdissa, joissa 

heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Jakeissa 45:7, 67:5 

ja 96:10  GuN käyttää sanaa gerecht heprean kielen sanan יָָשר yāšār ‟oikeamielinen‟ 

käännösvastineena. Jakeissa 119:149 ja 119:156 GuN käyttää sanaa gerecht heprean 

kielen sanan ט ְׁשָפָּ֑  mišpāṭ ‟oikeus‟  käännösvastineena. Kaikkein eniten GuN käyttää מִּ

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina Treue / treu -sanueen sanoja, 48 

kertaa. Sanueen sanat toimivat kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden, mut-

ta eivät verbimuotojen, käännösvastineena. Lisäksi heprealaisessa tekstissä jakeessa 

34:18 ei ole mainittu subjektia lainkaan, mutta GuN lisää jakeen subjektiksi seine Treu-

en, ‟hänen uskollisensa‟. Kaksi kertaa GuN myös yhdistää käännöksessään Gerechtig-

keit / gerecht ja Treue / treu -sanueet käännösvastineessa. Jakeissa 35:24 ja 143:1 kään-

nösvastineena toimii saksan kielen ilmaisi treu und gerecht sein. Recht / recht -sanueen 

sanat esiintyvät käännösvastineissa 19 kertaa. Sanueen sanat toimivat verbimuodon sekä 

kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineena. Kerran sana saa 

käännösvastineen richtig. 

GuN:n teksti sisältää viittauksia käännöksen lopussa olevaan lukuun Sacherklä-

rung, jossa kääntäjät selittävät myös käsitettä Gerechtigkeit. Selityksen mukaan Ge-

rechtigkeit ei tarkoita muodollisen oikeusnormin täyttämistä, vaan se liittyy kahden 

persoonan väliseen suhteeseen. Kahden persoonan – kahden ihmisen tai Jumalan ja ih-

misen – välillä on suhde, johon liittyy tietyt ehdot. Suhteen osapuoli on ‟gerecht‟, kun 

hän täyttää tähän suhteeseen liittyvät ehdot. Jumalan ja hänen kansansa välisessä suh-

teessa Jumala on ‟gerecht‟, kun hän on lupauksissaan uskollinen ja luotettava. Ihminen 

on ‟gerecht‟, kun hän täyttää Jumalan antamat käskyt.
729

 Tämän tulkinnan mukaisesti 

hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue saa käännöksessä hyvin laaja-alaisesti 

erilaisia käännösvastineita, jotka liittyvät pääsääntöisesti kahden persoonan väliseen 

suhteeseen. Taulukossa 33 olen luokitellut näitä käännösvastineita semanttisten kenttien 

mukaan. 
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 Kyseiset jakeet ovat 1:6, 4:2, 5:9, 7:18, 11:7, 24:5, 31:2, 35:28, 40:10, 40:11, 45:5, 48:11, 51:16, 65:6, 

71:2, 71:15, 71:16, 88:13, 89:17, 97:6, 98:2, 103:6, 143:1. 
729

 GuN 2007, NT 367. – Näkemys kahden osapuolen välisestä suhteesta צדק ṣdq -sanueen viittauskohtee-

na liittyy näkemykseen, jota צדק ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriassa olivat aiemmin edustaneet 

mm. Pedersen, Fahlgren, von Rad ja vielä samana vuonna 1972 Ziesler. Pedersen 1920, 270, 292-293, 

337-342; Fahlgren 1932, 78, 98, 158, 209; von Rad 1962, 382-383, 385, 387; Ziesler 1972, 39-40. – 

Vuonna 1968 Schmid oli esittänyt teorian, että צדק ṣdq -sanue ei liitykään suhteeseen, vaan kosmiseen 

maailmanjärjestykseen.  Schmid 1968, 166; 173-174. – 2000-luvulla näkemyksiä suhteesta ja kosmisesta 

maailmanjärjestyksestä צדק ṣdq -sanueen viittauskohteena ei ole enää nähty niin toisensa poissulkevina 

kuin aiemmin. Kwakkel 2002, 44. 
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semanttinen 

kenttä 

käännösvastineet 

suhde Jumalaan ‟vor Gott bestehen‟ (‟olla Jumalan edessä‟), ‟Gottes Anerkennung‟ (‟Jumalan 

hyväksyntä‟), ‟zu tun was Gott verlangen‟ (‟tehdä mitä Jumala vaatii‟), ‟mit Gott 

leben‟ (‟elää Jumalan kanssa‟), ‟zu Gott halten‟ (‟pitää kiinni Jumalasta„), ‟nach 

Gott richten„ (‟toimia Jumalan mielen mukaan„), ‟das Volk Gottes‟ (‟Jumalan 

kansa„), ‟die Vertrauten des HERRN haben‟ (‟olla lähellä Jumalaa„) 

totteleminen ‟Gott gehorchen‟ (‟totella Jumalaa‟), ‟gehorsam‟ (‟tottelevainen„), ‟Gottes geboten 

gehorchen wollen‟ (‟haluta totella Jumalan käskyjä„), ‟die auf dem HERRN hören, 

und behält sie im Gedächtnis‟ (‟jotka tottelevat Herraa ja pitävät hänet mielessä‟), 

‟der Gottes Willen getan hat‟ (‟jotka ovat tehneet Jumalan tahdon‟) 

järjestys ‟Rechtsordnung‟ (‟oikeusjärjestys‟), ‟Ordnung‟ (‟järjestys‟) ,„einer, der sich an 

Gottes Ordnungen hält„ (joka pitää kiinni Jumalan järjestyksestä„) 

luottamus ‟Verlass‟ (‟luottamus‟), ‟zuverlässig‟ (‟luotettava‟), sicher (‟luotettava‟, ‟varma‟) 

vapauttava tuomio ‟die Freispruch wünschen„ (toivoa vapauttavaa tuomota), ‟frei Sprechen„ 

(‟antaa vapauttava tuomio„) 

syyttömyys ‟ohne Schuld sein‟ (‟olla ilman syyllisyyttä„), ‟Schuldlos‟ (‟syytön‟) 

lupaus ‟jedem den Seinen zusagen‟ (‟luvata olemassolo jollekulle‟), etwas versprechen 

(„luvata jotakin‟) 

hyvyys, autuus ‟die gute Tate‟ (‟hyvä teko‟), ‟heilvolle Tate‟ (‟autuas teko‟) 

apu ‟jedem hilfen‟ (‟auttaa jotakuta„), ‟Vollmacht, jedem Gottes Beistand zu vermit-

teln‟ (‟valtakirja, joka välittää Jumalan avun‟) 

puolueettomuus ‟unparteiisch„ (‟puolueeton„), ‟unbestechlich„ (‟lahjomaton„) 

totuus die Wahrheit (‟totuus‟) 

puhtaus ‟rein‟ (‟puhdas‟) 

voitto ‟Sieg und Rettung„ (‟voitto ja pelastus„) 

 

Taulukko 37. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Gute Nachricht Bibel -

käännöksessä vuonna 1982 saamien käännösvastineiden semanttinen kenttä alakenttien 

mukaan luokiteltuna. 

 

Taulukossa 37 hahmoteltu hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Gute 

Nachricht Bibel -käännöksessä saamien käännösvastineiden semanttinen kenttä osuu 

hyvin yhteen tämän tutkimuksen ensimmäisenä päätehtäväni hahmottaman heprean kie-

len צדק ṣdq -sanueen semanttisen kentän kanssa. Taulukossa hahmoteltu semanttinen 

kenttä painottuu צדק ṣdq -sanueen ymmärtämiseen lähes suhdeterminä ja varsinkin Ju-

mala-suhteeseen liittyvänä sanueena, mutta myös järjestykseen painottuva näkemys 

sanueen semanttisena viittauskohteena tulee esiin. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ GuN 

kääntää jakeessa 4:6 saksan ilmaisulla Opfer, das jedem Recht geben ja jakeessa 51:21 

ilmaisulla Opfer, das Gott vorgeschrieben hat. Jakeessa Dtn. 33:19 GuN kääntää ilmai-

sun saksan kieleen ilmaisulla Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Kääntäjät eivät siis ole 

selvästikään ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. 
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Eesti Piibel 1997 

 

Ensimmäinen vironkielinen koko Raamattu ilmestyi Anton Thor Hellen kääntämänä 

vuonna 1739. Uuden testamentin ja psalmien uusi käännös ilmestyi Harald Põldin kään-

tämänä vuonna 1938.
730

  Vuonna 1968 Viron pakolaiskirkko (Eesti Evangeeliumi Luteri 

Usu Kirik, E.E.L.K.) julkaisi uuden raamatunkäännöksen. Sen Vanhan testamentin 

käännöksen teki vuosina 1955-1961 Endel Kõpp.
731

 Neuvosto-Viron kirkon (Eesti 

Evangeelne Luterlik Kirik, EELK) konsistori perusti 1970-luvulla oman raamatunkään-

nöstoimikunnan.
732

 Viron arkkipiispa E. Hark oli sitä mieltä, että Endel Kõppin käännös 

ei vastannut kokonaan alkutekstiä ja siksi Virossa asuvat virolaiset tarvitsivat uuden 

oman käännöksen.
733

 Hän ei myöskään halunnut ottaa vastaan apua, jota Luterilainen 

maailmanliitto olisi tarjonnut. Sen sijaan Viron raamatunkäännöstoimikunta teki yhteis-

työtä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettaman 

raamatunkäännöskomitean kanssa.
734

  Käännöstyön tuloksena syntyi lopulta Tallinnassa 

painettu Uusi testamentti ja Psalmit 1989.
 735

  

Edellisen raamatunkäännöstoimikunnan lopetettua työnsä EELK:n konsistori 

päätti kokouksessaan 26.3.1991 pastori Randar Tasmuthin aloitteesta muodostaa kolmi-

henkisen työryhmän, jonka tehtävänä oli korjata raamatunkäännöksen sanamuotoa. Työ-

ryhmään valittiin Randar Tasmuthin lisäksi EELK:n raamatunkäännöstyössä 1980-

luvulla mukana olleet Toomas Paul ja Kalle Kasemaa. Työryhmä totesi, ettei rahatilan-

ne antanut mahdollisuutta päätoimisten kääntäjien palkkaamiseen ja pyysi palautetta 

vanhoista käännöksistä eri tahoilta. Vanhan testamentin osalta Kalle Kasemaa kävi hep-

reankielisen tekstin pohjalta läpi Endel Kõppin käännöksen ja teki kaikkiaan tuhatkunta 

korjausehdotusta, joista tosin suurin osa jäi käyttämättä. Työryhmän työn tuloksena syn-

tyi lopulta vuonna 1997 ilmestynyt Eesti Piibel.
736

 Vuoden 1992 Kirkkoraamatun ja 

vironkielisen raamatunkäännöstyön keskinäinen vaikutussuhde on ensisijaisesti ollut 

sen suuntainen, että kirkolliskokouksen 29.10.1973 asettaman raamatunkäännöskomite-

an työskentely ja vuoden 1992 Kirkkoraamattu ovat vaikuttaneet virolaiseen raamatun-
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 Kasemaa 1986, 35-36. 
731

 Paul 1999, 728-733, 737. 
732

 Jäseniksi raamatunkäännöstoimikuntaan valittiin professori Hillar Põld, dekaani Ago Viljari, rovasti 

Toomas Paul, apurovasti Kalle Kasemaa ja pastori J. Kiivit. Põldin kuoleman jälkeen vuonna 1981 hänen 

tilalleen valittiin asessori, rovasti Herbert Kuurne. Kasemaa 1986, 40; Paul 1999, 774. 
733

 Paul 1999, 775. – Kasemaan mukaan Endel Kõppin käännös on luettavaa ja ymmärrettävää, mutta 

epätäsmällistä. Silti Kasemaa pitää sitä parhaana siihenastisista käännöksistä. Tässä yhteydessä Kasemaa 

esittää näkemyksensä, että teologiset peruskäsitteet tulisi kääntää mahdollisimman johdonmukaisesti ja 

vähälukuisin vastinein. Kasemaa 1986, 38. 
734

 Kasemaa 1986, 41; Toivanen 1990, 20, 28; 1991, 23-24. – Psalmien käännöstä laati aluksi Hillar Põld 

ja hänen kuolemansa jälkeen Kalle Kasemaa yhdessä professori Uku Masingin kanssa. Kasemaa 1986, 

41; Paul 1999, 776. – Raamatunkäännöskomitean ja Viron raamatunkäännöstoimikunnan yhteisistä semi-

naareista on tallennettu komitean arkistoon seminaariohjelmat vuonna 1981 Espoon Siikaniemessä, vuon-

na 1982 Tallinnassa, vuonna 1983 Turussa ja vuonna 1984 Tallinnassa pidetyistä seminaareista. KHA Ha 

6 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 3.4.1981, liite; KHA Ha 6 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 

4.12.1981, § 8; KHA Ha 6 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 20.11.1982, liite; KHA Ha 9 Raama-

tunkäännöskomitean pöytäkirja 13.5.1983, liite; KHA Ha 9 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 

9.12.1983, liite. – Näiden yhteisten seminaarien merkityksestä ks. myös Harviainen 2008, 123. 
735

 Paul 1999, 781.  
736

 Vaikka Psalmien uusi käännös oli ilmestynyt yhdessä Uuden testamentin kanssa vuonna 1989, korja-

ustyön pohjatekstinä oli kuitenkin Psalmien kirjankin osalta Endel Kõppin käännös vuodelta 1968.  Näin 

työryhmä pyrki koko Vanhan testamentin osalta yhtenäiseen kielenkäyttöön. Thurén 1998, 554; Paul 

1999, 796-799, 805-807. 
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käännöstyöhön.
737

 Eesti Piibel 1997 on siis osaltaan vuoden 1992 Kirkkoraamatun vai-

kutushistoriaa ja siksi tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen. 

Eesti Piibel -käännöstä ei ole käännetty suoraan alkukielestä, vaan se on synty-

nyt korjaamalla aiemmin ilmestyneiden vironkielisten raamatunkäännösten sanamuotoa. 

Tästä johtuen Eesti Piibel -käännöksen osalta ei voida puhua käännösteoriasta samassa 

mielessä kuin suoraan alkukielestä käännettyjen raamatunkäännösten osalta. Kolmihen-

kisen työryhmän jäsenistä Kalle Kasemaa on kehitellyt oman ”dokumentaarisen” kään-

nösteoriansa, jonka mukaan alkukielinen teksti tulee välittää lukijoille suunnilleen sa-

moin kuin kaksikielisessä valtiosopimuksessa kummatkin tekstit ovat tasavertaiset ja 

sitovat.
738

  Toomas Paul on kirjoittanut käännöksen ilmestymisen jälkeen kirjan Eesti 

piiblitõlke ajalugu (’Viron raamatunkäännösten historia’), jossa hän osoittaa tuntevansa 

Eugene A. Nidan raamatunkäännösteorian ja muut tunnetut raamatunkäännösteoriat.
739
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 Ks. esim. Paul 1999, 782. 
738

 Kasemaa 1986, 41.  
739

 Paul 1999, 817-836. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) olla õiglane (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  mõista õigust (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) olla õige (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla õige (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl) 

õigus  

(9 kpl) 

9:5, 50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 

119:106, 119:123, 119:160, 119:164 

substantiivi  õiglus (3 kpl) 7:18, 35:24, 35:28 

(49 kpl) ihmiseen  õigus (5 kpl) 4:2, 18:21, 18:25, 35:27, 37:6  

 (7 kpl) õiglus (1 kpl) 7:9  

  inimese õiget asja (1 kpl) 17:1 

 asiaan  õigus (5 kpl) 23:3, 45:5, 118:19, 119:144, 119:172  

 (6 kpl) õige (1 kpl) 119:75 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

õigus  

(18 kpl) 

15:2, 17:15, 45:8, 52:5, 58:2, 72:2, 

85:11, 85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  õiglus (4 kpl) 9:9, 40:10, 48:11, 65:6 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) õiguse ohvrid (2 kpl) 4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

õiglus  

(13 kpl) 

5:9, 31:2, 36:11, 40:11, 51:16, 69:28, 

71:2, 71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 

88:13, 89:17 

(34 kpl) 

 

 õigus 

 (11 kpl) 

22:32, 36:7, 72:1, 98:2, 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen (3 kpl) õigus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta (5 kpl) 

õigus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs-  õiglus (1 kpl) 11:7 

 kaat teot‟ (2 kpl) õigus (1 kpl) 103:6 

יק  ,ṣaddîq Jumalaan  õiglane (4 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) õige (3 kpl) 116:5, 119:137, 145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(45 kpl) 

õige  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 

69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 94:21, 

97:11, 97:12, 112:4, 112:6, 118:15, 

118:20, 125:3 (2 krt.), 140:14, 141:5, 

142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 38.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Eesti 

Piibel -käännöksessä vuonna 1997. 

 

Taulukossa 38 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vironkielisessä Eesti Piibel -käännöksessä vuonna 1997. Kuten taulu-

kosta käy ilmi, Eesti Piibel käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina 

yksinomaan viron kielen õigus ja õiglus -sanueisiin kuuluvia sanoja.
740

 Eesti Piibel lisää 

                                                 
740

 Tämä sopii hyvin yhteen Kalle Kasemaan esittämän ”dokumentaarisen” käännösperiaatteen kanssa, 

jonka mukaan teologiset peruskäsitteet tulisi kääntää mahdollisimman johdonmukaisesti ja vähälukuisin 
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jakeeseen 34:18 subjektin õiged, vaikka heprealaisessa tekstissä jakeessa ei ole mainittu 

subjektia lainkaan. Lisäksi jakeissa 25:9, 101:1, 111:7, 119:132 ja 140:13 Eesti Piibel 

käyttää õigus-sanaa heprean kielen sanan ט ְׁשָפָּ֑ -mišpāṭ ‟oikeus‟ käännösvastineena. Ja מִּ

keissa 26:1 ja 43:1 Eesti Piibel käyttää mõista õigus -ilmaisua heprean kielen sanan 

ְפֵטנִּי  ,šipṭ nî ‟hanki minulle oikeus‟ käännösvastineena. Jakeissa 33:4, 37:14, 37:37 ׁשִּ

107:7 ja 111:8 Eesti Piibel käyttää sanoja õige tai õigus heprean kielen sanan יָָשר yāšār 

‟oikeamielinen‟ käännösvastineena. Jakeessa 119:128 Eesti Piibel kääntää heprean kie-

len sanan י  ‟ṣedeq-uhri‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק yiššartī ilmaisulla täiesti õigeks pidada. Ilmaisun יִָּשְרתִּ

Eesti Piibel kääntää sekä jakeessa 4:6 että jakeessa 51:21 viron kielen ilmaisulla õiguse 

ohvrid. Sen sijaan jakeessa Dtn. 33:19 Eesti Piibel käyttää ilmaisua õiged ohvrid. Psal-

mien jakeiden osalta on toki mahdollista, joskaan ei todennäköistä, että kääntäjät olisi-

vat ajatelleet ilmaisun viittaavaan yhteen tiettyyn uhrilajiin. 

Viron ja suomen kielten läheisen kielisukulaisuuden vuoksi pidän perusteltuna 

tarkestella lähemmin vironkielisiä käännösvastineita. Viron kielen sanakirjat
741

 antavat 

sanalle õigus käännösvastineet ‟oikeus‟, ‟se, mikä on oikein‟ ja ‟oikeusjärjestys‟. Adjek-

tiivi õige saa puolestaan käännösvastineikseen muun muassa sanat ‟oikea‟ ja ‟sovittu‟. 

Sanalle õiglus sanakirjat antavat tutkimukseni kannalta oleelliset käännösvastineet 

‟vanhurskaus‟, ‟oikeamielisyys‟, ‟oikeudenmukaisuus‟ ja ‟sosiaalinen oikeudenmukai-

suus‟. Sana õiglane saa puolestaan viron kielessä muun muassa merkitykset ‟oikeuden-

mukainen‟ ja ‟oikeutettu‟. 

 

Bibeln 2000 vuonna 1999 

 

29.10.1973 asetettu raamatunkäännöskomitea piti Suomen raamatunkäännöstyön tär-

keimpänä vertailukohtana Ruotsin raamatunkäännöstyötä.
742

 Ruotsin valtiopäivät (riks-

dagen) käynnisti vuonna 1972 Bibeln 2000 -käännöksen syntyyn johtaneen raamatun-

käännöstyön. Vuonna 1999 ilmestynyt Bibeln 2000 on kolmas Ruotsin luterilaisen kir-

kon (Svenska kyrkan) virallinen raamatunkäännös. Ensimmäinen ilmestyi vuonna 1541 

ja toinen vuonna 1917. Esipuheen mukaan käännös on tarkoitettu kansalle ja se pyrkii 

olemaan ruotsinkielisen kielialueen pääraamatunkäännös. Ruotsin hallituksen antaman 

direktiivin mukaan raamatunkäännöksen tulee olla nykyaikaista ruotsia ja sen tulee vä-

littää paitsi alkukielisen tekstin sisältö, myös sen tyylipiirteet. Esipuhe viittaa ”vakiintu-

neiden tieteellisten metodien mukaiseen kääntämiseen” (”tolkats med vedertagna ve-

tenskapliga metoder”), mutta ei sen tarkemmin tee selkoa näistä metodeista eikä viittaa 

mihinkään raamatunkäännösteoriaan.
743

 

                                                                                                                                               
vastinein. Ks. Kasemaa 1986, 40-41. Samanlaiseen käännösperiaatteeseen viittaa myös Ringgren. Al-

brektson & Ringgren 1975, 100. 
741 Käytän viron kielen osalta seuraavia sanakirjoja: Soome-eesti suursõnaraamat 2003a, 1035; Soome-

eesti suursõnaraamat 2003b, 677; Erelt 2006, 1099-1100. 
742

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 7. – Ko-

mitea myös vieraili Ruotsin raamattukomission vieraana 23. - 26.2.1981. Yksi vierailun huomioista oli se, 

että Ruotsin komission käännösperiaatteet ja -käytänteet tuottavat enemmän toisistaan poikkeavia kään-

nösehdotuksia kuin komitean periaatteet ja käytänteet. KHA Ha 6 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 

13.2.1981, liite. – Tämän vierailun seurauksena komitea totesi, että komitea tulee kääntämään monia 

kohtia toisin kuin Ruotsin raamattukomissio ja ettei se kannata yhtä laajojen selvitysten liittämistä kään-

nösten yhteyteen kuin Ruotsissa tehdään.  KHA Ha 7 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 29.1.1982, § 

3. – Lisäksi komiteansihteeri Aarne Toivasen vieraili Ruotsin raamattukomission toimistossa 2.3.1984. 

KHA Ha 10 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 9.3.1984 liite. 
743

 Bibeln 2000, esipuhe. – Kela on kiinnittänyt huomiota siihen, että Ruotsin raamatunkäännöstyö oli 

valtiojohtoinen eikä luterilaisen kirkon alainen. Kelan mukaan seurausta tästä raamatunkäännöksen tun-
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) att ha rätt (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  att få rättvisa (1 kpl) 82:3  

(4 kpl) (2 kpl) att få rätt (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) att vara rättfärdig (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(12 kpl) 

rättfärdighet  

(7 kpl) 

50:6, 97:6, 119:7, 119:62, 

119:106, 119:160, 119:164 

substantiivi  rättvis (2 kpl) 9:5, 35:24 

(49 kpl)  rättvisa dom (1 kpl) 7:18 

  trofasthet (1 kpl) 35:28 

  räddning som Gud har lovat  119:123 

 ihmiseen  rättfärdighet (3 kpl) 7:9, 18:21, 18:25  

 (7 kpl) människans rätt (2 kpl) 35:27, 37:6 

  Gud som skaffar människan 

rätt (1 kpl) 

4:2 

  människans rättvisa sak (1) 17:1 

 asiaan  rättfärdighet (4 kpl) 118:19, 119:75, 119:144, 119:172  

 (6 kpl) rätt (2 kpl) 23:3, 45:5  

 ilman selvää  

viittauskohdetta 

rättfärdighet  

(6 kpl) 

89:15, 94:15, 97:2, 119:121, 

119:138, 132:9 

 (22 kpl) rättvis 

(6 kpl) 

9:9, 85:11, 85:12, 85:14, 96:13, 

98:9 

  det rätta, rätt (4 kpl) 15:2, 45:8, 58:2, 119:142 

  frikänd (1 kpl) 17:15 

  Guds trofasta hjälp (1 kpl) 40:10 

  rätt och seger (1 kpl) 48:11 

  sanning (1 kpl) 52:5 

  att ge seger (1 kpl) 65:6 

  rättrådig (1 kpl) 72:2 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) rätta offer (2 kpl) 4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

rättfärdighet  

(10 kpl) 

22:32, 36:7, 36:11, 88:13, 89:17, 

111:3, 119:40, 119:142, 143:1, 

143:11  

(34 kpl)  trofasthet  

(9 kpl) 

31:2, 51:16, 71:2, 71:15, 71:16, 

71:19, 71:24, 103:17, 145:7 

  rätt (1 kpl) 5:9 

  Guds hjälp (1 kpl) 40:11 

  att bli friad (1 kpl) 69:28 

  rättvisa ordning (1 kpl) 72:1  

  Guds seger (1 kpl) 98:2 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

människan räknas som rätt-

färdig (1 kpl) 

106:31 

  människans lycka  112:3, 112:9 

  (2 kpl)  

 ilman selvää viit- rättfärdighet (4 kpl) 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 tauskohdetta (5 kpl) riklig lön (1 kpl) 24:5 

 monikko ‟vanhurs- rättfärdiga gärningar (1 kpl) 11:7 

 

 

kaat teot‟  

(2 kpl) 

 

 

rättfärdigt  

(1 kpl) 

103:6 

 

                                                                                                                                               
nustuksellisesta sitoutumattomuudesta oli, että vuonna 1998 ilmestyi luterilaisesti painottunut Svenska 

Folkbibeln. Kela 2007, 43. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

rättfärdig  

(6 kpl) 

7:10, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4,145:17 

(52 kpl)  rättvis (1 kpl) 7:12 

 ihmiseen  

(45 kpl) 

rättfärdig  

(40 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 11:3, 11:5, 14:5, 

31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 75:11, 92:13, 94:21, 

97:11, 97:12, 112:4, 112:6,  125:3 

(2 krt.), 140:14, 141:5, 142:8 

  trogen (3 kpl) 118:15, 118:20, 146:8 

  den som har rätt (1 kpl) 7:10  

  rättvis (1 kpl) 72:7 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 39.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet Bibeln 
2000 -käännöksessä vuonna 1999. 

 

Taulukossa 39 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet ruotsinkielisessä Bibeln 2000 -käännöksessä vuonna 1999. Bibeln 

2000 käyttää käännösvastineena 84 kertaa rättfärdig / rättfärdighet -sanueen sanaa. Sa-

nueen sanat toimivat verbimuodon sekä kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskoh-

teiden käännösvastineena. Tämän sanueen sanaa Bibeln 2000 käyttää myös jakeessa 

34:18, johon käännös lisää subjektin, de rättfärdiga, vaikka heprealaisessa tekstissä ja-

keessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Käännösvastineena toimii 15 kertaa rätt-

sanueen sana ja 14 kertaa rättvis
744

 -sanueen sana. 11 kertaa Jumalaan viittaavien ֶצֶדק 

ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena toimii trofast / trofasthet -sanueen 

sana. Kolme kertaa ihmiseen viittaavan יק  ṣaddîq -sanan käännösvastineena toimii ַצדִּ

ruotsin kielen sanan trogen. Samoin kolme kertaa ֶצֶדק ṣedeq ja ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen 

käännösvastineen semanttinen kenttä liittyy voittoon: rätt och seger, att ge seger ja Guds 

seger. Kaksi kertaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineena on (människans) lycka. Ker-

ran esiintyvät käännösvastineet Guds hjälp, räddning som Gud har lovat, frikänd, san-

ning, rättrådig, att bli friad ja riklig lön. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Bibeln 2000 

kääntää sekä jakeessa 4:6 että jakeessa 51:21 ruotsin kielen ilmaisulla rätta offer. Samaa 

ilmaisua käännös käyttää myös jakeessa Dtn. 33:19. Kääntäjät eivät ilmeisestikään ole 

ajatelleet, että ilmaisu viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin. 

 

Tiivistelmä: Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvasti-

neet 29.10.1973 asetetun raamatunkäännöskomitean käyttämissä vertailukäännöksis-

sä ja vuoden 1992 Kirkkoraamatun kanssa samanaikaisesti tekeillä olleissa raama-

tunkäännöksissä 

 

29.10.1973 asetetun raamatunkäännöskomitean käyttämät erikieliset vertailukäännökset 

suhtautuvat hyvin eri tavoin oman kielensä צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastineen käyt-

tämiseen. Suhtautumisessaan kaikkein konservatiivisin on ranskankielinen TOB, joka 

käyttää käännösvastineina miltei yksinomaan ranskan kielen juste / justice -sanueen 

sanoja, 135 kertaa 139 esiintymästä. Poikkeuksen tekevät neljä ֶצֶדק ṣedeq -sanaa, jotka 

                                                 
744

 Kaikkiaan rättvis-sanueen sana esiintyy Bibeln 2000 -käännöksessä 24 kertaa. 
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saavat jonkin muun käännösvastineen. TOB:n kääntäjät ovat mahdollisesti ajatelleet, 

että ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ viittaisi yhteen tiettyyn uhrilajiin, koska ovat kääntä-

neet ilmaisun samalla tavoin kaikissa esiintymiskohdissa. TOB käyttää juste / justice -

sanueen sanueen sanoja myös muutamissa sellaisissa kohdissa, joissa hepreankielisessä 

tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. 

Seuraavaksi konservatiivisin on Eübs, joka käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen käännösvastineina saksan kielen Gerechtigkeit / gerecht -sanueen sanoja 118 

kertaa. Sanueen sanat toimivat verbimuodon sekä kaikkien eri kielioppimuotojen ja viit-

tauskohteiden käännösvastineina. Eübs käyttää tämän sanueen sanoja lisäksi muutamis-

sa sellaisissa kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -

sanueen sanaa. Kuusi kertaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanojen käännösvastineena on Heil-sanueen 

ilmaisu.  

Bibelen käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina norjan kie-

len rettferd-sanueen sanoja 113 kertaa kaikkien צדק ṣdq -sanueen eri kielioppimuotojen 

ja viittauskohteiden käännösvastineena. Tämän sanueen sanoja esiintyy lisäksi muuta-

missa sellaisissa kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -

sanueen sanaa. 

Puoliväliin sijoittuu NEB, joka käyttää käännösvastineina 79 kertaa englannin 

kielen righteous / righteousness -sanueen sanoja. Sanat toimivat sekä verbimuodon että 

kaikkien kielioppimuotojen ja kaikkien viittauskohteiden käännösvastineina. Sen sijaan 

NEB ei Psalmien kirjassa käytä sanueen sanoja muiden heprean kielen sanojen kään-

nösvastineena. 

GNB käyttää käännösvastineina englannin kielen righteous / righteousness -

sanueen sanoja 63 kertaa, verbimuotoja lukuun ottamatta kaikissa kielioppimuodoissa ja 

viittauskohteissa. GNB käyttää sanueen sanoja myös muutamissa sellaisissa kohdissa, 

joissa heprealaisessa tekstissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Kaikkiaan 22 

kertaa ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja יק  ṣaddîq -sanojen käännösvastineena esiintyy good / goodness ַצדִּ

-sanueen sana, mutta ֶצֶדק ṣedeq -sana ei saa GNB:ssa käännösvastineekseen kyseisen 

sanueen sanoja. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue saa käännöksessä hyvin laaja-alaisesti 

erilaisia käännösvastineita, joiden semanttinen kenttä painottuu צדק ṣdq -sanueen ym-

märtämiseen erityisesti Jumala-suhteeseen liittyvänä sanueena.  

Kaikkein dynaamisin käännös GuN käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

sanojen käännösvastineina saksan kielen Gerechtigkeit / gerecht -sanueen sanoja ainoas-

taan 28 kertaa. Sanueen sanat toimivat verbimuodon sekä kaikkien eri kielioppimuoto-

jen ja viittauskohteiden käännösvastineina. Toisaalta GuN käyttää Gerechtigkeit / ge-

recht -sanueen sanoja myös muutamissa sellaisissa kohdissa, joissa heprealaisessa teks-

tissä ei esiinny lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa. Kaikkein eniten GuN käyttää Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina Treue / treu -sanueen sanoja, 48 kertaa. Sa-

nueen sanat toimivat kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden, mutta eivät 

verbimuotojen, käännösvastineina. Käännösvastineiden semanttinen kenttä painottuu 

 ,ṣdq -sanueen ymmärtämiseen varsinkin Jumala-suhteeseen liittyvänä sanueena צדק

mutta myös järjestys sanueen semanttisena viittauskohteena tulee esiin. 

Eri vertailukäännöksiä yhdistävä piirre on, että useammissa käännöksissä pää-

käännösvastine toimii osin myös jonkin muun heprean kielen sanan, yleisemmin sanan 

-yāšār ‟oikeamielinen‟ käännösvastineena. Samanaikaisesti tekeillä olleista kään יָָשר

nöksistä Eesti Piibel käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina yksin-

omaan viron kielen õigus ja õiglus -sanueisiin kuuluvia sanoja. Eesti Piibel käyttää 

õigus-sanaa myös muiden sanojen vastineena. Psalmien jakeiden osalta on toki mahdol-
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lista, joskaan ei todennäköistä, että kääntäjät olisivat ajatelleet ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-

uhri‟ viittaavan yhteen tiettyyn uhrilajiin. Bibeln 2000 käyttää käännösvastineena 84 

kertaa rättfärdig / rättfärdighet -sanueen sanaa. Sanueen sanat toimivat verbimuodon 

sekä kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineina. 

 

14. Sanakonkordanssista merkityksen avaamiseen. Psalmien 
kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet 29.10.1973 asetetun 
raamatunkäännöskomitean käännösnäytteessä ja käännöseh-
dotuksissa ja niihin liittynyt keskustelu 
 

Tässä luvussa tutkin ensin raamatunkäännöksen yleisistä käännösperiaatteista käytyä 

keskustelua ja sen jälkeen צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä käytyä keskustelua. Seuraa-

vaksi tutkin Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamia käännösvastineita raamatunkään-

nöskomitean laatimassa kokoelmassa Daavidin lauluja ja historia vuonna 1978 ja niihin 

tehtyjä muutosesityksiä. Tämän jälkeen tutkin komiteaan prosessin aikana tulleita sanu-

eeseen liittyviä huomioita. Sen jälkeen tutkin sanueen saamia käännösvastineita raama-

tunkäännöskomitean laatimassa Vanhan testamentin käännösehdotuksessa vuonna 1991 

ja niihin tehtyjä muutosesityksiä. Lopuksi käyn vielä läpi raamatunkäännösvaliokunnan 

keskustelun Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamista käännösvastineista sekä niihin 

tehdyt muutosesitykset ja kirkolliskokouksen keskustelun sanueen saamista käännösvas-

tineista sekä niihin tehdyt muutosesitykset ja muutokset. 

 

Keskustelu käännösperiaatteista  

 

Kirkolliskokouksen 29.3.1973 asettama raamatunkäännöskomitea aloitti työnsä keväällä 

1974. Ennen komitean kokousta 3.6.1974 professori Heikki Koskenniemi teki komitean 

jäsenille kyselyn tarkemmista käännösperiaatteista. Kyselyn tulosten mukaan käännök-

sen tulee olla selkeä ja helppolukuinen, mutta ei kuitenkaan lukijaa aliarvioiva. Käännös 

ei saisi olla tehostetun moderni eikä se saisi köyhdyttää monikerroksista ilmaisutapaa. 

Käännöksen tuli välittää nykyajan ihmiselle tekstin sisältö.
745

 Käännöskomitean 

14.3.1975 päivätty osamietintö oli dynaamisen vastaavuuden periaatteen kannalla, mut-

ta se korosti myös tradition osuutta
746

 ja piti teologisen termistön säilyttämistä tärkeänä: 
 

Raamatussa on runsaasti teologista erityissanastoa (laki, liitto, sovitus jne.), jonka kään-

tämisessä voi pyrkiä mahdollisimman suureen johdonmukaisuuteen, jotta lukija voi itse-

näisesti perehtyä tekstin teologiseen sisältöön. Esimerkiksi yllä mainittujen sanojen koh-

dalla onkin mahdollista noudattaa sanakonkordanssia varsin pitkälle. Toisten sanojen se-

manttinen kenttä taas on niin laaja ja monivivahteinen, ettei niiden kääntäminen jatkuvas-

ti samalla sanalla antaisi lukijalle riittävän selvää ja monipuolista käsitystä tekstin sisäl-

lyksestä. Sellainen on esim. sana vanhurskas johdoksineen, joka komitean mielestä on 
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 KHA Ha 1 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 3.6.1974, liite. 
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 Osamietintö suositteli mm. konservatiivista Jerusalem Bible -käännöstä yhdeksi käännösesikuvaksi. 

XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 17-18. – 

Paul Ellingworth totesi kuitenkin kirjeessään komitean sihteerille Aarne Toivaselle, että Jerusalem Bible 

perustuu perinteisiin käännösperiaatteisiin ja käyttää sanakonkordanssia aina kun se luontevan kielen 

puolesta on mahdollista. KHA Ha 2 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 19.9.1975, liite. – Ks. myös 

Kela 2007, 46, 121. 
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syytä säilyttää useassa kohdassa. … Silloin kun tämän sanueen monimerkityksisyys voi 

johtaa virheellisiin tulkintoihin, se kuitenkin on korvattu jollakin muulla vastineella…
747

 

 

Kirkolliskokous käsitteli osamietinnön 6.5.1975 ja lähetti sen käsikirjavaliokun-

taan.
748

 Kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta hyväksyi komitean osamietinnön peri-

aatteen, mutta varauksin: 
 

Sana sanalta kääntämisestä eli ns. sanakonkordanssista luopuminen ja merkitysvastaa-

vuuteen pyrkiminen (ns. dynaamisen ekvivalenssin eli samantehoisuuden periaate), min-

kä valiokunta hyväksyy, ei liioin saa johtaa Raamatun vakiintuneen teologisen erityis-

sanaston vieromiseen. Kaikilla elämänaloilla on oma erityissanastonsa., joka on opetelta-

va. Valiokunta on mielihyvin todennut, että komitea aikoo säilyttää esim. sanan ”van-

hurskas” johdoksineen, ellei sen monimerkityksisyys johda virhetulkintoihin ja edellytä 

toista kielellistä ilmaisua…
749

 

 

Kirkolliskokouksen täysistunto käsitteli komitean osamietintöä kevätistuntokau-

dellaan 1975. Komitean puheenjohtaja, piispa Aimo T. Nikolainen käytti puheenvuoron, 

jossa hän selvensi käännösperiaatteita ja viittasi myös vanhurskaus-sanaan: 
 

… sanat ”vanhurskas”, ”vanhurskaus” ja ”vanhurskauttaa” tulevat säilymään myös uu-

dessa kirkkoraamatussa, mutta että ne tulevat silloin säilymään, kun todella on kysymys 

eräästä opillisesta sopimuksesta, siis luterilaisesta opista, että Jumala armahtaa syntisen, 

joka Kristukseen uskoo, Kristuksen tähden. Kun tästä on kysymys, niin silloin tällaisen 

sopimuksen pohjalta me tulemme ehdottamaan edelleen pysyttäytymistä tässä ilmaisussa, 

joka ei alun perin ollut mikään onnistunut, vaan oli käännöslaina ruotsista. Vanhurskas-

han tarkoittaa samaa kuin rättvis, oikealla tavalla viisas, vakaan hurskas, ja aikoinaan 

hurskaat olivat viisaita! … On monta kohtaa, jossa vanhurskas-vastine ei anna parhainta 

suomalaista käännöstä itse asialle.
750

 

 

Helluntaiherätyksen edustaja Valtter Luoto piti Suomen Ekumeenisen Neuvos-

ton syyskokouksessa 30.9.1977 esitelmän Raamatunkäännöstyö ekumeenisesta näkö-

kulmasta. Esitelmässään hän totesi, että ”Jumalan ilmoitus” vaatii oman ”ammattisanas-

tonsa”
751

, jota ei voi korvata normaaleilla yleiskielen sanoilla ilman, että sanan varsinai-

nen jumalallinen sisältö menetetään.
752

 Vuonna 1984 raamatunkäännöskomitea listasi 

seitsemän Vanhan testamentin raamatunkäännöstyön periaatetta. Niiden mukaan kään-

nöksen perusta on tekstin alkuperäinen merkitys, joka tulee ilmaista kokonaisuudessaan 
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 KKPK Kevät 1975, 22. 
751

 Aila Mielikäinen on tarkastellut teologista kieltä ammattikielenä. Hänen mukaansa teologinen kieli 
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 KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 30.9.1977, liite. – Vuonna 1986 Luoto toteaa, että 

käännösperiaatteet eivät sinänsä ole ongelmallisia, vaan niiden käytäntöön soveltaminen. Luoto 1986, 21. 
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luontevalla, ymmärrettävällä suomen kielellä. Periaatteiden mukaan monitulkintainen 

heprealainen sanonta tulee ilmaista suomen kielessä vastaavalla monitulkintaisella sa-

nonnalla, jotta dynaaminen vastaavuus säilyisi.
753

 Vuonna 1985 komitea kokoontui 

Sääminkiin käännösseminaariin. Avauspuheessaan komitean puheenjohtaja Aimo T. 

Nikolainen korosti myös jatkuvuuden merkitystä. Käännöksen lukijoiden täytyy pystyä 

tuntemaan, että uusi käännös on se sama Raamattu, jota he ovat aiemminkin tutkineet: 
 

Die Leser unserer Übersetzung sollten nicht nur merken, dass die Sprache unseres Ent-

wurfs schön und lebendig, und die Übersetzung auch wissenschaftlich zuverlässig ist, 

sondern sie haben ebenso das Recht zu finden und zu fühlen, dass sie dieselbe Bibel le-

sen, in der sie auch früher studiert haben.
754

 

 

Keskustelu צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä 

 

Ennen kuin lähden selvittämään raamatunkäännösprosessin aikana käytyä yleistä kes-

kustelua Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä, on syytä tarkastella, millä 

tavoin suomen kielen perussanakirjana toiminut Nykysuomen sanakirja määritteli van-

hurskaus ja hurskaus -sanueiden merkityksen ja muuttuivatko nämä määrittelyt mahdol-

lisesti raamatunkäännösprosessin ja uuden Kirkkoraamatun myötä. Vuonna 1966 ilmes-

tynyt Nykysuomen sanakirja tekee selvän eron vanhurskas-sanan merkityksessä sen 

perusteella, käytetäänkö sitä Jumalasta vai ihmisestä. Jumalaan liittyen se tarkoittaa, että 

Jumala on ehdottoman oikeamielinen ja pyhyydessään täydellinen. Ihmiseen liittyen 

sana tarkoittaa Jumalalle kelvollista. Vanhurskauden täyttäminen tarkoittaa kaiken sen 

tekemistä, mikä oikeuden, kohtuuden tms. mukaan on välttämätöntä, mutta ei sen 

enempää.
755

 Samansisältöisen määrittelyn sanalle vanhurskas antavat vuoden 1992 

Kirkkoraamatun ilmestymisen jälkeen vuonna 1993 ilmestynyt Nykysuomen tie-

tosanakirja ja vuonna 1994 ilmestynyt Suomen kielen perussanakirja sekä vuonna 2007 

ilmestynyt Kielitoimiston sanakirja.
756

 Vuonna 1966 ilmestynyt Nykysuomen sanakirja 

määrittelee hurskaan ‟vakava- ja oikeamieliseksi‟, ‟puhdassydämiseksi‟, ‟hartaaksi‟, 

‟jumaliseksi‟ ja ‟jumalaapelkääväksi‟.
757

 Samansisältöisen määrittelyn sanalle hurskas 

antavat vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösprosessin loppuvaiheessa vuonna 1990 

ilmestynyt Suomen kielen perussanakirja ja käännöksen ilmestymisen jälkeen vuonna 

2007 ilmestynyt Kielitoimiston sanakirja.
758

 Vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännöspro-

sessin aikainen keskustelu צדק ṣdq -sanueen merkityksestä ja Kirkkoraamatun ilmesty-
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minen eivät siis sanakirjojen perusteella muuttaneet vanhurskaus ja hurskaus -sanueiden 

merkitystä suomen kielen käytössä millään tavoin.  

Ennen vuoden 1992 Kirkkoraamatun syntyyn johtaneen käännösprosessin alkua 

ilmestyi Uusi testamentti nykysuomeksi.
759

 Kyseisessä suomennoksessa oli kokonaan 

luovuttu vanhurskaus-sanueen käyttämisestä ja korvattu sanue useammilla eri ilmaisuil-

la kuten oikeudentuntoinen tai Jumala hyväksyy / ottaa yhteyteensä.
760

 Käännöksestä 

käydystä julkisesta keskustelusta yhteenvedon tehnyt Eero Parvio viittaa arkkipiispa 

Martti Simojokeen, joka tuolloin puolusti vanhurskas-sanan säilyttämistä kahdella pe-

rusteella. Ensinnäkin suomen kielen moni-ilmeinen vanhurskas-sana vastaa alkukielen 

vivahderikasta käsitettä ja toiseksi se on ”erinomainen kristillinen ammattisana”. Simo-

joen mielestä tällaisia ammattisanoja tarvitaan uskonnollisessa kielessä ja niiden ”rik-

kaan ja monivivahteisen merkityksen ja sisällön tunnetuksi tulemiseksi on nähtävä vai-

vaa”.
761

 Käännöstä arvioineen Osmo Tiililän mukaan hengellisen elämän termistä oli 

tullut moraalia koskeva, kun kääntäjät olivat kääntäneet vanhurskauden Jumalan tah-

doksi ja vanhurskaan hyväksi.
762

  

Raamatunkäännöskomitean kävi kokouksessaan 10.4.1974 keskustelun kään-

nösnäytteistä ja totesi uskonnollisesta sanastosta: 
 

Eräiden uskonnollisen kielen erityissanojen ymmärtäminen edellyttää opetusta. Tällöin 

esim. vanhurskaus voitaneen säilyttää tietyissä keskeisissä kohdissa, mutta sitä ei tulisi 

käyttää yhteyksissä, jossa sillä on osuva käännösvastine.
763

 

 

Kuten jo mainitsin, ennen seuraavaa komitean kokousta 3.6.1974 professori Heikki 

Koskenniemi teki komitean jäsenille kyselyn tarkemmista käännösperiaatteista. Hän 

kysyi mm. siitä, missä määrin raamatullinen uskonnollisen alan käsitteistö vaatii erityis-

sanastoa. Aarre Lauha vastasi kysymykseen seuraavasti: 
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Erikoissanastoa on syytä välttää, jos se on mahdollista. … Jokin sellainen sana kuin van-

hurska(u)s olisi ehkä korvattava eri termeillä, mutta on kohtia, joissa ei voine käyttää 

muuta kuin perinnäistä sanaa; tällöin olisi turvauduttava liitteeksi pantavaan sanaselitys-

luetteloon.
764

 

 

Kokouksessaan 3.6.1974 komitea päätti esittää Uuden testamentin käännöstyö-

ryhmälle, että usein esiintyvät hankalat ilmaisut koottaisiin kondordanssiperiaatteen 

mukaan. Esimerkkinä hankalista ilmaisuista mainittiin vanhurskaus ja kiivaus.
765

 Koko-

uksessa 16.1.1975 käsiteltiin komitean sihteerin Esko Rintalan esitelmää Viestintäta-

pahtumien vastaavuus käännöksen tarkkuuden kriteerinä. Esitelmässään Rintala ehdot-

taa kenttätutkimusten tekemistä, jotta viestintätapahtumien vastaavuuden arvioimiseen 

saataisiin jonkinlainen pohja: 
 

Jos tällaisissa empiirisissä tutkimuksissa esimerkiksi ilmenee, että kohderyhmän huomat-

tava enemmistö tai edes suuri vähemmistö ei ymmärrä oikein sanaa vanhurskaus, tämä ei 

ole tässä käytössä kreikan sanan δικαιοζύνη oikea käännös, olkoonpa tällä sanalla millai-

nen dogmihistoriallinen prestisiisi tahansa.
766

 

 

Kokouksessa 30.9.1977 komitea käsitteli Ensimmäisen Samuelin kirjan kään-

nöksen yhteydessä jaetta 1. Sam. 12:7. Komitea totesi käännösehdotuksensa peruste-

luissa, että vanhurskaus-sanan monikkomuoto sisältää heprealaisessa tekstissä usein 

merkityksen ‟Jumalan historiassa suorittamat pelastusteot‟.767  

Suomen kielen vanhurskaus-sanueen käyttämisen kannalta keskeisiä komitean 

työlle olivat kirjailija Kirsi Kunnaksen loppuvuodesta 1977 laatimat muistiot. Hän laati 

24.11.1977 päivätyn muistion liittyen psalmin 36 kääntämiseen ja 1.12.1977 päivätyn 

muistion liittyen psalmin 33 kääntämiseen liittyen. Muistioissa hän käsitteli sanoja van-

hurskaus ja vanhurskas. Kunnas oli haastatellut ihmisiä, joista kukaan ei ollut ymmärtä-

nyt vanhurskas-termiä. Hänen mukaansa edes Nykysuomen sanakirja ei ole pystynyt 

selvittämään sanan merkitystä. Sanalla on Kunnaksen mukaan kaksi aivan erilaista käyt-

töaluetta: Jumalan vanhurskaudella on aivan eri sisältö kuin ihmisen vanhurskaudella. 

Ihmisiin liittyen vanhurskailla tarkoitetaan hänen mukaansa ihmisryhmää, joka tunnus-

taa Herran ainoaksi Jumalaksi ja elää hänen lakinsa mukaan. Näin ollen Herran omat on 

yhtä oikea käännösvastine kuin vanhurskaat. Koska Jumala ei enää ole vain Israelin 

Jumala, vaan laajan kristikunnan Jumala, ei hänen mukaansa ole mielekästä erotella 

erityisiä vanhurskaita omaksi termikseen.
768

 

Kunnaksen mukaan sanat vanhurskas ja vanhurskaus tulisi säilyttää ehdottomas-

ti silloin, kun kyseessä on Jumalan ominaisuus. Mutta koska ihminen ei voi olla samas-

sa merkityksessä vanhurskas kuin Jumala, pitäisi ihmiseen liittyvät vanhurskaus-sanat 

korvata muilla vastineilla. Näiden vastineiden tulisi ilmaista se, että kyseessä ovat Ju-

malaan uskovat, sellaiset, jotka Jumala on tunnustanut omakseen ja jotka tekevät syntiä 
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mutta saavat ne anteeksi ja jotka erehtyvät mutta yrittävät uudestaan.
769

 Kunnaksen 

muistioiden pohjalta käännösyksikkö, tarkastusjaosto ja myös koko komitea kävi - il-

meisesti osin melko tiukkaa - keskustelua aiheesta. Komitea päätyi vanhurskaus-sanan 

käyttämisen osalta ratkaisevaan, käännöstyötä jatkossa ohjanneeseen näkemykseen, 

jonka mukaan sana vanhurskas on syytä säilyttää pelastusopillisissa yhteyksissä. Niissä 

kohdin, joissa sanan merkitys saatetaan ymmärtää väärin, sana korvataan jollakin muul-

la vastineella.
770

 Komitean jäsen ja psalmien pohjatekstin laatija Lassi Nummi oli ai-

emmin edustanut näkemystä, että yhden psalmin sisällä alkukielen sanaa ei voi korvata 

kahdella täysin erilaisella vastineella. Kunnaksen muistioiden pohjalta Nummi antoi 

kuitenkin tukensa periaatteelle, että vanhurskaus-sanalle pyritään pääsääntöisesti löytä-

mään kuhunkin kontekstiin parhaiten sopiva nykykielinen vastine. Sen sijaan rinnak-

kaissäkeissä sana vanhurskaus voisi hänen mukaansa säilyä antamassa tekstille histori-

allista syvyyttä – onhan sana ollut käytössä jo Agricolasta alkaen.
771

  

Komitea järjesti 5.4.1978 koulutustilaisuuden, jossa Dr. Rudolf Kassülhke alusti 

Vanhan testamentin lyyristen tekstien teologisen terminologian kääntämisestä: 
 

Hän kiinnitti erityisesti huomiota sanan vanhurskaus (vanhurskas) merkityksiin yleisessä 

kielenkäytössä ja toisaalta raamatun teksteissä.  Alustaja totesi sanan merkityssisällössä 

olevan havaittavissa raamatussa erilaisia vivahteita kontekstista riippuen. VT:n puolelta 

alustaja keskittyi psalmeihin, joissa vanhurskaus-sanaa on käytetty useissakin eri merki-

tyksissä.
772

 

 

Koska teologisen termistön epäjohdonmukainen kääntäminen käännösnäytteissä 

aiheutti huolta lehtikirjoituksissa vuonna 1979, Vanhan testamentin käännösyksikkö 

päätti laatia käännössanaston kortiston, johon koottiin käytetyt käännösvastineet ylei-

sempien hepreankielisten sanojen osalta. Kortiston tarkoitus oli auttaa terminologian 

johdonmukaista kääntämistä, minkä vaatimista komitea piti oikeutettuna vaatimukse-

na.
773

 Kortiston mukaan hepreankielen sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ on saanut komitean laatimissa 

käännöksissä käännösvastineet vanhurskaus (Ps. 36:7, 72:2
774

, 72:16
775

, 72:19
776

, 

72:24
777

), oikeamielisyys (Ps. 72:1), oikeudenmukaisuus (Aam. 5:24, Jes. 10:22), koh-

tuus (2. Sam. 8:15), oikeus (Ps. 33:5, Ps. 72:3, Aam. 5:7, Aam. 6:12), oikeat tuomiot 

(Jes. 5:15), Herran hyvyys (Ps. 22:32, 51:16), vanhurskas hallitus (Jes. 5:7), vanhurs-

                                                 
769

 KHA Ha 71 Käännöksen terminologiaa koskevat ehdotukset, Kirsi Kunnaksen muistio 1.12.1977 

‟Vanhurskaus – vanhurskas‟; KHA Ha 79 Psalmien pohjatekstejä, Kirsi Kunnaksen muistio psalmiin 36 

24.11.1977. 
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 KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 16.12.1977, § 4. 
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 Toivanen 2008, 128. Kunnaksen ja Nummen roolista käännöstyössä ks. myös Harviainen 2008, 117; 

Toivanen 2010, 467. 
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 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean koulutustilaisuus 5.4.1978, § 2. 
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 KHA Ha 5 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 2.4.1979, § 3 ja liite ‟Esityslista 4/1979‟, § 3. – Uusi 

testamentti nykysuomeksi -käännöksen kääntäjä Heikki Räisänen arvioi käännöksen ilmestymisen jälkeen 

vuonna 1972, että jälkikäteen arvioiden kyseinen käännös olisi voinut olla sanavalinnoissaan hiukan yh-

tenäisempi. Näin saman sanan kääntämisessä olisi vältetty tarpeetonta kirjavuutta. Räisänen esitti tuol-

loin, että jos uusi Kirkkoraamattu käännetään dynaamisen periaatteen mukaan, sanojen yhtenäistäminen 

esim. hakusanakirjan avulla olisi tarpeellinen. Räisänen 1972, 177. – Komitean laatima käännössanaston 

kortisto merkitsi käytännössä Räisäsen esityksen toteuttamista, vaikka hänen esitykseensä ei kortiston 

perustamisvaiheessa viitattukaan. 
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 Käännöskortistossa on selvä kirjoitusvirhe tässä kohtaa. Kyse ei ole psalmista 72, vaan psalmista 71. 
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 Ks. alaviite 774. 
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 Ks. alaviite 774. 
777

 Ks. alaviite 774. 
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kaat (Ps. 103:6), uskollisuus (Ps. 103:17), avaa tien yhteyteensä (Ps. 24:5 ja 36:11) sekä 

uskollinen hyvyys (Ps. 71:15).778 

Sanueen kääntäminen tuotti komitean käännösyksikköjen kääntäjille ongelmia 

myös muiden Raamatun kirjojen osalta. Kokouksessaan 17.3.1978 komitea käsitteli 

Aamoksen kirjan käännösehdotuksen saamaa palautetta ja keskusteli jakeeseen 5:24 

liittyen komitean käyttämästä käännösvastineesta oikeudenmukaisuus ja siitä, tulisiko 

sen sijasta käyttää vastinetta vanhurskaus.
779

 Komitean mielestä vastine vanhurskaus on 

kyseisessä kohdassa käyttökelpoinen, koska se saa jokseenkin selvän jumalalliseen oi-

keudenkäyttöön liittyvän sisällön.
780

 Kokouksessaan 10.12.1979 komitea käsitteli jak-

soa Jes. 9:1 - 22:11 ja totesi sekä jakeeseen Jes. 11:4 että jakeeseen Jes. 16:5 liittyen, 

että perinteisesti messiaanisesti tulkituissa kohduissa on syytä säilyttää sanan צדק ṣdq 

käännösvastineena sen teologisesti tärkein vastine vanhurskas.
781

 Kokouksessaan 

14.12.1984 komitea päätti jättää mietittäväksi vanhurskaus-sanan käyttämisen jakeessa 

Gal. 5:15. Kokouksessaan 21.1.1985 komitea kävi keskustelua vanhurskaus-sanan käyt-

tämisestä kohdassa Dtn. 6:25 ja esitti, että nootissa tulisi viitata vanhurskaus-termiin, 

mikäli itse käännöksessä käytetään käännösvastineena sanaa uskollisuus.
782

 Kokoukses-

saan 7.11.1986 komitea päätti järjestää erityisen palaverin Hesekielin kirjan vanhurska-

us-sanaryhmän kääntämisestä.
783

 Kokouksessaan 27.8.1987 komitea kävi keskustelun 

vanhoillislestadiolaisten palauteryhmän kanssa. Palauteryhmä esitti kantanaan, että us-

konnolliseen terminologiaan ja kansan kieleen vakiintuneet sanat, kuten esim. vanhurs-

kas, tulisi säilyttää käännöksessä. Palauteryhmä esitti myös toivomuksensa, että alaviit-

teitä käytettäisiin runsaammin.
784

 

Komitean pöytäkirjojen lisäksi vanhurskaus-sanan ongelmallisuus tulee esiin 

komitean työhön osallistuneiden kirjoituksissa. Komitean jäsenenä vuodesta 1978 toi-

minut Juha Pihkala toteaa vuonna 1984 ilmestyneessä artikkelissaan Miksi uusi Raama-

tun suomennos ja millainen sen on oltava?, että yhä harvempi suomalainen ymmärtää 

vakiintunutta uskonnollista sanastoa, kuten vanhurskaus-sanaa. Tämä ymmärtämättö-

myys vaikeuttaa viestin perillemenoa ja edistää kielen rituaalistumista. Monelle tämä 

merkitsee ratkaisevaa estettä Raamatun tekstin ymmärtämisessä.
785

 Käännösyksikön 

jäsen Tapani Harviainen toteaa vuonna 1986 kirjoituksessaan Vanhan testamentin ku-

vallisten ilmaisujen kääntämisestä, että ongelmallinen teologinen idiomi on vanhurska-

us. Hänen mukaansa vanhurskaus tarkoittaa Vanhassa testamentissa suunnilleen samaa 

kuin suomen kielen sivistyssana solidariteetti.
786

 Vuonna 1990 hän kirjoittaa artikkelis-

saan Vanha testamentti uutena käännöksenä:  
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 KHA Ha 5 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 2.2.1979, liite ‟Näytteitä käännössanaston kortistos-

ta‟. 
779

 Aamoksen kirja 1977; KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 17.3.1978, liite. – Komitean 

saamassa palautteessa kuudesta palauteryhmästä neljä esitti sanan vanhurskaus palauttamista takaisin. 

Sana oikeudenmukaisuus koettiin turhan yhteiskunnalliseksi tai maalliseksi tai sen koettiin edustavan vain 

osaa käsitteen vanhurskaus sisällöstä. KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 16.9.1977, liite. 

– Komitea päätyi käännösehdotuksessaan vuonna 1991 käyttämään ko. jakeessa käännösvastineena sanaa 

vanhurskaus sanan oikeudenmukaisuus sijasta. Vanha testamentti II 1991. 
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 Toivanen 1991, 77. 
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 KHA Ha 11 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 18.1.1985, § 6 ja liite. 
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 KHA Ha 15 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 7.11.1986, § 4. 
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 KHA Ha 16 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 27.8.1987, § 7 ja liite, § 4. 
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 Pihkala 1984, 96. 
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 Harviainen 1986, 154. 



 

190 

 

Olisi kovin halpahintainen ratkaisu jättää hämäryydet tieten tahtoen entistä hämärämmik-

si. Sama koskee vaikeaa terminologiaa. Olisi kovin helppoa suomentaa jokainen alku-

tekstin liha-sana lihaksi ja vanhurskaus vanhurskaudeksi ajattelematta lainkaan termien 

todellista viestiä kussakin tekstiyhteydessään. Moiseen vastuun väistämiseen komitea ei 

ole alistunut.
787

 

 

Harviaisen kommentin keskeinen ongelma on sen näkemys tekstiyhteydestä. 

Dynaamisen vastaavuuden periaatteen mukaan komitea keskittyi kunkin jakeen välittö-

mään tekstiyhteyteen, mutta ”unohti” sen, että jokainen Raamatun jae on myös osa koko 

Raamattua. Välittömään tekstiyhteyteen keskittyminen vie raamatunlukijalta mahdolli-

suuden havaita eri raamatunkohtien välistä keskinäistä yhteyttä. Kuitenkin juuri kul-

loinkin käytettävissä oleva virallinen Kirkkoraamattu on se Raamattu, jota tavalliset 

raamatunlukijat käyttävät. Ilman alkukielten osaamista ei alkukielisistä konkordansseis-

ta ole heille apua, ja suomenkieliset konkordanssit perustuvat Kirkkoraamatun kään-

nökseen, joten niistä ei ole apua eri raamatunkohtien keskinäisten yhteyksien hahmot-

tamisessa.
788

 Komitean ratkaisu edellyttää, että raamatunlukija hankkii itselleen vuoden 

1938 Kirkkoraamatun, jos haluaa selvittää eri raamatunkohtien väliset yhteydet.
789

 

Timo Veijola totesi sekä 6.5.1987 että 23.6.1987 päivätyissä huomautuksissa, 

että sanaparin vanhurskaus ja oikeus dynaaminen kääntäminen on osoittautunut ongel-

malliseksi. Oikeudenmukaisuus ei kuulosta hyvältä oikeuden rinnalla, siksi sana van-

hurskaus on syytä säilyttää. Veijola viittaa myös Aamoksen kirjan jakeeseen 5:24, jossa 

käännösnäyte käytti vastinetta oikeudenmukaisuus, mutta käännösehdotus vastinetta 

vanhurskaus.
790

  

Raamatunkäännöskomitean jäsen Lassi Nummi totesi vuonna 1988 pitämässään 

esitelmässä Kirjailijan näkökulma Raamatun suomennostyöhön, että Suomessa on 400 

vuotta käännösperinnettä ja raamatunkäännös tehdään olemassa olevaan traditioon. 

Niinpä komitean on kohta kohdalta punnittava, mitä on vanhurskaus. Hänen mukaansa 

komitean periaate on ollut tulkita, missä kohden on kyse moraalis-yhteiskunnallisesta 

merkityksestä ja milloin kasvaa esiin ihmisen jumalasuhteeseen liittyvä erityismerki-

tys.
791

 Vuonna 1991 ilmestyneessä artikkelissaan Jos saisin alkaa alusta Nummi käsit-

telee myös vanhurskaus-sanuetta. Hän toteaa, että sanakonkordanssista luopuminen juu-

ri vanhurskauden kohdalla ei ollut hänelle vaikeaa. Hän arvelee tämän johtuvan siitä, 

että suomen kielen sana vanhurskaus on abstraktio ja sen eri merkitysvivahteet ovat 

muuttuneet vuosituhannen kuluessa. Nummi viittaa myös siihen, että komitea käytti 

työnsä loppuvaiheessa suomen kielen vanhurskas-sanaa enemmän heprean kielen ṣedeq-

sanan ja kreikan kielen δικαιοζύνη-sanan vastineena kuin työnsä varhaisemmassa vai-

heessa. Nummen mukaan kyse ei kuitenkaan ollut komitean konservatisoitumisesta, 

vaan siitä, että komitean mielikuva suomen kielen sanan vanhurskaus toimivuudesta 

tarkentui.
792
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Komitean käyttämä periaate sisältää selkeästi ajatuksen tulkitsemisesta. Komitea 

siis tulkitsi lukijan puolesta, missä kohden kyse on moraalis-yhteiskunnallisesta merki-

tyksestä ja missä kohden ihmisen jumalasuhteeseen liittyvä erityismerkityksestä. Tämän 

voi nähdä lukijan palvelemisena, mutta yhtä hyvin myös holhoamisena.
793

 Tällä tavoin 

lukijalta viedään mahdollisuus tehdä omia johtopäätöksiä esimerkiksi eri raamatunkoh-

tien välisistä yhteyksistä.
794

 Näiltä osin komitean valmistamaa käännöstä voi arvostella 

samoin perustein kuin vuonna 1972 ilmestyneen Uusi testamentti nykysuomeksi -

käännöstä.795 

Kirjallisuuden tutkija Markku Envall lähetti komitealle 3.1.1989 päivätyn kir-

jeen, jossa hän käsittelee myös vanhurskaus-sanaa, jota hän pitää semanttisesti lä-

pinäkymättömänä:  
 

Paavalin kirjeissä ja muualla käyttää ehdotus edelleen termiä vanhurskaus. Asiasta lienee 

kertynyt jo liikaakin mielipiteitä, mutta yksi mahtunee vielä joukkoon. Vanhurskaus on 

korvassani koko todellisuudesta irrallisen, vain pyhän kielen symbolisana; oikeamielisyys 

tai muu sellainen termi, jonka merkitys heti näkyy avoimena, mielestäni voittaisi vertai-

lun. Eikö hyvä periaate olisi, että vaihtoehdoista aina valittaisiin se, jolla on ymmärrettä-

vä käyttö ja merkitys myös uskonnollisen kielen ulkopuolella. Silloin uskonnon kieli py-

syisi elävänä ja yhteydessä elämään, ei eristyisi ja sulkeutuisi omaksi piirikseen?
796
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 Arkkipiispa John Vikström totesi komitean käännösehdotuksesta vuonna 1990, että komitean käyttä-
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 KHA Ha 19 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 12.-13.1.1989, liite. – Toisaalta Yri on omassa 

tutkimuksessaan My father taught me how to cry, but now I have forgotten. The semantics of religious 

concepts with an emphasis on meaning, interpretation, and translatability osoittanut, että raamatunkään-
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Komitean sihteerinä toiminut Aarne Toivanen totesi jälkeenpäin, että mikäli 

kääntäjät olisivat käyttäneet käännösvastineena ainoastaan tai pääsääntöisesti vanhurs-

kaus-sanaa, he eivät olisi tehneet sitä semanttista avaamistyötä, joka heille kuuluu. Hä-

nen mukaansa kääntäjien tehtävänä on tuoda ‟vanhurskauden‟ sisältö nykypäivään eikä 

pyhittää yhtä sanaa ainoaksi vastineeksi, sillä sisältö ei tyhjene yhdellä vastineella.
797

 

Vuonna 1989 ilmestyneessä kirjassaan Sanotaan se suomeksi. Uudistuva Raamatun-

käännös UT Toivanen kertoo, että komitealle vakiintui käännöshankkeen alkuvaiheessa 

vanhurskaus-sanan käyttöohjelma, joka säilyi suurin piirtein ennallaan läpi käännös-

työn. Käyttöohjelman mukaan komitea pyrki käyttämään osuvampia käännösvastineita 

erityisesti teksteissä, joissa ei ole kysymys Jumalan vaan ihmisen toiminnasta. Opillisis-

sa yhteyksissä, esimerkiksi Uuden testamentin puolella Paavalin kirjeissä, vanhurskaus-

sanasto säilytettiin johdonmukaisesti. Perusteluna tälle ratkaisulle oli, että uskonvan-

hurskautta korostavassa kirkossa vanhurskaus-sanueen merkitystehtäviä opetetaan seu-

rakunnissa aina uudestaan.
798

 Komitean puheenjohtajana toiminut Aimo T. Nikolainen 

määrittelee vuonna 1993 ilmestyneessä kirjassaan Rikas rakas Raamattu vanhurskaus-

sanan käyttöohjelman hieman toisin. Hänen mukaansa komitea päätti käyttää sanoja 

vanhurskas ja vanhurskaus etupäässä pelastusta koskevissa raamatunkohdissa. Kohdis-

sa, joissa oli kysymys oikeudenmukaisuudesta tai oikeamielisyydestä, komitea päätti 

käyttää nykysuomessakin yleisiä sanoja. Vanhurskas merkitsee hänen mukaansa Juma-

lan silmissä oikeaa ihmistä.
799

 Raamatunkäännöskomitean varajäsenenä toiminut Väinö 

A. Hyvönen toteaa vuonna 1990 ilmestyneessä artikkelissaan Yhteinen raamatunkään-

nös, että vaikka sanaparin vanhurskas – oikeamielinen käyttö ei ole kaikissa kohdissaan 

osunut aivan kohdalleen, on komitean perusratkaisu sanaparin suhteen ollut oikeaan 

osunut.
800

  

 

                                                                                                                                               
kielenkäytön välinen suhde on siis aina kaksisuuntainen. Uuden raamatunkäännöksen kielen vaikutusta 

suomen arkikieleen ei juurikaan raamatunkäännöstyön aikana pohdittu. 
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 Toivanen 2010, 469. 
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 Toivanen 1989, 70-71. 
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Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvastineet raamatunkäännöskomi-

tea laatimassa kokoelmassa Daavidin lauluja ja historia vuonna 1978 ja niihin tehdyt 

muutosesitykset  

 

Kirkolliskokouksen vuonna 1973 asettama raamatunkäännöskomitea julkaisi vuonna 

1978 käännösnäytteen Daavidin lauluja ja historia (DLH), joka sisälsi 21 psalmin sekä 

Samuelin kirjojen suomennokset. Suomennoksen julkaiseminen palveli komitean peri-

aatetta, että raamatunkäännöksen tulee käydä läpi julkinen ennakkotarkastus. Psalmien 

kääntäjinä toimivat professori Jussi Aro, kirjailija Kirsi Kunnas ja dosentti Tapani Har-

viainen. Psalmien kirjan käännös oli ennen julkaisemista tarkastettu tarkastusjaostossa, 

johon kuuluivat piispa Aarre Lauha, professori Matti Sadeniemi ja professori Jukka 

Thurén. Ennen näytteen julkaisemista käännösyksikkö ja tarkastusjaosto keskustelivat 

vanhurskaus-sanan kääntämisestä. Jakeessa 19:10 olisi voinut jaoston mukaan käyttää 

myös sanaa vanhurskas, koska tekstillä on opillista yhteyttä vanhurskauttamiseen. Ja-

keeseen 24:5 liittyen jaosto puolestaan esitti, että käännösyksikön käyttämä vastine 

vanhurskaus vaihdettaisiin hyväksyä-verbiin. Jakeeseen 33:1 liittyen jaosto totesi, että 

terminologian toistuminen on eräs psalmia koossa pitävä tekijä. Niinpä jakeen käännök-

sessä pitäisi näkyä, että terminologialla on yhteys jakeeseen 33:5. Jaoston mielestä täl-

laisissa kohdissa tulisi voida käyttää sanaa vanhurskas eri johdoksineen, jotta sanan si-

sältö olisi ymmärrettävä myös Uuden testamentin puolella.
801

 Jakeeseen 36:7 liittyen 

jaosto totesi, että vanhurskaus-sanan positiivinen sisältö käy hyvin ilmi kyseisestä ja-

keesta. Jakeessa 71:2 jaosto ehdotti vaihdettavaksi käännösyksikön esityksen hyvyys 

sanaksi vanhurskaus. Jakeeseen 71:24 liittyen jaosto totesi, että sana vanhurskaus on 

hyvä vastine, koska se ilmaisee Jumalan hyvyyden että ankaruuden.
802

  

Jakeen 19:10 osalta komitea pitäytyi käännösyksikön ehdotuksessa olla oikea, 

mutta jakeen 24:5 osalta komitea valitsi vastineeksi tarkastusjaoston ehdotuksen mukai-

sen ilmaisun avata tie Jumalan yhteyteen. Käännösehdotuksessa vuonna 1991 komitea 

kuitenkin palautti käännösyksikön ehdotuksen käännökseen. Jakeen 33:1 osalta komitea 

päätti jaoston esityksen mukaan. Jakeen 71:2 osalta komitea teki kompromissin ja sisäl-

lytti käännösnäytteeseen kummatkin sanat.
803

 Komitea laati käännösnäytteeseen joh-

dannon, jonka mukaan käännöksessä on pyritty jossakin määrin selventämään lukijalle 

eräitä Vanhan testamentin teologian käsitteitä, joiden perinnäiset käännösvastineet ovat 

varsinkin eräissä yhteyksissä alttiita ”väärintulkinnoille”. Näiden käsitteiden joukossa 

mainitaan vanhurskaus.
804
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 Tämä on tärkeä näkökulma vanhurskaus-sanan kääntämiseen Vanhassa testamentissa. Vuonna 1986 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

  ṣadaq צדק

verbijuurena 

Jumalaan  

(1 kpl) 

oikein teet  

(1 kpl) 

51:6 

(2 kpl) asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 19:10 

  ṣedeq asiaan (1 kpl) vanhurskauden portit (1 kpl) 118:19 ֶצֶדק

maskuliininen  ilman selvää viit- oikeamielisyys (1 kpl) 72:2 

substantiivi tauskohdetta (2 kpl) vanhurskaus (1 kpl) 96:13 

(4 kpl) ṣedeq-uhri (1 kpl) määräuhri (1 kpl) 51:21 

 ṣĕdāqâ  Jumalaan  vanhurskaus (4 kpl) 36:7, 71:16, 71:19, 71:24 ְצָדָקה

feminiininen (11 kpl) hyvyys (2 kpl) 22:32, 51:16 

substantiivi  vanhurskaus ja hyvyys (1 kpl) 71:2 

(15 kpl)  uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

  oikeamielisyys (1 kpl) 72:1 

  uskollisuus (1 kpl)  103:17 

  JÄTETTY KÄÄNTÄMÄTTÄ(1)  36:11 

 ilman selvää  vanhurskaus (1 kpl) 33:5 

 viittauskohdetta  

(3 kpl) 

avata tie Jumalan yhteyteen  

(1 kpl) 

24:5 

  oikeus (1 kpl) 72:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (1 kpl) 

vanhurskaat teot  

(1 kpl) 

103:6 

יק  ṣaddîq ihmiseen  vanhurskas (3 kpl) 33:1, 118:20, 125:3 ַצדִּ

adjektiivi (5 kpl) pelastettu (1 kpl) 118:15 

(6 kpl)  oikeamielinen (1 kpl) 125:3 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

oikeus  

(1 kpl) 

72:7
805

 

yhteensä 27 kpl   

 

Taulukko 40.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Daavidin lauluja ja historia -käännöksessä 1978. 

 

Taulukossa 40 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet raamatunkäännöskomitean laatimassa käännösnäytteessä Daavidin 

lauluja ja historia vuonna 1978. Jakeessa 72:7 komitea on tehnyt tekstikriittisen korja-

uksen ja valinnut vaihtoehtoisen lukutavan. Masoreettisen tekstin lukutavan יק  ṣaddîq ַצדִּ

‟vanhurskas‟ sijasta kääntäjät ovat päätyneet vaihtoehtoiseen lukutapaan ֶצֶדק ṣedeq 

‟vanhurskaus‟. Käännösnäytteen käännös oikeus perustuu tähän vaihtoehtoiseen lukuta-

paan. Vaihtoehtoisen lukutavan myötä virkkeen merkitys ‟vanhurskas kukoistaa hänen 

päivinänsä ja rauha on suuri‟ muuttuu muotoon ‟vanhurskaus kukoistaa hänen päivinän-

sä ja rauha on suuri‟. Sana ֶצֶדק ṣedeq ‟vanhurskaus‟ on luontevampi rinnastuskohde sa-

nalle ָשֹלום šālôm ‟rauha‟ kuin sana יק -ṣaddîq ‟vanhurskas‟. Komitea perustelee ratkai ַצדִּ

suaan juuri ymmärrettävyydellä.
806

 Itse olen kuitenkin hylännyt vaihtoehtoisen lukuta-

van perusteettomana, koska tärkeimmät hepreankieliset käsikirjoitukset eivät tue sitä ja 

koska Biblia Hebraica Stuttgatensian pohjatekstin lukutapa antaa järkevän merkityksen. 
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 Ks.alaviite 598. 
806

 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, liite s. 40. 
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Suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat käännösnäytteessä heprean 

kielen צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena 12 kertaa (joista kerran vanhurskaus ja hy-

vyys). Sana oikeamielisyys / oikeamielinen on käännösvastineena kolme kertaa ja sanat 

oikeus, hyvyys ja uskollisuus (josta kerran uskollinen hyvyys) kaksi kertaa. Yhden ker-

ran käännösvastineena ovat sanat oikea (ilmaisussa olla oikea), oikein teet, avata tie 

Jumalan yhteyteen ja pelastettu. Jakeen 103:6 sana ְצָדקֹות ṣědāqot on käännetty vasti-

neella vanhurskaat teot. Komitea oli Ensimmäisen Samuelin kirjan käännösehdotuksen 

perusteluissa todennut, että vanhurskaus-sanan monikkomuoto sisältää heprealaisessa 

tekstissä usein merkityksen ‟Jumalan historiassa suorittamat pelastusteot‟.807 Komitea 

päätyi nyt kuitenkin käyttämään vanhurskaus-sanueen sanaa. Jakeessa 36:11 sana ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ on jätetty kokonaan kääntämättä. 

Raamatunkäännöskomitean pöytäkirjan liitteisiin on kirjattu käännösnäytteessä 

käytettyjen eri käännösvastineiden valintaan liittyneitä perusteluja. Perustelujen mukaan 

jakeessa 33:5 käännöskomitea valitsi käännösvastineen vanhurskaus, mutta ei pitänyt 

sitä ongelmattomana: 
 

Alkukielen sanalla ṣ
e
daqa, joka KR:ssa on lähes aina käännetty vastineella vanhurskaus, 

on useita eri merkityksiä. Tässä sitä on käytetty yleisnimityksenä niille Jumalan toimen-

piteille, joilla hän auttaa uhanalaista ja sorrettua säilyttämään asemansa liittoyhteisössä. 

Kysymys on siis Jumalan hyvyydestä yleensä.
808

 

 

Jakeessa 36:7 komitea päätyi käyttämään käännösvastinetta vanhurskaus, vaikka 

totesikin, että kyse on todennäköisesti koko luomakuntaa koossa pitävästä ‟järjestykses-

tä‟. Samalla perusteella komitea päätyi kuitenkin käyttämään jakeessa 72:3 käännösvas-

tinetta oikeus.809 Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ käännösnäyte kääntää jakeessa 51:21 

ilmaisulla määräuhri. Käännösvastinetta komitea perustelee seuraavasti: 
 

Alkutekstissä mainitaan sekä poltto- että kokonaisuhrit. Sanat eivät sovellu runomittaan. 

Uhrien tarkka mainitseminen ei ole tässä yhteydessä tarpeellista.
 810

 

  

Komitea ei kuitenkaan perustele ollenkaan, miksi uhrien tarkka mainitseminen 

ei ole juuri tässä yhteydessä tarpeellista. Komitea ei myöskään ota huomioon sitä, että 

ilmaisu זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ esiintyy myös jakeissa Dtn. 33:19 ja Ps. 4:6. Aarne Toiva-

nen toteaakin vuonna 1986, että komitean käännösratkaisu oli ollut radikaali ja siihen 

jouduttaneen palaamaan.
811

 Jakeessa 103:6 komitea on valinnut käännösvastineen van-

hurskaat teot. Komitean perustelujen mukaan kyse on pelastusteoista, joita on koettu 

Israelin historian vaiheissa.812 
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 KHA Ha 3 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 30.9.1977, liite. 
808

 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, liite s. 38. 
809

 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, liite s. 39. 
810

 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, liite 39. – Kootun palautteen mukaan 

vanhoillislestadiolaisten palauteryhmä ehdotti muutosta, että palattaisiin vuoden 1776 Kirkkoraamatun 

ilmaisuun ‟vanhurskauden uhrit‟. Reijo Peltola ehdotti puolestaan palaamista vuoden 1938 Kirkkoraama-

tun ilmaisuun ‟oikea uhri‟. – Timo Veijola totesi 7.2.1987, että ilmaisu tarkoittaa oikeita, pelastuksen 

tuottavia uhreja. KHA Ha 79 Psalmien pohjatekstejä, liite. 
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 Toivanen 1986, 174-175. – Käännösratkaisu ei kuitenkaan muuttunut raamatunkäännöskomitean 

käännösehdotuksessa vuonna 1991 eikä vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Vanha testamentti II, 1991; KR 

1992. 
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 KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, liite s. 42. – Vuonna 1986 Heikki Räisä-

nen toteaa, että vanhurskaus-sanan monikko viittaa tekoihin, jotka Jumala on tehnyt sulasta hyvyydestä 
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Raamatunkäännöskomitea sai käännösnäytteestä palautetta. Psalmin 118 jakei-

siin 15 ja 20 tulleen palautteen johdosta komitea kävi pitkän keskustelun heprean kielen 

יק   .ṣaddîq -sanan kääntämisestä ַצדִּ
 

Päätettiin, että Ps. 118:15 käännetään tämän ilmauksen monikko sanalla pelastetut. Sen 

sijaan Ps. 118:20 säilytetään käännös vanhurskaat, koska seuraavassa jakeessa (21) tämä 

ilmaus selittyy verbin pelastaa avulla, ja näin koko tämä psalmin 118 jakso (15-21) säilyy 

ajatukseltaan yhtenäisenä.
813

 

 

Vanhoillislestadiolaisten palauteryhmä ehdotti sanaa vanhurskaus takaisin ja-

keeseen 22:32, jossa DLH käytti vastinetta hyvyys, samoin kuin jakeeseen 72:1, jossa 

DLH käytti vastinetta oikeamielisyys.
814

 Matti Peltola viittasi palautteessaan siihen, että 

komitea on kääntänyt צדק  ṣdq -sanueen eri yhteyksissä eri tavoin. Hänen mukaansa 

Kirkkoraamatun tekstiä tullaan aina tutkimaan myös konkordanssin avulla sana sanalta 

ja siksi kaikkea tarpeetonta vaihtelua pitäisi välttää.
815

 

Martti Nissinen toteaa jakeeseen Ps. 143:2 liittyvässä huomautuksessaan 

22.12.1988, että juuren ṣdq merkitys on harvinaisen kirkas: vanhurskas on se, jolla ei 

ole mitään tunnollaan. Tällaisen ihmisen ei tarvitse pelätä syytöksiä.
816

 Psalmin 37 sa-

navalinta vanhurskaan ja hurskaan välillä jumalattoman vastakohtana tuotti komitealle 

erityistä vaikeutta. Kokouksessaan 22.4.1988 komitea päätti jättää vaihtoehdot avoimik-

si ja toivoi palautetta.
817

 Ilmeisesti saamansa palautteen pohjalta komitea päätti kään-

nöstyön viimeisissä vaiheissa, kokouksessaan 26.10.1990, valita Psalmin 37 vaihtoeh-

doista vanhurskas ja hurskas sanan vanhurskas.
818

 

                                                                                                                                               
Israelia kohtaan. Kyse ei siis ole Jumalan ‟oikeudenmukaisuudesta‟, sillä pelastusteot tulevat kansan 

osaksi ilman ansioita. Räisänen 1986, 186. 
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Käännösyksikön kääntäjien laatimissa pohjakäännöksissä צדק ṣdq -sanueen sa-

nat saavat lähes poikkeuksetta kaksi ehdotusta tai useamman ehdotuksen käännösvasti-

neesta. Olen koonnut taulukkoon 41 kyseiset käännösvastineet Vanhan testamentin 

käännösyksikön kääntäjien laatimissa sanatarkoissa pohjakäännöksissä vuosina 1987-

1988. Puolet Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymistä puuttuu, koska niiden poh-

jakäännös oli joko tehty jo Daavidin lauluja ja historia -käännösnäytettä varten vuonna 

1978 tai pohjakäännöksiä ei jostain syystä ole arkistoitu Kirkkohallituksen arkistoon. 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  ihmiseen  tehdä oikeutta, auttaa oikeuteensa (1) 82:3 צדק

verbijuure- (2 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 143:2 

na (2 kpl)  olla syytön (1 kpl) 143:2 

  ṣedeq Jumalaan  vanhurskaus (5 kpl) 7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6 ֶצֶדק

maskuliini- (5 kpl) oikeamielisyys (2 kpl) 7:18, 35:24 

nen subs-  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 50:6 

tantiivi ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 17:1, 35:27, 37:6 

(26 kpl) (6 kpl) oikeus (1 kpl) 17:1 

  ihmiselle kuuluva oikeus (1 kpl) 7:9 

  ansio (1 kpl) 7:9 

  syyttömyys (1 kpl) 7:9 

 asiaan  vanhurskaus (2 kpl) 23:3, 45:5 

 (2 kpl) oikea (1 kpl) 23:3 

  oikeus (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

vanhurskaus  

(7 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 58:2, 

85:11, 89:15 

 (12 kpl) oikeudenmukaisuus (4 kpl) 9:9, 85:11, 85:12, 85:14 

  oikeamielisyys (2 kpl) 45:8, 65:6 

  oikein (1 kpl) 15:2 

  olla oikein (1 kpl)  40:10 

  Jumalan vanhurskaus (1 kpl)  40:10 

  totuus (1 kpl)  52:5 

  oikea tuomio (1 kpl) 58:2 

  uskollisuus (1 kpl)  65:6 

  uskollinen ja pelastava (1 kpl)  65:6 

 ṣedeq-uhri (1)  vanhurskauden uhri (1 kpl) 4:6  

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiini- 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskaus  

(6 kpl) 

5:9, 40:11, 69:28, 89:17, 

143:1, 143:11 

nen subs-  oikeudenmukaisuus (2 kpl) 88:13, 143:11 

tantiivi  auttava armo (1 kpl) 5:9 

(10 kpl)  uskollisuus (1 kpl)  5:9 

  hyvä teko (1 kpl) 40:11 

  pelastava teko (1 kpl)  40:11 

  saada apua (1 kpl) 69:28 

  hyväksyä yhteyteen (1 kpl) 69:28 

  pelastus (1 kpl) 69:28 

  reilu (1 kpl)  143:1 

 ihmiseen (2 kpl) vanhurskaus (2 kpl) 112:3, 112:9 

 ‟vanhurskaat  oikeus (1 kpl) 11:7 

 teot‟ (1 kpl) vanhurskaus (1 kpl) 11:7 

יק  ṣaddîq Jumalaan  vanhurskas (3 kpl)  7:10, 7:12, 11:7 ַצדִּ

adjektiivi (3kpl) oikeamielinen (2 kpl) 7:10, 11:7 

(34 kpl) ihmiseen  

(31 kpl) 

vanhurskas  

(30 kpl) 

1:5, 1:6, 7:10, 7:12, 11:3, 

11:5, 14:5, 34:16, 34:20, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 

37:32, 37:39, 58:11, 58:12, 

64:11, 68:4, 69:29, 75:11, 

112:4, 112:6, 140:14, 141:5, 

142:8 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(jatkoa 

edelliseltä 

sivulta) 

ihmiseen  

(jatkoa edelliseltä 

sivulta) 

oikeamielinen  

(18 kpl) 

1:5, 1:6, 11:5, 14:5, 32:11, 

34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 

37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 

37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

69:29 

  hurskas  

(7 kpl) 

32:11, 34:16, 34:20, 34:22, 

52:8, 64:11, 141:5 

  nuhteeton (4 kpl) 34:16, 34:20, 34:22, 58:11 

  syytön (3 kpl) 7:10, 7:12, 11:3 

  viaton (3 kpl)   7:10, 7:12, 11:3 

  oikeassa oleva (2 kpl) 7:10, 7:12 

  rehellinen (1 kpl) 14:5 

  kunnon ihminen (1 kpl) 112:4 

  kunnollisuus (1 kpl) 112:6 

yhteensä 72 kpl   

 

Taulukko 41. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamia käännösvastinei-

ta Vanhan testamentin käännösyksikön kääntäjien laatimissa sanatarkoissa pohjakään-

nöksissä vuosina 1987-1988. (Sama esiintymä on saanut lähes poikkeuksetta kaksi ehdo-

tusta tai useamman ehdotuksen käännösvastineesta. Puolet Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen esiintymistä puuttuu, koska niiden pohjakäännös oli joko tehty jo Daavidin lau-

luja ja historia -käännösnäytettä varten vuonna 1978 tai pohjakäännöksiä ei jostain syys-

tä ole arkistoitu Kirkkohallituksen arkistoon.) 

 

Taulukosta 41 ilmenee, että kääntäjät käyttivät pohjatekstissä usein vanhurskaus-

sanueen sanaa, mutta pohjakäännös ei ollut vielä kannanotto siihen, miten lause tulisi 

kääntää varsinaisessa käännöksessä. Taulukko osoittaa, että kääntäjät – kuten olettaa 

saattoikin – ovat olleet tietoisia צדק ṣdq -sanueen laajasta semanttisesta kentästä heprean 

kielessä. 

 

Raamatunkäännöskomiteaan tulleet Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueeseen liittyvät 

huomiot raamatunkäännösprosessin aikana  

 

Professori Heikki Räisänen käsittelee vuonna 1986 ilmestyneessä artikkelissaan Kohti 

uutta raamatunsuomennosta
819

 myös vanhurskaus-sanuetta ja sanakonkordanssin on-

gelmaa. Räisäsen mukaan tekstiyhteys ja Vanhan testamentin runoudessa myös rytmi ja 

alkusointu ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen, millaisia käännösvastineita komitea on 

antanut heprean צדק ṣdq -sanueen sanoille. Räisänen on koonnut komitean käännöksistä 

eri käännösvastineet.
820

 Esittelen taulukossa 42 hänen kokoamansa käännösvastineet.  

 

                                                 
819

 Artikkeli on alkuaan ilmestynyt Virittäjä -lehden numerossa 1/1985. 
820

 Räisänen 1986, 185. 
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adjektiivi vanhurskas, oikeamielinen, oikeudenmukainen, vakaa, vilpitön, rehellinen, pelastettu, 

olla oikeassa 

substantiivi vanhurskaus, oikeus, oikea(t), oikeat tuomiot, oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus, (oi-

keus ja) kohtuus, syyttömyys, hurskaus, (Jumalan) tahto, siunaus, hyvyys, uskollisuus, 

uskollinen hyvyys, pelastusteot, pelastuksen teot, pelastava vanhurskaus, voitto 

verbi tehdä oikeutta, osoittaa syyttömyys, julistaa syyttömäksi, osoittaa olevansa oikeassa, 

saada pelastus 

 

Taulukko 42. Raamatunkäännöskomitean käyttämät käännösvastineet Vanhan testamen-

tin צדק ṣdq -sanueelle Heikki Räisäsen kokoamana vuonna 1986. 

 

Kuten taulukosta 42 käy ilmi, Vanhan testamentin צדק ṣdq -sanue saa komitean kään-

nöksissä hyvin monenlaisia käännöksiä. Räisänen kiinnittää huomion siihen, että sana-

konkordanssista luopuminen Vanhan testamentin puolella johtaa ongelmiin Uuden tes-

tamentin puolella, mikäli komitea haluaa siellä pitää kiinni konkordanssista teologisesti 

keskeisissä kohdissa. Paavalin kirjeiden vanhurskauttaa-verbi jää ikään kuin ilmaan, 

koska raamatunlukija ei enää löydä ilmaisun vanhatestamentillisia juuria. Sanakonkor-

danssista luopuminen ja siirtyminen dynaamiseen käännöstapaan auttavat kyllä ymmär-

tämään kulloinkin käsillä olevaa tekstiä kokonaisuutena, mutta se saattaa vaikeuttaa 

raamatunlukijan pyrkimyksiä suhteuttaa kyseinen teksti toisiin Raamatun teksteihin. 

Tässä yhteydessä Räisänen kritisoi myös komitean ratkaisua, jonka mukaan toisten sa-

nojen osalta noudatetaan sanakonkordanssia varsin pitkälle ja toisten osalta siitä pitkälti 

luovutaan. Miten raamatunlukija voi tietää, mitkä sanat on käännetty ”johdonmukaises-

ti” ja mitkä ei? Komitean tavoitteena on ollut, että ”lukija voi itsenäisesti perehtyä teks-

tin teologiseen sisältöön”
821

, mutta omilla ratkaisuillaan komitea kuitenkin estää tämän 

toteutumisen.
822

 

 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvastineet raamatunkäännöskomi-

tean laatimassa Vanhan testamentin käännösehdotuksessa vuonna 1991 ja niihin 

tehdyt muutosesitykset 

 

Raamatunkäännöskomitea julkaisi vuosina 1990 ja 1991 Vanhan testamentin kään-

nösehdotuksen kahtena eri niteenä. Vuonna 1990 julkaistu Vanhan testamentti I sisälsi 

Mooseksen kirjat, Joosuan kirjan, Tuomarien kirjan, Ruutin kirjan, Samuelin kirjat, Ku-

ninkaiden kirjat, Aikakirjat, Esran kirjan, Nehemian kirjan ja Esterin kirjan. Vuonna 

1991 julkaistu Vanha testamentti II sisälsi Jobin kirjan, Psalmien kirjan, Sananlaskujen 

kirjan, Saarnaajan kirjan, Laulujen laulun, Jesajan kirjan, Jeremian kirjan, Valitusvirret, 

Hesekielin kirjan, Danielin kirjan, Hoosean kirjan, Joelin kirjan, Aamoksen kirjan, 

Obadjan kirjan, Joonan kirjan, Miikan kirjan, Nahumin kirjan, Habakukin kirjan, Sefan-

jan kirjan, Haggain kirjan, Sakarjan kirjan ja Malakian kirjan. Vaikka Psalmien kirjan 

käännösehdotus sisältyykin jälkimmäiseen niteeseen, kerrotaan ensimmäisen niteen 

                                                 
821

 XXI varsinaisen kirkolliskokouksen asettaman raamatunkäännöskomitean osamietintö 1975, 20.  
822

 Räisänen 1986, 187-188. – Uusi testamentti nykysuomeksi -käännös luopui kokonaan vanhurskaus-

kielestä ja oli siten johdonmukaisempi kuin komitea. Tähän kiinnittää huomion Räisänen, joka tosin oli 

itse kääntämässä Uusi testamentti nykysuomeksi -käännöstä. Räisänen 1990, 228. – Sanakonkordanssista 

luopumisen ongelmasta pidempien ilmaisujen ja tiettyjen käsitteiden osalta ks. myös Laato 1991, 320-

322. 
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esipuheessa Vanhan testamentin eri kirjojen kääntäjät. Olen koonnut taulukkoon 43 

Psalmien kirjan käännösyksikössä toimineet kääntäjät.
823

 

 
Psalmit Timo  

Veijola 

Niilo 

Rauhala 

Raija 

Sollamo 

Hannu 

Launonen 

Tapani  

Harviainen 

Aarre  

Huhtala 

Martti  

Nissinen 

1-37 x x      

38-41  x x     

42-74   x x    

75-88   x  x x  

89 x  x     

90-105   x  x x  

106-150     x x x 

 

Taulukko 43. Raamatunkäännöskomitean Psalmien kirjan käännösyksikön työnjako. 

 

Esipuhe mainitsee lisäksi Psalmien kirjan tarkastusjaostossa toimineet. Ensimmäinen 

tarkastusjaosto käsitteli psalmit 1-119 ja siinä toimivat Ilmari Soisalon-Soininen, Anneli 

Aejmalaeus, Kirsi Kunnas (psalmit 1-15), Lassi Nummi (psalmit 16-119) ja Aarre Huh-

tala. Toinen tarkastusjaosto käsitteli psalmit 120-150 ja siinä toimivat Heikki Palva, 

Launonen ja Timo Veijola.
824

 Esipuhe käsittelee erikseen myös sanaa vanhurskas, jota 

käännösehdotus on käyttänyt selvästi vähemmän kuin vuoden 1938 Kirkkoraamattu. 

Komitea on pyrkinyt ehdotuksessaan erottamaan heprean kielen sanan צדק ṣdq yleiskie-

linen merkitys ‟olla oikeassa‟, ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟ sanan uskonnollisesta 

merkityksestä. Samoin komitea on pyrkinyt tuomaan esiin uskonnollisen merkityksen 

muilla vastineilla, ”koska sanan vanhurskas perusmerkitys on jäänyt laajoille piireille 

epäselväksi”. Ainoan periaatteellisen poikkeuksen komitea on tehnyt sanaparin jumala-

ton – vanhurskas kohdalla, koska komitean mukaan sanan vanhurskas korvaaminen 

tässä yhteydessä muilla vastineilla olisi vaikeaa.
825

 

Komitea lähetti kirkolliskokoukselle käännösehdotuksiin liittyvän saatekirjeen, 

jossa komitea käsitteli myös vanhurskaus-sanuetta: 
 

Komitea on osamietinnössä ilmoittamansa kannan mukaisesti säilyttänyt erityiseen raa-

mattukieleen kuuluvat vanhurskaus ja vanhurskas -sanat, milloin on kysymys pelastuk-

sesta… Mutta silloin, kun tekstiyhteyden mukaan on kysymys oikeudenmukaisuudesta, 

oikeamielisyydestä, nuhteettomuudesta, hurskaudesta tai yleisesti Jumalan tahdosta, sa-

mat heprean- tai kreikankieliset sanat on suomennettu näillä vastineilla. Eräiden Vanhan 

testamentin tekstien, kuten Psalmien ja Hesekielin kirjan, kääntämisessä tätä periaatetta ei 

ole aina silloin noudatettu, kun oikeudenmukaisuus on säeparissa ilmaistava myös toisel-

la sanalla; silloin on vanhurskautta käytetty oikeudenmukaisuuden rinnakkaisilmauksena. 

Sananvalintaan on vaikuttanut myös vanhan perinteen paino.
826

 

 

 

                                                 
823

 Vanha testamentti I 1990, 7. 
824

 Vanha testamentti I 1990, 7. 
825

 Vanha testamentti I 1990, 10-11. – Sanan vanhurskas säilyttäminen juuri kyseisessä vastakohta-

asetelmassa on hyvin perusteltua: sanan vanhurskas semanttinen kenttä avautuu parhaiten juuri vastakoh-

ta-asetelman avulla. Myös Agricolaa edeltäneet käännökset käänsivät יק -ṣaddîq -adjektiivin poikkeuk ַצדִּ

setta צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastineen adjektiivimuodolla. 
826

 KHA Ha 19 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 12.5.1989, liite, 11. 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) syytön (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) oikea (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq  Jumalaan  vanhurskaus (4 kpl) 50:6, 97:6, 119:106, 119:164 ֶצֶדק

maskuliininen (12 kpl) oikeamielisyys (4 kpl) 9:15, 35:24, 119:7, 119:62 

substantiivi  oikea (2 kpl) 7:18, 119:160 

(49 kpl)  uskollisuus (1 kpl) 35:28 

  oikeus (1 kpl) 119:123 

 ihmiseen  oikeutta rakastava (2 kpl) 18:21, 18:25 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 7:9, 17:1 

  auttaja (1 kpl) 4:2 

  syyttömyys (1 kpl) 37:6 

  oikeuden saaminen (1 kpl) 35:27 

 asiaan  oikea (3 kpl) 23:3, 119:75, 119:144 

 (6 kpl) hyvä ja oikea (1 kpl) 119:172  

  vanhurskaus (1 kpl) 118:19 

  köyhien asian ajaminen (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

oikeus  

(6 kpl) 

45:8, 72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 

94:15 

 (22 kpl) vanhurskaus 

(8 kpl)  

9:9, 40:10, 89:15, 96:13, 97:2, 

98:9, 119:121, 132:9 

  oikein tekevä (1 kpl) 15:2 

  viaton (1 kpl) 17:15 

  totuus (1 kpl) 52:5 

  oikea (tuomio) (1 kpl) 58:2 

  hyvyys (1 kpl) 48:11 

  mahtavat teot (1 kpl) 65:6 

  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 119:138 

  oikeamielisyys (1 kpl) 119:142 

 ṣedeq-uhri  säädetyt (uhrit) (1 kpl) 4:6  

 (2 kpl) määrä(uhri) (1 kpl) 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(13 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 40:11, 71:2, 

71:16, 71:19, 71:24, 98:2, 111:3, 

143:1, 143:11, 145:7 

(34 kpl)  hyvyys (4 kpl) 22:32, 36:11, 51:16, 88:13 

  oikeamielisyys (3 kpl) 72:1, 119:40, 119:142 

  uskollisuus (2 kpl) 89:17, 103:17 

  uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

  (Jumalan) luona oleminen (1 kpl) 69:28 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit- vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 99:4, 106:3 

 taus kohdetta (5) oikeus (1 kpl) 72:3 

 monikko ‟van-  vanhurskaus (1 kpl) 103:6 

 hurskaat teot‟  

(2 kpl) 

oikeus (1 kpl) 11:7 

יק  ṣaddîq Jumalaan  vanhurskas (4 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

(7 kpl) oikeamielinen  

(3 kpl) 

116:5, 119:137, 145:17 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(jatkoa edelli-

seltä sivulta) 

ihmiseen  

(44 kpl) 

vanhurskas  

(29 kpl) 

1:5, 5:13, 11:3, 11:5, 32:11, 

33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 37:12, 

37:16, 37:17, 37:21, 37:25, 

37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 

58:11, 58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 

75:11, 97:11, 112:4, 118:20, 

125:3, 141:5 

  oikeamielinen  

(5 kpl) 

14:5, 112:6, 125:3, 140:14, 

146:8 

  hurskas (4 kpl) 52:8, 55:23, 92:13, 97:12 

  viaton (3 kpl) 7:10, 31:19, 94:21 

  (Jumalan) oma (1 kpl) 1:6 

  pelastettu (1 kpl) 118:15 

  ystävä (1 kpl) 142:8 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

oikeus  

(1 kpl) 

72:7
827

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 44. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Raamatunkäännöskomitean käännösehdotuksessa vuonna 1991. 

 

Taulukossa 44 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Vanhan testamentin käännösehdotuksessa vuonna 1991. Käännöksen 

esipuheen mukaan raamatunkäännöskomitea ei ole pitäytynyt masoreettiseen tekstiin 

yhtä orjallisesti kuin vuoden 1938 Kirkkoraamatun kääntäjät. Komitea on pyrkinyt kor-

jaamaan masoreettisen tekstin sisältämät ilmeiset virheet.
828

 Siksi on mielenkiintoista, 

että jakeessa 17:1 komitea onkin pitäytynyt masoreettisessa tekstissä ja kääntänyt sanan 

.‟ṣdq käännösvastineella ‟oikeus ֶצֶדק
829

 Itse päädyin tekstikriittisessä analyysissäni pi-

tämään vaihtoehtoista lukutapaa י ְדקִּ  ṣidqî ‟minun vanhurskauteni‟ perustellumpana ja צִּ

siksi olen sijoittanut taulukossa jakeen 17:1 luokkaan ‟sana viittaa ihmiseen‟. Sen sijaan 

jakeessa 72:7 komitea on – esipuheessa esitetyn linjauksen mukaisesti - selvästi tehnyt 

tekstikriittisen korjauksen ja valinnut vaihtoehtoisen lukutavan.
830

 Masoreettisen tekstin 

lukutavan יק -ṣaddîq ‟vanhurskas‟ sijasta kääntäjät ovat päätyneet vaihtoehtoiseen lu ַצדִּ

kutapaan ֶצֶדק ṣedeq ‟vanhurskaus‟. Vanhan testamentin käännösehdotuksen käännös 

‟oikeus‟ perustuu selvästi tähän vaihtoehtoiseen lukutapaan, jota tukevat muutamat hep-

reankieliset käsikirjoitukset, Septuaginta ja Peshitta. Vaihtoehtoisen lukutavan myötä 

virkkeen merkitys ‟vanhurskas kukoistaa hänen päivinänsä ja rauha on suuri‟ muuttuu 

muotoon ‟vanhurskaus kukoistaa hänen päivinänsä ja rauha on suuri‟. Sana ֶצֶדק ṣedeq 

‟vanhurskaus‟ on luontevampi rinnastuskohde sanalle ָשֹלום šālôm ‟rauha‟ kuin sana יק  ַצדִּ

ṣaddîq ‟vanhurskas‟.
831

  

                                                 
827

 Ks.alaviite 598. 
828

 Vanha testamentti II 1991, 6. 
829

 Komitean käyttämä norjankielinen vertailukäännös tulkitsee sanan viittaavan Jumalaan: du rettferdige 

Gud. 
830

 ”Jakeen ymmärrettävyyden vuoksi tässä on valittu samanlainen käännösratkaisu kuin useissa vanhois-

sa käännöksissä.” KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 17.11.1977, liite. 
831

 Itse olen kuitenkin hylännyt vaihtoehtoisen lukutavan perusteettomana, koska tärkeimmät hepreankie-

liset käsikirjoitukset eivät tue sitä ja koska Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstin lukutapa antaa 

järkevän ja kontekstiin sopivan merkityksen. 
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Suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat enää 67 kertaa heprean kie-

len צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on oikea-

mielisyys, joka toimii käännösvastineena 16 kertaa. 15 kertaa käännösvastineena on 

oikeus (joista kerran oikeutta rakastava ja kerran oikeuden saaminen), kahdeksan kertaa 

sana oikea (josta kerran hyvä ja oikea ja kerran oikea tuomio), viisi kertaa sana hyvyys, 

neljä kertaa sanat hurskas, viaton ja uskollisuus (joista kerran uskollinen hyvyys) sekä 

kaksi kertaa oikein tekevä ja syyttömyys / olla syytön. Yhden kerran käännösvastineina 

toimivat huolehtia, totuus, oikeudenmukaisuus, (Jumalan) luona oleminen, (Jumalan) 

oma, pelastettu, köyhien asian ajaminen, auttaja, ystävä ja mahtavat teot. Ilmaisun 

-ṣedeq-uhri‟ Vanhan testamentin käännösehdotus kääntää jakeessa 4:6 ilmai‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק

sulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla määräuhri. Samoin myös jakeessa Dtn. 

33:19 ilmaisu saa käännösvastineen määräuhrit. Kääntäjät eivät siis ole ajatelleet, että 

ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin.
832

  Vanhan testamentin käännösehdotus lisää jakei-

den 34:18 ja 37:26 subjektiksi vanhurskaat ja vanhurskas, vaikka heprealaisessa tekstis-

sä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. 

Vuonna 1978 ilmestyneeseen käännösnäytteeseen Daavidin lauluja ja historia 

verrattuna Vanhan testamentin käännösehdotus sisältää selvimmän muutoksen jakeessa 

24:5. Hepreankielinen teksti ֵּו ֵיְהָוה ת א  ֵמ  ְֵבָרָכה ֵיְִּשעֹוְֵצָדָקהיִָּשא י ֱאֹלה  מ   yiśśāʾ  ěrākā m ʾ t 

Yahwe û ṣĕdāqâ m ʾělǒhê yišʿô on käännetty muodossa ”Hänelle Herra suo siunauksen-

sa, pelastuksen Jumala avaa tien yhteyteensä.” Vanhan testamentin käännösehdotukses-

sa jae on muodossa ”Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet 

vanhurskaaksi.” ”Tien avaaminen (Jumalan) yhteyteen” on siis muutettu ”vanhurskaaksi 

katsomiseksi”, mikä on lähempänä vuoden 1938 Kirkkoraamatun ilmaisua ”Hän saa 

siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.” Toinen selvä muutos 

on jakeessa 36:11, jossa käännösnäyte jättää heprealaisesta tekstistä ְדָקְתָךֵַחְסְדָךְֵליְֹדעֵֶ יָךְֵוצִּ

י־ל ב ְֵליְִּשר   ṣĕdāqâ joko ְצָדָקה měšok hasdĕkā lěyoděkā wěṣidqātĕkā lĕyiṣrê-l   sanan ְמשְֹך 

kokonaan kääntämättä tai vaihtoehtoisesti yhdistää sanojen ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja ֶחֶסד ḥesed 

merkitykset käännösvastineella armo: ”Herra, suo armosi niille, jotka tuntevat sinut ja 

joilla on vilpitön sydän.” Vanhan testamentin käännösehdotuksessa jae on muodossa 

”Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat sinut ja joilla on vilpitön sydän.” 

Sana ְצָדָקה ṣĕdāqâ on siis saanut käännösehdotuksessa käännösvastineen hyvyys. 

Vuonna 1990 Kirkon tutkimuskeskus julkaisi Juha Kauppisen tekemän tutki-

muksen Seurakuntien lausunnot Uuden testamentin käännösehdotuksesta. Lausunnon 

antoi 420 seurakuntaa. Tutkimuksen mukaan 96 % lausunnon antaneista seurakunnista 

arvioi kirkolliskokouksen vuonna 1975 asettamien käännösperiaatteiden toteutuneen 

käännösehdotuksessa hyvin. Seurakunnista 71 % piti käännösehdotuksen luettavuutta 

kiitettävänä, mutta selkeyttä ainoastaan 49 % seurakunnista. Kauppisen mukaan selkey-

den puutetta kritisoivat eniten seurakunnat, jotka toivoivat keskeisten termien palautta-

mista käännösehdotukseen. Seurakunnat arvostelivat käännösehdotusta liiallisesta tul-

kitsevuudesta. Miltei joka toinen seurakunta piti käännöstä alkutekstiin nähden liian 

tulkitsevana ainakin paikoin. Seurakunnat katsoivat komitean etääntyneen alkutekstistä, 

koska se oli päättänyt kääntää keskeiset termit, kuten vanhurskaus, eri yhteyksissä eri 

tavoin.
833

  Vuonna 1991 Kirkon tutkimuskeskus julkaisi vastaavan tutkimuksen Seura-

                                                 
832

 Timo Veijola totesi käännösyksikössä tekemässään huomautuksessa 7.2.1987, että ‟vanhurskauden 

uhrit‟ tarkoittavat ‟oikeita, pelastuksen tuottavia uhreja‟. KHA Ha 79 Psalmien pohjatekstejä 7.2.1987. – 

Merja Merras ehdottaa muutosehdotuksessaan käännöstä ‟Uhratkaa uhrinne oikealla mielellä‟. KHA Haa 

7 Vanhan Testamentin käännösehdotuksen yksityiset palautteet. 
833

 Kauppinen 1990,12-15, 20-21. 
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kuntien lausunnot Vanhan testamentin käännösehdotuksesta. Nyt lausuntonsa antoi vain 

305 seurakuntaa. Syynä oli ilmeisesti se, että lausuntojen aikataulu oli tiukka eikä var-

sinkaan Vanhan testamentin käännösehdotukseen toiseen osaan – johon Psalmitkin si-

sältyivät – ollut aikaa kunnolla perehtyä.
834

 Taulukkoon 41 olen koonnut seurakuntien 

lausunnoista Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämiseen liittyvät muutosehdotuk-

set.
835

 

 
jae komitean ehdotus muutosehdotus kpl 

22:32 hyvyys vanhurskaus 1 

24:5 pelastus vanhurskaus 2 

35:28 uskollisuus vanhurskaus 2 

37:6 syyttömyys vanhurskaus 7 

48:11 hyvyys vanhurskaus 2 

71:15 hyvyys vanhurskaus 1 

72:1 oikeamielisyys vanhurskaus 4 

85:14 oikeus vanhurskaus 1 

88:13 hyvyys vanhurskaus 4 

92:13 hurskas vanhurskas 2 

142:8 ystävät vanhurskaat 2 

 

Taulukko 45. Seurakuntien lausuntoihin sisältyvät Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

raamatunkäännöskomitean käännösehdotuksessa vuonna 1991 saamien käännösvasti-

neiden muutosehdotukset.  

 

Kuten taulukosta 45 ilmenee, seurakuntien palautteissa toivottiin palaamista takaisin 

vanhurskaus-sanueen käyttöön. Toiveen esittäjiä ei ole lukumääräisesti monta, mutta 

toisaalta ainoatakaan toiseen suuntaan menevää palautetta ei tullut. Seurakuntien palaut-

teissa ei siis toivottu, että vanhurskaus-sanueesta olisi luovuttu vieläkin enemmän.  

Suoraan Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämiseen liittyy Risto Santalan 

muutosesitys jakeeseen Ps. 22:32. Hänen mukaansa jae tulisi ehdottomasti kääntää vuo-

den 1938 Kirkkoraamatun sanoin ‟He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle 

hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt‟. Käännösehdotuksessa käytetty vasti-

ne hyvyys ei hänen mukaansa viittaa Messiaaseen samalla tapaa kuin vanhurskaus.
836

 

Samoin Reijo Peltola lähetti palautetta Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä. 

Hänen mukaansa vanhurskaus on ensisijaisesti Jumalan ominaisuus, ja siksi Jumalaan 

liittyvänä tulisi käyttää käännösvastinetta vanhurskaus ja ihmisen liittyvänä hurskas.
837

 

 

                                                 
834

 Tähän kiinnittää huomiota mm. piispainkokous lausunnossaan raamatunkäännösvaliokunnalle. KHA 

Haa 4 Raamatunkäännösvaliokunnan pöytäkirja 21-22/1991, liite ‟Luonnos: Raamatunkäännösvaliokun-

nan mietintö n:o 1/1991 raamatunkäännöskomitean ehdotuksesta Vanhan ja Uuden testamentin suomen-

nokseksi‟. 
835

 Kauppinen 1991, 147-190. 
836

 Santala 1990, 15; KHA Haa 7 Vanhan Testamentin käännösehdotuksen yksityiset palautteet. – Saman-

laisen ehdotuksen oli tehnyt jo Daavidin lauluja ja historia -käännösnäytteen ilmestymisen jälkeen van-

hoillislestadiolaisten palauteryhmä. KHA Ha 88 Psalmien tarkastusjaoston pöytäkirja 28.10.1977, liite; 

KHA Ha 110 Vanhan testamentin palautetta, liite. – Jatkossa samaa muutosta ehdotti piispainkokous 

lausunnossaan. KKPK Kevät 1991, liite ‟Piispainkokouksen lausunto kirkolliskokoukselle nro 1/1991‟, 

27. – Kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa 6.5.1991 edustaja Näsänen teki Santalan ehdotuksen mu-

kaisen muutosehdotuksen. KKPK Syksy 1991, 46; KKKPK Syksy 1991, 306-308. 
837

 KHA Haa 7 Vanhan Testamentin käännösehdotuksen yksityiset palautteet. 
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Raamatunkäännösvaliokunnan keskustelu Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamis-

ta käännösvastineista sekä niihin tehdyt muutosesitykset ja muutokset  

 

Kirkolliskokous asetti 9.11.1988 ylimääräisenä valiokuntana raamatunkäännösvalio-

kunnan, jonka tehtäväksi tuli valmistaa uutta suomenkielistä raamatunkäännöstä koske-

vat mietinnöt.
838

 Mietintöjen tuli perustua komiteamietintöihin ja annettuihin lausuntoi-

hin. Kirkolliskokous valitsi valiokunnan jäseniksi kirkkoherra Timo Komulaisen, rehto-

ri Irja Metherin, rehtori Helka Mänttärin, teologian tohtori Keijo Nissilän, lääninrovasti 

Jussi Pelto-Pirin, kirkkoherra Pentti Simojoen, apulaisprofessori Raija Sollamon, kirk-

koherra Otso Sovijärven ja piispa Kalevi Toiviaisen. Valiokunta kutsui sihteerikseen 

dosentti Aarne Toivasen.
839

  

Raamatunkäännösvaliokunta valmisti kirkolliskokoukselle mietinnön raamatun-

käännöksestä. Mietintöä varten valiokunta ehdotti kirkolliskokouksen täysistunnolle 

lausuntojen pyytämistä piispainkokouksen lisäksi tuomiokapituleilta, hiippakuntakoko-

uksilta, synodaalikokouksilta ja seurakunnilta, Suomen ortodoksiselta kirkkokunnalta, 

Katoliselta Kirkolta Suomessa, Suomen Vapaitten Kristittyjen Neuvostolta ja Suomen 

Adventtikirkolta, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin teologisilta tiedekunnilta, ope-

tusministeriöltä ja tahoilta, jotka se katsoo tarpeelliseksi, sekä Kotimaisten kielten tut-

kimuskeskukselta. Täysistunto hyväksyi lausuntojen pyytämisen 10.5.1989.
840

 Käsitte-

len tässä tutkimuksessa edellä mainittuihin lausuntoihin pohjautuvaa mietintöä ainoas-

taan siltä osin, kuin se sivuaa Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämistä. Mietintö 

viittaa eräisiin tuomiokapitulien ja hiippakuntakokousten lausuntoihin, joiden mukaan 

perinteisen hartauskielen ilmausten karsiminen ja muuttaminen merkitsee helposti 

Raamatun tekstin kielellistä ja hengellistä köyhtymistä. Mietintö ei mainitse esimerkke-

jä, mutta vanhurskaus lienee juuri tällainen perinteisen hartauskielen ilmaisu. Mietintö 

viittaa myös Suomen Vapaitten Kristittyjen Neuvoston lausuntoon, jonka mukaan eräi-

den keskeisten ilmaisujen käännösvastineissa on liiallista hajontaa. ‟Vanhurskaus‟ lie-

nee jälleen yksi niistä ilmaisuista, joihin neuvosto viittaa.
841

 

Valiokunta toteaa mietinnössään, että dynaamisen vastaavuuden periaatteesta 

seuraa, että alkutekstin merkityssisältöä voidaan ilmaista suomeksi usealla eri tavalla. 

Valiokunnan tehtävänä on ollut tarkastella käännösehdotusta kokonaisuutena, ja siksi se 

on joutunut jossakin määrin yhtenäistämään erilaisten käännösvastineiden käyttöä, pa-

lauttamaan eräisiin kohtiin perinteistä uskonnollista sanastoa ja vahvistamaan Vanhan ja 

Uuden testamentin välistä yhteyttä. Vanhurskaus-sanueesta valiokunta toteaa: 

 

                                                 
838

 KKPK Syksy 1988, 20, 25, 28; KKKPK Syksy 1988, 106, 144, 169. 
839

 Lääninrovasti Pelto-Pirin erottua kirkolliskokouksen jäsenyydestä hänen tilalleen valittiin toukokuussa 

1990 kenttärovasti, dosentti Kari Vappula. KHA Haa 4 Raamatunkäännösvaliokunnan pöytäkirja 21-

22/1991, liite ‟Luonnos: Raamatunkäännösvaliokunnan mietintö n:o 1/1991 raamatunkäännöskomitean 

ehdotuksesta Vanhan ja Uuden testamentin suomennokseksi‟, 2-3. 
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 KKPK Kevät 1989, 26; KKKPK Kevät 1989, 66-67. – Samana päivänä täysistunto päätti oikeuttaa 

seurakunnat käyttämään raamatunkäännösehdotusta kokeiluluontoisesti vuoden 1938 Kirkkoraamatun 

rinnalla jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa kirkko- tai seurakuntaneuvoston tekemän 

päätöksen mukaisesti.  KKPK Kevät 1989, 28; KKKPK Kevät 1989, 55. 
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 KHA Haa 4 Raamatunkäännösvaliokunnan pöytäkirja 21-22/1991, liite ‟Luonnos: Raamatunkäännös-

valiokunnan mietintö n:o 1/1991 raamatunkäännöskomitean ehdotuksesta Vanhan ja Uuden testamentin 

suomennokseksi‟, 3-9. 



 

207 

 

Vanhurskaus-sanasto kantaa luterilaista tulkintaperinnettä. Komitea on säilyttänyt tämän 

sanaston teologisesti tärkeissä kohdissa. Lausuntojen enemmistö ei edellytä tässä suhtees-

sa muutoksia.
842

 

 

Valiokunta teki yhden Vanhan testamentin vanhurskaus-sanueeseen liittyvän 

muutosehdotuksen. Jakeessa Gen. 18:23 valiokunta ehdotti sanan syytön tilalle sanaa 

vanhurskas,843 jonka kirkolliskokouksen täysistunto hyväksyi. Uuden testamentin osalta 

kirkolliskokous hyväksyi valiokunnan muutosehdotukset jakeisiin Matt. 13:17 ja Matt. 

23:29, joissa Jumalan miehet korvattiin sanalla vanhurskaat.844 

 

Kirkolliskokouksen keskustelu Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamista käännös-

vastineista sekä niihin tehdyt muutosesitykset ja muutokset 

 

Kirkolliskokouksen täysistunto aloitti Uuden testamentin käännösehdotuksen lähetekes-

kustelun 8.11.1989
845

 ja lähetti asian valiokunnan valmisteltavaksi 6.11.1990.
846

 Van-

han testamentin käännösehdotuksen ensimmäisen osan lähetekeskustelu alkoi 

8.5.1990
847

 ja toisen osan lähetekeskustelu 19.5.1991, jolloin lähetekeskustelu myös 

päättyi.
848

 Kirkolliskokouksen täysistunto kävi siis lähetekeskustelua Uuden testamentin 

käännösehdotuksesta ensimmäisen kerran syksyllä 1989. Silloin edustaja Reinikainen 

ehdotti, että uskonnollinen terminologia, mukaan lukien sana vanhurskas, tulisi säilyttää 

uudessa käännöksessä. Edustaja Rimpiläisen mukaan käännöksessä tulisi miettiä kaut-

taaltaan uudestaan ilmaisun vanhurskaus säilyttämistä. Edustaja Saraneva totesi puoles-

taan, että useissa Matteuksen evankeliumin kohdissa pitäisi käyttää sanaa oikeudenmu-

kaisuus sanan vanhurskaus tilalla.
849

 Vuonna 1990 täysistuntojen lähetekeskusteluissa ei 

keskusteltu vanhurskaus-sanasta.
850

 Keväällä 1991 kirkolliskokous jatkoi lähetekeskus-

telua Vanhan testamentin käännösehdotuksesta. Nyt keskustelun kohteena oli myös 

käännösehdotuksen toinen osa, johon Psalmien kirja sisältyi.
851

 Lisäksi piispainkokous 

oli antanut lausuntonsa Vanhan testamentin käännösehdotuksesta. Lausunnossaan piis-

painkokous ehdotti jakeessa Ps. 22:32 sanan hyvyys korvaamista sanalla vanhurskaus. 

Perusteluna ehdotukselle oli, että hyvyys on liian kapea käännös.
852

 Lähetekeskustelussa 
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 KKPK Ylimääräinen 1992, liite ‟Raamatunkäännösvaliokunnan mietintö n:o 1/1991 raamatunkään-

nöskomitean ehdotuksesta Vanhan ja Uuden testamentin suomennokseksi‟, 5. 
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edustaja Jokiranta totesi, että sana vanhurskaus / vanhurskaus tarkoittaa tietyissä yhte-

yksissä Jumalalle kelpaavuutta, jolloin sana pitäisi säilyttää. Sitä ei voi hänen mukaansa 

korvata muilla sanoilla. Edustaja Sahi ilmoitti olevansa samaa mieltä siitä, että sanaa 

vanhurskas ei pitäisi turhaan vältellä.
853

    

Raamatunkäännösehdotus tuli raamatunkäännöskomitean mietintönä kirkollis-

kokouksen käsiteltäväksi syysistuntokaudelle 1991.
854

 Käsittelyssä edustajat tekivät 

kaksi Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueeseen liittyvää muutosehdotusta. Ensimmäinen oli 

edustaja Näsäsen ehdotus, jossa hän ehdotti jakeessa Ps. 22:32 sanan ‟hyvyys‟ korvaa-

mista sanalla vanhurskaus. Samanlaisen ehdotuksen oli tehnyt jo Daavidin lauluja ja 

historia -käännösnäytteen ilmestymisen jälkeen vanhoillislestadiolaisten palauteryhmä, 

käännösehdotuksen ilmestymisen jälkeen Risto Santala ja samaa ehdotti piispainko-

kouskin lausunnossaan Vanhan testamentin käännösehdotuksesta. Raamatunkäännösva-

liokunnan puheenjohtaja ja varapuheenpuheenjohtaja, piispa Toiviainen ja edustaja Sol-

lamo, käyttivät puheenvuorot, joissa he puolustivat valiokunnan esitystä. Toiviaisen 

mukaan sana ṣĕdāqâ ei tässä jakeessa liity millään tavalla vanhurskauttamisoppiin, eikä 

siksi ole perusteltua käyttää sanaa vanhurskaus käännösvastineena. Sollamon mukaan 

ṣĕdāqâ tarkoittaa jakeen kontekstissa nimenomaan Jumalan uskollisuutta eikä Jumalan 

oikeudenmukaisuutta tai oikeamielisyyttä. Sana hyvyys on hyvin lähellä sanaa uskolli-

suus, kun taas vanhurskaus ohjaisi ymmärtämään jakeen sanoman toisin. Valiokunnan 

ehdotus voitti äänestyksessä.
855

 

Toinen oli edustaja Reinikaisen ehdotus, jossa hän ehdotti jakeessa Ps. 72:1 sa-

nan oikeamielisyys korvaamista sanalla vanhurskaus. Jälleen piispa Toiviainen ja edus-

taja Sollamo käyttivät puheenvuorot, joissa he puolustivat valiokunnan esitystä. Toivi-

ainen totesi, että tässä jakeessa ei ole kysymys sanan ṣĕdāqâ uskonnollisesta käytöstä 

vaan hallitsemiseen liittyvästä oikeamielisyydestä. Sollamo oli puolestaan valmis har-

kitsemaan Reinikaisen esitystä, mutta totesi, että joka tapauksessa jakeessa on kysymys 

oikeamielisyydestä. Tämänkin jakeen osalta valiokunnan ehdotus voitti äänestykses-

sä.
856

  

Näiden kahden Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueeseen liittyvien muutosehdotusten 

lisäksi edustajat tekivät neljä muuta vanhurskaus-sanueeseen liittyvää muutosehdotusta 

Vanhan testamentin käännösehdotukseen. Jakeeseen Gen. 18:24-26 liittyen edustaja 

Reinikainen teki ehdotuksen, että raamatunkäännösvaliokunnan ehdotukseen tehtäisiin 

muutos, jossa jakeen 24 sanat hurskas ja oikeamielinen, jakeen 25 sana syytön ja jakeen 

26 sana hurskas muutteisiin sanaksi vanhurskaus.
857

 Vastauspuheenvuorossaan Reini-

kaiselle piispa Toiviainen totesi: 
 

Pohjana on nimittäin heprean sana, joka merkitsee oikeamielistä tai syytöntä. Se on siis 

oikeustermi. Zaddik on siis pohja (oikeamielinen, syytön). … Nyt pitäisi miettiä tark-

kaan, miten tämä käännetään suomeksi. Valiokunta on ottanut sellaisen linjan tässä, että 

silloin, kun on kysymys Jumalan lahjoittamasta kelpaavuudesta Jumalalle ja sellaisesta 

                                                                                                                                               
6.5.1991 edustaja Näsänen teki samansisältöisen muutosehdotuksen. KKPK Syksy 1991, 46; KKKPK 

Syksy 1991, 306-308. 
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 KKPK Syksy 1991, 46; KKKPK Syksy 1991, 306-308; KHA Ha 88 Psalmien tarkastusjaoston pöytä-

kirja 28.10.1977, liite; KHA Ha 110 Vanhan testamentin palautetta, liite; Santala 1990, 15; KHA Haa 7 
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ihmisestä, me käytämme sanaa vanhurskaus tai vanhurskas. … Mutta kun on kysymys 

esim. historiasta, josta nyt on puhetta, niin ei ole ainoastaan todennäköistä, vaan varmaa, 

että tuossa kulttuuripiirissä ja siinä Herran kansan vaeltamisen vaiheessa oli kysymys 

nuhteettomuudesta ehkä paljolti inhimillisten mittojen mukaan. Sen tähden valiokunta 

tahtoo käyttää sanoja ”hurskas” tai ”syytön” niin kuin komiteakin. Sana ”vanhurskas” tuo 

mieleen toisenlaisia ajatusyhtymiä, jotka eivät tässä yhteydessä kuitenkaan tule kysymyk-

seen.
858

 

 

Edustaja Näsänen ehdotti Jesajan kirjan osalta sanan oikeus korvaamista sanalla 

vanhurskaus jakeessa Jes. 54:17
859

 sekä Joelin kirjan osalta ilmaisun vanhurskauden 

opettaja lisäämistä jakeeseen Joel 2:23.
860

 Edustaja Drachman ehdotti sanan oikeuden-

mukaisuus korvaamista sanalla vanhurskaus jakeessa Dan. 9:24.
861

 Valiokunnan ehdo-

tus voitti äänestyksissä kaikki nämä muutosehdotukset. Uuden testamentin osalta ainoa 

vanhurskaus-sanueeseen liittyvä muutosehdotus oli edustaja Vuollon ehdotus jakeeseen 

Matt. 5:20 liittyen. Vuollo ehdotti, että ilmaisu Jumalan tahto korvattaisiin sanalla van-

hurskaus. Valiokunnan ehdotus voitti myös Vuollon ehdotuksen.
862

 Kirkolliskokous piti 

myös ylimääräisen istunnon 10.-11.1.1992, jossa raamatunkäännösehdotuksen käsittely 

jatkui.
863

 Tuolloin ei kuitenkaan enää käytetty vanhurskaus-sanueeseen liittyviä pu-

heenvuoroja. Täysistunto hyväksyi raamatunkäännösehdotuksen 11.1.1992.
864

 

 

Tiivistelmä: צדק ṣdq -sanueen kääntämisestä käyty keskustelu vuoden 1992 Kirkko-

raamatun syntyprosessin aikana 

 

Komitealla oli selkeä käännöspolitiikka heprean kielen צדק ṣdq -sanueen kääntämiselle. 

Ensinnäkin komitea pyrki käännöstyössä erottamaan heprean kielen sanan צדק ṣdq 

yleiskielisen merkityksen ‟olla oikeassa‟, ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟ sanan uskon-

nollisesta merkityksestä. Uskonnollisen merkityksen esiintuomisen suhteen komitealla 

näyttää olleen kuitenkin kaksi osin ristiriitaista käytäntöä. Toisaalta komitea pyrki säi-

lyttämään johdonmukaisesti vanhurskaus-sanaston opillisissa ja pelastukseen liittyvissä 

yhteyksissä. Samaan aikaan komitea pyrki kuitenkin tuomaan esiin heprean kielen צדק 

ṣdq -sanueen uskonnollisenkin merkityksen muilla, osuvammilla vastineilla, ”koska 

sanan ‟vanhurskas‟ perusmerkitys on jäänyt laajoille piireille epäselväksi”. Ainoan sel-

keän periaatteellisen poikkeuksen komitea teki sanaparin jumalaton – vanhurskas koh-

dalla, koska komitean mukaan sanan vanhurskas korvaaminen kyseisessä yhteydessä 

muilla vastineilla olisi vaikeaa. 

Suhtautuminen vanhurskaus-sanueeseen jakoi vahvasti mielipiteitä varsinkin 

kirkolliskokouksessa ja palauteryhmissä. Osa piti sanaa erinomaisena ammattisanana, 

jota ei pitäisi vieroksua – onhan kaikilla elämänaloilla omat sanastonsa, jotka täytyy 

opetella. Osa puolestaan katsoi, että kyseessä on täysin käsittämättömäksi muuttunut 

sana, joka pitäisi pyrkiä korvaamaan muilla sanoilla. Jos sitä kuitenkin on pakko käyt-

tää, sana pitäisi selittää sanaselitysluettelossa. 
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Komitean tavoitteena oli, että lukija voisi itsenäisesti perehtyä tekstin teologi-

seen sisältöön. Heikki Räisänen kiinnitti ansiokkaasti huomion siihen, että sanakonkor-

danssista luopuminen Vanhan testamentin puolella johtaa ongelmiin Uuden testamentin 

puolella, mikäli komitea haluaa siellä pitää kiinni konkordanssista teologisesti keskei-

sissä kohdissa. Vanhurskaus-sanue jää ikään kuin ilmaan, koska raamatunlukija ei enää 

löydä sanueen vanhatestamentillisia juuria. Sanakonkordanssista luopuminen ja siirty-

minen dynaamiseen käännöstapaan auttavat kyllä ymmärtämään kulloinkin käsillä ole-

vaa tekstiä kokonaisuutena, mutta se saattaa vaikeuttaa raamatunlukijan pyrkimyksiä 

suhteuttaa kyseinen teksti toisiin Raamatun teksteihin.  

Mielenkiintoinen, suoraan psalmien צדק ṣdq -sanueeseen liittyvä on myös jakeen 

 ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineen kohtalo. Komitea valitsi Daavidin lauluja ְצָדָקה 22:32

ja historia -käännösnäytteeseen käännösvastineeksi sanan hyvyys, ja peräti neljään ker-

taan käännösprosessin aikana ehdotettiin vastineen hyvyys korvaamista sanalla van-

hurskaus. Ensimmäisen ehdotuksen teki vanhoillislestadiolaisten palauteryhmä heti 

DLH:n ilmestymisen jälkeen vuonna 1978. Käännösehdotuksen ilmestymisen jälkeen 

vuonna 1991 Risto Santala lähetti komitealle muutosehdotuksen. Myös piispainkokous 

ehdotti lausunnossaan vastineen muuttamista. Neljännen ja viimeisen kerran asia käsi-

teltiin kirkolliskokouksen täysistunnossa, jossa edustaja Näsänen teki muutosehdotuk-

sen.  Vuoden 1992 Kirkkoraamattuun tuli käännösvastineeksi hyvyys. 

 

15. Viattomasta ystävään. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 
käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Kirkko-
raamatun saama palaute 

 

Tässä luvussa käsittelen צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirk-

koraamatun Psalmien kirjassa ensin kieliopillisten muotojen mukaan luoteltuna ja sen 

jälkeen viittauskohteen mukaan luokiteltuna. Tämän jälkeen käyn läpi sen palautteen, 

jota vuoden 1992 Kirkkoraamatusta annettiin erityisesti vanhurskaus-sanueen käyttämi-

seen liittyen. 

 

 ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien צדק

kirjassa 

 
sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) 51:6 qal צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) 82:3 hip
c
il 

(4 kpl) (2 kpl) olla syytön (1 kpl) 143:2 qal 

 asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 19:10 qal 

 

Taulukko 46. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 

 

Taulukossa 46 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren 

saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Suomen kielen vanhurskaus-

sanueen sanat eivät toimi ollenkaan käännösvastineina. Heprean kielen qal-muodon 

käännösvastineina toimivat ilmaisut tehdä oikein, olla syytön ja olla oikea. hip
c
il -

muodon käännösvastineena toimii verbi huolehtia.  
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 ṣedeq -substantiivin käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien ֶצֶדק

kirjassa 
 

sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣedeq Jumalaan  vanhurskaus (4 kpl) 50:6, 97:6, 119:106, 119:164 ֶצֶדק

maskuliininen  (12 kpl) oikeamielisyys (4 kpl) 9:15, 35:24, 119:7, 119:62 

substantiivi  oikea (2 kpl) 7:18, 119:160 

(50 kpl)  uskollisuus (1 kpl) 35:28 

  oikeus (1 kpl) 119:123 

 ihmiseen  oikeutta rakastava (2 kpl) 18:21, 18:25 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 7:9, 17:1
865

 

  auttaja (1 kpl) 4:2 

  syyttömyys (1 kpl) 37:6 

  oikeuden saaminen (1 kpl) 35:27 

 asiaan  oikea (3 kpl) 23:3, 119:75, 119:144 

 (6 kpl) hyvä ja oikea (1 kpl) 119:172  

  vanhurskaus (1 kpl) 118:19 

  köyhien asian ajaminen (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

oikeus  

(6 kpl) 

45:8, 72:2, 85:11, 85:12, 

85:14, 94:15 

 (22 kpl) vanhurskaus  

(8 kpl) 

9:9, 40:10, 89:15, 96:13, 97:2, 

98:9, 119:121, 132:9 

  oikein tekevä (1 kpl) 15:2 

  viaton (1 kpl) 17:15 

  totuus (1 kpl) 52:5 

  oikea (tuomio) (1 kpl) 58:2 

  hyvyys (1 kpl) 48:11 

  mahtavat teot (1 kpl) 65:6 

  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 119:138 

  oikeamielisyys (1 kpl) 119:142 

 ṣedeq-uhri  säädetyt (uhrit) (1 kpl) 4:6  

 (2 kpl) määrä(uhri) (1 kpl) 51:21 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq ֶצֶדק

oikeus (1 kpl) (ilman selvää 

viittauskohdetta) 

72:7
866

 

 

Taulukko 47. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 

 

Taulukossa 47 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣedeq -substantiivin 

saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Suomen kielen vanhurskaus-

sanueen sanat toimivat 13 kertaa heprean kielen צדק ṣedeq -substantiivin käännösvasti-

neena. Samoin 13 kertaa käännösvastineena on oikeus (joista kaksi kertaa oikeutta ra-

kastava ja kerran oikeuden saaminen), seitsemän kertaa sana oikea (josta kerran hyvä ja 

oikea ja kerran oikea tuomio) ja viisi kertaa sana oikeamielisyys. Yhden kerran kään-

nösvastineina toimivat sanat hyvyys, uskollisuus, syyttömyys, auttaja, köyhien asian 

ajaminen, oikein tekevä, viaton, totuus, mahtavat teot ja oikeudenmukaisuus. Ilmaisun 

-ṣedeq-uhri‟ vuoden 1992 Kirkkoraamattu kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla sää‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק

detyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla määräuhri. Samoin myös jakeessa Dtn. 33:19 

                                                 
865

 .ṣedeq -sanan tulkitsemisesta ihmiseen viittaavaksi jakeessa 17:1 ks. alaviite 634 ֶצֶדק 
866

 Ks. alaviite 598. 
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ilmaisu saa käännösvastineen määräuhrit. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu ei siis sisällä 

ajatusta siitä, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin.
867

 

 

 ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien ְצָדָקה

kirjassa 

 
sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(13 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 40:11, 71:2, 

71:16, 71:19, 71:24, 98:2, 

111:3, 143:1, 143:11, 145:7 

(34 kpl)  hyvyys (4 kpl) 22:32, 36:11, 51:16, 88:13 

  oikeamielisyys (3 kpl) 72:1, 119:40, 119:142 

  uskollisuus (2 kpl) 89:17, 103:17 

  uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

  (Jumalan) luona oleminen (1 kpl) 69:28 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit- vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 99:4, 106:3 

 tauskohdetta (5 kpl) oikeus (1 kpl) 72:3 

 monikko ‟vanhurskaat vanhurskaus (1 kpl) 103:6 

 teot‟ (2 kpl) oikeus (1 kpl) 11:7 

 

Taulukko 48. Hepreankielisen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvasti-
neet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 

 

Taulukossa 48 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan  ָָקהְצד  ṣĕdāqâ -

substantiivin saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Suomen kielen 

vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 21 kertaa heprean kielen ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin 

käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on hyvyys, joka toimii käännös-

vastineena neljä kertaa. Kolme kertaa käännösvastineena on oikeamielisyys ja samoin 

kolme kertaa uskollisuus (joista kerran uskollinen hyvyys) ja kaksi kertaa oikeus. Yh-

den kerran käännösvastineena on ilmaisu (Jumalan) luona oleminen. Sana oikea ei 

esiinny lainkaan käännösvastineena.  

                                                 
867

 Jakeen 51:21 osalta komitea perusteli valitsemaansa käännösvastinetta määräuhrit sillä, että alkuteks-

tissä mainitaan sekä poltto- että kokonaisuhrit. Sanat eivät sovellu runomittaan eikä uhrien tarkka mainit-

seminen ei ole tässä yhteydessä tarpeellista.  KHA Ha 4 Raamatunkäännöskomitean pöytäkirja 28.4.1978, 

liite, 39. – Kootun palautteen mukaan vanhoillislestadiolaisten palauteryhmä ehdotti muutosta, että palat-

taisiin vuoden 1776 Kirkkoraamatun ilmaisuun ‟vanhurskauden uhrit‟. Reijo Peltola ehdotti puolestaan 

palaamista vuoden 1938 Kirkkoraamatun ilmaisuun ‟oikea uhri‟. – Käännösyksikön kääntäjä Timo Veijo-

la totesi 7.2.1987, että ilmaisu tarkoittaa oikeita, pelastuksen tuottavia uhreja. KHA Ha 79 Psalmien poh-

jatekstejä, liite. Tämä ajatus ei kuitenkaan välity vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 
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יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien ַצדִּ

kirjassa 

 
יק  ṣaddîq Jumalaan  vanhurskas (4 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) oikeamielinen (3 kpl) 116:5, 119:137, 145:17 

(51 kpl) ihmiseen  

(44 kpl) 

vanhurskas  

(29 kpl) 

1:5, 5:13, 11:3, 11:5, 32:11, 

33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 

37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 

37:39, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 75:11, 97:11, 

112:4, 118:20, 125:3, 141:5 

  oikeamielinen  

(5 kpl) 

14:5, 112:6, 125:3, 140:14, 

146:8 

  hurskas (4 kpl) 52:8, 55:23, 92:13, 97:12 

  viaton (3 kpl) 7:10, 31:19, 94:21 

  (Jumalan) oma (1 kpl) 1:6 

  pelastettu (1 kpl) 118:15 

  ystävä (1 kpl) 142:8 

 

Taulukko 49. Hepreankielisen Psalmien kirjan יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet ַצדִּ

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 

 

Taulukossa 49 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan יק  ṣaddîq -adjektiivin ַצדִּ

saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Suomen kielen sana vanhurs-

kas toimii 33 kertaa heprean kielen יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena. Seuraa ַצדִּ

vaksi yleisin käännösvastine on oikeamielinen, joka toimii käännösvastineena kahdek-

san kertaa. Neljä kertaa käännösvastineena toimii sana hurskas, kolme kertaa viaton ja 

yhden kerran ilmaisut (Jumalan) oma, pelastettu ja ystävä.
868

 

 

                                                 
868

 Agricolan sanaston säilymistä 1900-luvun Kirkkoraamatuissa tutkinut Aila Mielikäinen toteaa, että 

vanhurskas on vuoden 1992 Kirkkoraamatun Vanhassa testamentissa korvattu sanoilla hurskas, oikeamie-

linen ja viaton. Mielikäinen 2001, 409. – Omat tutkimustulokseni Psalmien kirjasta osoittavat, että Mieli-

käisen mainitsemat adjektiivit ovat juuri ne, joilla vanhurskas on yleisimmin korvattu.  
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Yhteenveto: צדק ṣdq -sanueen eri esiintymismuotojen käännösvastineet vuoden 1992 

Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa  

 
sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla syytön (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq Jumalaan  vanhurskaus (4 kpl) 50:6, 97:6, 119:106, 119:164 ֶצֶדק

maskuliininen  (12 kpl) oikeamielisyys (4 kpl) 9:15, 35:24, 119:7, 119:62 

substantiivi  oikea (2 kpl) 7:18, 119:160 

(49 kpl)  uskollisuus (1 kpl) 35:28 

  oikeus (1 kpl) 119:123 

 ihmiseen  oikeutta rakastava (2 kpl) 18:21, 18:25 

 (7 kpl) oikeus (2 kpl) 7:9, 17:1 

  auttaja (1 kpl) 4:2 

  syyttömyys (1 kpl) 37:6 

  oikeuden saaminen (1 kpl) 35:27 

 asiaan  oikea (3 kpl) 23:3, 119:75, 119:144 

 (6 kpl) hyvä ja oikea (1 kpl) 119:172  

  vanhurskaus (1 kpl) 118:19 

  köyhien asian ajaminen (1 kpl) 45:5 

 ilman selvää 

viittauskohdetta  

oikeus  

(6 kpl) 

45:8, 72:2, 85:11, 85:12, 

85:14, 94:15 

 (22 kpl) 

 

vanhurskaus  

(8 kpl) 

9:9, 40:10, 89:15, 96:13, 97:2, 

98:9, 119:121, 132:9 

  oikein tekevä (1 kpl) 15:2 

  viaton (1 kpl) 17:15 

  totuus (1 kpl) 52:5 

  oikea (tuomio) (1 kpl) 58:2 

  hyvyys (1 kpl) 48:11 

  mahtavat teot (1 kpl) 65:6 

  oikeudenmukaisuus (1 kpl) 119:138 

  oikeamielisyys (1 kpl) 119:142 

 ṣedeq-uhri  säädetyt (uhrit) (1 kpl) 4:6  

 (2 kpl) määrä(uhri) (1 kpl) 51:21 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(13 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 40:11, 71:2, 

71:16, 71:19, 71:24, 98:2, 

111:3, 143:1, 143:11, 145:7 

(34 kpl)  hyvyys (4 kpl) 22:32, 36:11, 51:16, 88:13 

  oikeamielisyys (3 kpl) 72:1, 119:40, 119:142 

  uskollisuus (2 kpl) 89:17, 103:17 

  uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

  (Jumalan) luona oleminen  

(1 kpl) 

69:28 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viittaus- vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 99:4, 106:3 

 kohdetta (5 kpl) oikeus (1 kpl) 72:3 

 monikko ‟vanhurskaat vanhurskaus (1 kpl) 103:6 

 teot‟ (2 kpl) 

 

 

oikeus  

(1 kpl) 

11:7 
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sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

יק  ṣaddîq Jumalaan  vanhurskas (4 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi (7 kpl) oikeamielinen (3 kpl) 116:5, 119:137, 145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(44 kpl) 

vanhurskas  

(29 kpl) 

1:5, 5:13, 11:3, 11:5, 32:11, 

33:1, 34:16, 34:20, 34:22, 

37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 

37:39, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 75:11, 97:11, 

112:4, 118:20, 125:3, 141:5 

  oikeamielinen  

(5 kpl) 

14:5, 112:6, 125:3, 140:14, 

146:8 

  hurskas (4 kpl) 52:8, 55:23, 92:13, 97:12 

  viaton (3 kpl) 7:10, 31:19, 94:21 

  (Jumalan) oma (1 kpl) 1:6 

  pelastettu (1 kpl) 118:15 

  ystävä (1 kpl) 142:8 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq ֶצֶדק

oikeus  

(1 kpl) 

72:7
869

 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 50. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

 

Taulukossa 50 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Suomen kielen vanhurskaus-sanueen 

sanat toimivat enää 67 kertaa heprean kielen צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena. Seu-

raavaksi yleisin käännösvastine on oikeamielisyys, joka toimii käännösvastineena 16 

kertaa. 15 kertaa käännösvastineena on oikeus (joista kaksi kertaa oikeutta rakastava ja 

kerran oikeuden saaminen), kahdeksan kertaa sana oikea (josta kerran hyvä ja oikea ja 

kerran oikea tuomio), viisi kertaa sana hyvyys, neljä kertaa sanat hurskas, viaton ja us-

kollisuus (joista kerran uskollinen hyvyys) sekä kaksi kertaa oikein tekevä ja syyttö-

myys / olla syytön. Yhden kerran käännösvastineina toimivat huolehtia, totuus, oikeu-

denmukaisuus, (Jumalan) luona oleminen, (Jumalan) oma, pelastettu, köyhien asian 

ajaminen, auttaja, ystävä ja mahtavat teot. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1992 

Kirkkoraamattu kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmai-

sulla määräuhri, joka esiintyy käännösvastineena myös jakeessa Dtn. 33:19. Monikko-

muoto ְצָדקֹות ṣĕdāqôt saa jakeessa 11:7 käännösvastineen oikeus ja jakeessa 103:6 kään-

nösvastineen vanhurskaus. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu lisää jakeiden 34:18 ja 37:26 

subjektiksi vanhurskaat ja vanhurskas, vaikka heprealaisessa tekstissä jakeessa ei ole 

mainittu subjektia lainkaan. Vuoden 1991 käännösehdotukseen verrattuna Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineisiin ei tullut lainkaan muutoksia.  

Eri esiintymismuotojen mukaan luokiteltuna ֶצֶדק ṣedeq -substantiivi saa kään-

nösvastineeksi noin joka neljännessä esiintymässä (13/50) sanan vanhurskaus ja yhtä 

monta kertaa (13/50) sanan oikeus. Seitsemän kertaa käännösvastineena on sana oikea 

ja viisi kertaa sana oikeamielisyys. ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivi saa  käännösvastineekseen 

melkein kahdessa kolmasosassa esiintymistä (21/34) sanan vanhurskaus. Neljä kertaa 

käännösvastineena on sana hyvyys ja kolme kertaa sanat oikeamielisyys ja uskollisuus. 

יק -ṣaddîq -adjektiivi saa yli kolmessa viidesosassa (33/51) esiintymistään käännösvas ַצדִּ
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 Ks. alaviite 598. 
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tineen vanhurskas ja kahdeksan kertaa käännösvastineen oikeamielinen ja neljä kertaa 

käännösvastineen hurskas. Suomen kielen käännösvastineista käsin katsottuna vanhurs-

kaus / vanhurskas -sana toimii useimmin יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena ַצדִּ

(33/67) ja toiseksi eniten ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena (21/67). Sen 

sijaan vain 13 kertaa sana vanhurskaus esiintyy ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvasti-

neena, joka saa yhtä monta kertaa käännösvastineekseen sanan oikeus (13/15). Sana 

oikeamielisyys / oikeamielinen toimii useimmin יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvasti ַצדִּ

neena (8/16) ja toiseksi usein ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena (5/16). 

 

Jumalaan viittaavat צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraama-

tun Psalmien kirjassa  

 

Toivanen toteaa yhtenä oman tutkimuksensa lopputuloksena, että sanan merkityssisältö 

ei välttämättä riipu sen kieliopillisesta muodosta, vaan ennemminkin lauseopillisesta 

yhteydestä.
870

 Tämän mukaisesti olen tutkinut Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiin-

tymiä paitsi kieliopillisiin muotoihin perustuvan ryhmittelyn avulla, myös esiintymien 

viittauskohteiden mukaan.  

 
sana käännösvastine jakeet 

 ṣadaq צדק

verbijuurena  

(1 kpl) 

tehdä oikein  

(1 kpl) 

51:6 

 ṣedeq vanhurskaus (4 kpl) 50:6, 97:6, 119:106, 119:164 ֶצֶדק

maskuliininen  oikeamielisyys (4 kpl) 9:15, 35:24, 119:7, 119:62 

substantiivi oikea (2 kpl) 7:18, 119:160 

(12 kpl) uskollisuus (1 kpl) 35:28 

 oikeus (1 kpl) 119:123 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

vanhurskaus  

(13 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 40:11, 71:2, 71:16, 71:19, 

71:24, 98:2, 111:3, 143:1, 143:11, 145:7 

substantiivi hyvyys (4 kpl) 22:32, 36:11, 51:16, 88:13 

(24 kpl) oikeamielisyys (3 kpl) 72:1, 119:40, 119:142 

 uskollisuus (2 kpl) 89:17, 103:17 

 uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

 (Jumalan) luona oleminen (1 kpl) 69:28 

יק  ṣaddîq vanhurskas (4 kpl) 7:10, 7:12, 11:7, 129:4 ַצדִּ

adjektiivi  

(7 kpl) 

oikeamielinen  

(3 kpl) 

116:5, 119:137, 145:17 

yhteensä 44 kpl  

 

Taulukko 51. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen Jumalaan viittaavat 

käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa.  

 

Taulukossa 51 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan Jumalaan viittaavien צדק 

ṣdq -sanueen sanojen saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Hepre-

an kielen qal -muodon käännösvastineena jakeessa 51:6 toimii ilmaisu tehdä oikein. 

Jumalaan viittaavat צדק ṣdq -sanueen sanat saavat käännösvastineekseen 21 kertaa sanan 

vanhurskaus / vanhurskas ja 10 kertaa sanan oikeamielisyys / oikeamielinen. Neljä ker-

taa käännösvastineina esiintyvät sanat hyvyys ja uskollisuus (joista kerran uskollinen 
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hyvyys). Kaksi kertaa käännösvastineena toimii sana oikea ja kerran sana oikeus ja il-

maisu (Jumalan) luona oleminen.  

 

Ihmiseen viittaavat צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

Psalmien kirjassa  

 
sana käännösvastine jakeet 

 ṣadaq verbi- huolehtia (1 kpl) 82:3 צדק

juurena (2 kpl) olla syytön (1 kpl) 143:2  

 ṣedeq oikeutta rakastava (2 kpl) 18:21, 18:25 ֶצֶדק

maskuliininen oikeus (2 kpl) 7:9, 17:1 

substantiivi auttaja (1 kpl) 4:2 

(7 kpl) syyttömyys (1 kpl) 37:6 

 oikeuden saaminen (1 kpl) 35:27 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(44 kpl) 

vanhurskas  

(29 kpl) 

1:5, 5:13, 11:3, 11:5, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 37:21, 

37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 37:39, 58:11, 

58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 75:11, 97:11, 

112:4, 118:20, 125:3, 141:5 

 oikeamielinen (5 kpl) 14:5, 112:6, 125:3, 140:14, 146:8 

 hurskas (4 kpl) 52:8, 55:23, 92:13, 97:12 

 viaton (3 kpl) 7:10, 31:19, 94:21 

 (Jumalan) oma (1 kpl) 1:6 

 pelastettu (1 kpl) 118:15 

 ystävä (1 kpl) 142:8 

yhteensä 53 kpl  

 

Taulukko 52. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen ihmiseen viittaavat 

käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa.  

 

Taulukossa 52 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan ihmiseen viittaavien צדק 

ṣdq -sanueen sanojen saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Hepre-

an kielen hip
c
il -muodon käännösvastineena toimii jakeessa 82:3 ilmaisu huolehtia ja 

qal-muodon käännösvastineena jakeessa 143:2 ilmaisu olla syytön. Ihmiseen viittaavat 

 ṣdq -sanueen sanat saavat käännösvastineekseen 29 kertaa sanan vanhurskas ja viisi צדק

kertaa sanan oikeamielinen. Samoin viisi kertaa käännösvastineena on oikeus (joista 

kaksi kertaa oikeutta rakastava ja kerran oikeuden saaminen), neljä kertaa sana hurskas, 

kolme kertaa sana viaton ja kerran sanat auttaja, syyttömyys, (Jumalan) oma, pelastettu 

ja ystävä.  
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Asioihin viittaavat צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

Psalmien kirjassa  

 
sana käännösvastine jakeet 

  ṣadaq verbijuurena (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 19:10 צדק

 ṣedeq oikea (3 kpl) 23:3, 119:75, 119:144 ֶצֶדק

maskuliininen hyvä ja oikea (1 kpl) 119:172  

substantiivi vanhurskaus (1 kpl) 118:19 

(6 kpl) köyhien asian ajaminen (1)  45:5 

yhteensä 7 kpl  

 

Taulukko 53. Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen asioihin viittaavat kään-

nösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa.  

 

Taulukossa 53 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan asioihin viittaavien צדק 

ṣdq -sanueen sanojen saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Asioi-

hin viittaavat צדק ṣdq -sanueen sanat saavat käännösvastineekseen viisi kertaa sanan 

oikea (joista kerran ilmaisussa olla oikea ja kerran ilmaisussa hyvä ja oikea) ja kerran 

sanan vanhurskaus ja ilmaisun köyhien asian ajaminen. 

 

Ilman selvää viittauskohdetta olevien צדק ṣdq -sanueen esiintymien käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa  
 

sana käännösvastine jakeet 

 ṣedeq oikeus (6 kpl) 45:8, 72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 94:15 ֶצֶדק

maskuliininen  vanhurskaus (8 kpl) 9:9, 40:10, 89:15, 96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 132:9 

substantiivi oikein tekevä (1 kpl) 15:2 

(22 kpl) viaton (1 kpl) 17:15 

 totuus (1 kpl) 52:5 

 oikea (tuomio) (1 kpl) 58:2 

 hyvyys (1 kpl) 48:11 

 mahtavat teot (1 kpl) 65:6 

 oikeudenmukaisuus (1 kpl) 119:138 

 oikeamielisyys (1 kpl) 119:142 

 ṣĕdāqâ fem. vanhurskaus (4 kpl) 24:5, 33:5, 99:4, 106:3 ְצָדָקה

substantiivi (5 kpl) oikeus (1 kpl) 72:3 

yhteensä 27 kpl  

 

Taulukko 54. Hepreankielisen Psalmien kirjan ilman selvää viittauskohdetta olevien צדק 

ṣdq -sanueen esiintymien saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa.  

 

Taulukossa 54 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan ilman selvää viittaus-

kohdetta olevien צדק ṣdq -sanueen sanojen saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirk-

koraamatussa. Ilman selvää viittauskohdetta olevista צדק ṣdq -sanueen sanoista ֶצֶדק 

ṣedeq -substantiivit saavat käännösvastineekseen kahdeksan kertaa sanan vanhurskaus 

ja kuusi kertaa sanan oikeus. Yhden kerran käännösvastineina toimivat oikein tekevä, 

viaton, totuus, oikea (tuomio), hyvyys, mahtavat teot, oikeudenmukaisuus ja oikeamie-

lisyys. ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivit saavat käännösvastineekseen neljä kertaa sanan van-

hurskaus ja kerran sanan oikeus. Toimiessaan itsenäisenä lauseen subjektina ֶצֶדק ṣedeq -

substantiivi saa jakeissa 85:11, 85:12 ja 85:14 käännösvastineekseen sanan oikeus, ja-

keessa 48:11 käännösvastineekseen sanan hyvyys sekä jakeissa 89:15 ja 97:2 sanan 
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vanhurskaus. Toimiessaan itsenäisenä lauseen objektina ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivi saa 

käännösvastineekseen kaikissa neljässä esiintymässään (24:5, 33:5, 99:4 ja 106:3) sanan 

vanhurskaus ja itsenäisessä adverbiaalisessa merkityksessä toimiessaan jakeessa 72:3 

käännösvastineekseen sanan oikeus. ֶצֶדק ṣedeq -substantiivi saa toimiessaan itsenäisenä 

lauseen objektina käännösvastineekseen jakeissa 40:10, 119:121 ja 132:9 sanan van-

hurskaus, jakeessa 15:2 ilmaisun oikein tekevä, jakeessa 45:8 sanan oikeus, jakeessa 

52:2 sanan totuus, jakeessa 58:2 ilmaisun oikea tuomio, jakeessa 119:138 sanan oikeu-

denmukaisuus ja jakeessa 119:142 sanan oikeamielisyys. Adverbiaalisessa merkitykses-

sä oleva ֶצֶדק ṣedeq -substantiivi saa jakeissa 9:9, 96:13 ja 98:9 käännösvastineekseen 

sanan vanhurskaus, jakeessa 17:15 sanan viaton, jakeessa 65:6 ilmaisun mahtavat teot 

sekä jakeissa 72:2 ja 94:15 sanan oikeus.  

 

Tiivistelmä: צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psal-

mien kirjassa viittauskohteen mukaan luokiteltuna  

 

Ne hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanat, jotka viittaavat Jumalaan, 

ovat saaneet miltei puolessa esiintymiskohdistaan (21/44) käännösvastineekseen suo-

men kielen vanhurskaus / vanhurskas -sanan ja 10 kohdassa oikeamielisyys / oikeamie-

linen -sanan. Sen sijaan ne hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanat, jot-

ka viittaavat ihmiseen, ovat saaneet yli puolessa esiintymiskohdistaan (29/53) käännös-

vastineekseen suomen kielen vanhurskas-sanan ja viidessä kohdassa oikeamielinen-

sanan, saman verran kuin sanan oikeus.  Asioihin liittyvät hepreankielisen Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen sanat saavat useimmiten (5/7) käännösvastineeksi sanan oikea. 

Suomen kielen käännösvastineista käsin katsottuna vanhurskaus / vanhurskas -sana viit-

taa eniten ihmiseen (29/51) ja toiseksi eniten Jumalaan (21/51). Sana oikeamielisyys / 

oikeamielinen viittaa puolestaan useammin Jumalaan (10/15) kuin ihmiseen (5/10).  

Itsenäisenä lauseen subjektina toimiva ֶצֶדק ṣedeq -substantiivi saa käännösvas-

tineekseen useammin sanan oikeus (3/6) kuin sanan vanhurskaus (2/6). Itsenäisenä lau-

seen objektina toimiva ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivi saa käännösvastineekseen kaikissa 

neljässä esiintymässään sanan vanhurskaus, kun taas vastaavassa asemassa toimiva ֶצֶדק 

ṣedeq -substantiivi saa yhteensä seitsemän erilaista käännösvastinetta. Adverbiaalisessa 

merkityksessä toimiva ֶצֶדק ṣedeq -substantiivi saa neljä erilaista käännösvastinetta. 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamista käännösvastineista 41 edustaa suo-

men kielen oikea tai oikeus -sanueita eri muodoissaan. Komitea ja sen kääntäjät ovat 

siis - joko tietoisesti tai tiedostamattaan - lähteneet liikkeelle sanueen perusmerkitykses-

tä heprean kielessä ja pyrkineet löytämään suomen kielestä semanttisesti läpinäkyviä 

käännösvastineita, joilla on semanttinen yhteys sanaan oikea. Komitealla ei kuitenkaan 

ole ollut tietoista pyrkimystä ajaa jotakin tiettyä sanaa vanhurskaus-sanueen korvaajak-

si. Ilmeisesti Jussi Aron omassa psalmikäännöksessään käyttämä oikeamielisyys-sanue 

ei ole kelvannut siihen tarkoitukseen. Myös muut צדק ṣdq -sanueen saamat käännösvas-

tineet sopivat siihen semanttiseen kenttään, mikä sanalla on heprean kielessä.   

 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun saama palaute 

 

Jo ennen kuin kirkolliskokous asetti 29.10.1973 raamatunkäännöskomitean, olivat 

Heikki Räisänen ja Esko Rintala todenneet uuden raamatunkäännöksen aiheuttavan 

väistämättä erimielisyyksiä. Räisäsen mukaan raamatunkäännöksen uudistuksiin suhtau-

tuvat kielteisimmin uskonnollisten ääriryhmien ohella kirjallisuuskriitikot ja äidinkielen 
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vaalijat, jotka kokevat irtautumisen perinteisestä raamattukielestä rappeutumisilmiök-

si.
871

 Rintala toteaa saman asian hienosyisemmin: 
 

Erimielisyydet, joita väistämättä syntyy uusien raamatunkäännösten ilmestyessä ja erityi-

sesti poikettaessa keskeisten uskonnollisten termien käytössä perinteellisistä käännösrat-

kaisuista, pohjautuvat luultavasti erilaisiin kielifilosofisiin perusolettamuksiin, jotka eivät 

suinkaan aina ole täysin tiedostettuja.
872 

 
 

Raamatunkäännösehdotusten valmistuttua vuonna 1991 Rintala, joka oli itse jät-

tänyt komitean sihteerin tehtävät jo työn alkuvaiheessa, hahmotteli artikkelissaan Miksi 

raamatunkääntäjälle raivostutaan? hypoteesia uuden raamatunkäännöksen saamasta 

kielteisestä vastaanotosta: 
 

… uuden raamatunkäännöksen ilmestymiseen suhtautuvat pelolla ja vavistuksella ennen 

kaikkea ne, joille Raamattu ja uskonkäsitys ovat hyvin tärkeitä asioita ja jotka ovat kris-

tillisten perinneliikkeiden sitoutuneita jäseniä. Kristitty on kohdannut Raamatun sanan 

usein jo nuoruudessaan, ja hänen herätyskokemuksensa tai uskoontulonsa on säännölli-

sesti liittynyt aivan tiettyihin Raamatun tekstikohtiin. Juuri nämä tekstikohdat, jotka usein 

lienevät myös hänen perinneliikkeelleen yhteisiä, ovat tulleet hänelle hyvin rakkaiksi. … 

Uusi käännös, jota tarjotaan perinnäisen käännöksen tilalle tai rinnalle, merkitsee silloin 

kuvatunlaisen yhteisön jäsenen turvallisuudelle uhkaa.
873

 

 

Rintala käsittelee samassa artikkelissaan myös uskonkäsitysten muuttumista ja 

ottaa esimerkiksi heprean sanan ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja kreikan sanan δικαιοζύνη. Hän otaksuu, 

että kun sanat käännettiin latinaan käännösvastineella iustitia, uskonkäsitys menetti mo-

nia keskeisiä merkitysaineksiaan. Esimerkkinä menetetystä merkitysaineksesta hän 

mainitsee muinaisseemiläisen klaanin piirissä vaikuttavan liittosolidaarisuuden. Rintala 

epäilee, ettei sana iustitia olisi ollut Martti Lutherille niin merkittävä, mikäli sana olisi 

kantanut vielä täysin samaa merkityssisältöä kuin ṣĕdāqâ hepreassa.
874

  

Kouluneuvos Aarre Kailanpää totesi vuonna 1992 artikkelissaan Ajatuksia raa-

matunkäännösehdotuksen tiimoilta uuden raamatunkäännöksen vaikutuksesta ”lah-

konomaisiin” liikkeisiin samaan tapaan kuin Rintala: 
 

Erityisesti jäykkään fundamentalismiin ja tarkoitushakuisesti valittuihin harvoihin raama-

tunkohtiin perustuvat lahkonomaiset liikkeet tuntevat syystäkin rakenteidensa murtuvan, 

jos tähänastinen ilmaisu vähänkin muuttuu.
875

 

 

Kuten Rintala ja Kailanpää aavistivat, vuoden 1992 Kirkkoraamattu aiheuttikin ilmes-

tyttyään erimielisyyttä. Erityisesti kirkon herätysliikkeet reagoivat uuteen raamatun-

käännökseen. Mutta toisin kuin Rintala ja Kailanpää olettivat, herätysliikkeiden kan-

nanotot eivät keskittyneet puolustamaan yksittäisiä ”valittuja harvoja raamatunkohtia”, 

vaan ne arvioivat dynaamisen vastaavuuden teorian käytettävyyttä Kirkkoraamatun 

käännösteoriana ja kiinnittivät huomion sisällöllisiin ja opillisiin kysymyksiin. Kannan-
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otot käsittelevät toki myös yksittäisten jakeiden käännöksiä, mutta niiden päähuomio ei 

ole kuitenkaan sanamuodoissa, vaan sisällössä. 

Suomen Raamattuopiston Säätiö, Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 

ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys julkaisivat heti vuonna 1992 kirjasen 

nimeltä Toisin sanoen. Vaihtoehtoiskäännöksiä vuoden 1992 Raamattuun. Kirjan esipu-

he ottaa kantaa vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösperiaatteeseen eli dynaamisen 

vastaavuuden periaatteeseen. Esipuheen mukaan periaate on sinänsä oikea ja nykyaikai-

nen, sillä sen avulla saadaan aikaan sujuvaa ja helposti ymmärrettävää kieltä. Käännös-

periaate on esipuheen mukaan kuitenkin ongelmallinen, mikäli tekstin sisällöllinen ja 

opillinen tarkkuus kärsii kielellisen sujuvuuden kustannuksella. Vuoden 1992 Kirkko-

raamattu tekee kirjan esipuheen mukaan suurelta osin oikeutta Raamatun alkutekstille. 

Kirkkoraamattuun on kuitenkin jäänyt kohtia, joissa käännöstä pitää esipuheen mukaan 

tarkistaa. Kirja pyrkii esittämään näistä kohdista vaihtoehtoisen käännöksen.
876

 Koska 

kirja ei esitä vaihtoehtoisia käännöksiä Psalmien kirjan jakeisiin, joissa esiintyy jokin 

 .ṣdq -sanueen sana, en käsittele kirjaa tarkemmin tässä tutkimuksessa צדק

Vanhoillislestadiolainen herätysliike käsitteli suhtautumistaan vuoden 1992 

Kirkkoraamattuun kesällä 1992 sekä uudestaan kesällä 1994. Suomen Rauhanyhdistys-

ten Keskusyhdistys ry:n vuosikokous hyväksyi 2.7.1994 kannanilmaisun, joka on otsi-

koitu Uusi kirkkoraamattu ja vanhoillislestadiolaisuus. Kannanilmaisun mukaan van-

hoillislestadiolaisuuden toiminnassa ei ole tarvetta muuttaa sen omaksumaa raamatun-

käännösten käyttöä eli pitäytymistä vuoden 1776 Kirkkoraamattuun. Perusteluna kan-

nanilmaisu toteaa, että vuoden 1992 Kirkkoraamatun kerronnallinen teksti on hyvää 

käännöstä ja hyvää suomea, mutta käännöksessä on lukuisia vanhurskauttamisoppia 

koskevia heikkoja kohtia.
877

 Kannanilmaisun taustaluvun mukaan dynaaminen kään-

nösperiaate on koitunut käännöksen heikkoudeksi ja opillinen selkeys on jäänyt toissi-

jaiseksi. Taustaluku toteaa, että Raamatun yksittäiset jakeet ja ajatukset ovat enemmän 

kuin kerrontaa, ne ovat opillisia lausumia.
878

 Vaikka kannanilmaisu ja sen taustaluku 

käsittelevät vanhurskauttamisoppia, eivät ne ota suoraan kantaa vanhurskaus-sanueen 

kääntämiseen. Koska kannanilmaisu tai sen taustaluku eivät myöskään käsittele Psalmi-

en kirjan jakeita, joissa esiintyy jokin צדק ṣdq -sanueen sana, en käsittele kyseistä kan-

nanilmaisua tai sen taustalukua tarkemmin tässä tutkimuksessa. 

Vuonna 1997 rovasti Risto Santala julkaisi kirjan Suudelma hunnun läpi, jossa 

hän tarkastelee vuoden 1992 Kirkkoraamattua ekumenian ja raamattuopetuksen kannal-

ta. Hän aloittaa tarkastelunsa toteamalla, että kun Kirkkoraamattua vertaa edelliseen, 

vuoden 1938 Kirkkoraamattuun, joutuu hämmästelemään eräitten keskeisten käsitteiden 

suurta katoa. Vanhurskaus, jota Santala pitää keskeisenä uskontokeskustelun käsitteenä, 

toistuu johdannaisineen vuoden 1938 Kirkkoraamatussa 575 jakeessa ja vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa vain 298 kertaa.
879

 Santalan mukaan käännös sisältää häiritsevän 
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runsaasti lisäsanoja ja tulkintaa, jota ei löydy alkutekstistä.
880

 Raamatunopetuksen ja 

ekumeenisen keskustelun kannalta pahimmat seuraukset ovat hänen mukaansa sillä, jos 

koko vanhurskautta merkitsevä sana jätetään pois tai vaihdetaan väärissä asiayhteyksis-

sä oikeudenmukaisuudeksi.
881

 Samoin kuin vuonna 1990 tekemässään muutosesitykses-

sä, Santala toteaa, että jae Ps. 22:32 tulisi ehdottomasti kääntää vuoden 1938 Kirkko-

raamatun sanoin ‟He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurs-

kauttaan, että hän on tämän tehnyt‟. Käännösehdotuksessa käytetty vastine hyvyys ei 

hänen mukaansa viittaa Messiaaseen samalla tapaa kuin vanhurskaus.
882

  

 

16. Takaisin vanhurskauteen. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 
käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen ilmes-
tyneissä raamatunsuomennoksissa 

 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun hyväksymisen jälkeen on ilmestynyt kaksi uutta suo-

menkielistä Psalmien kirjan käännöstä. Ensimmäinen niistä on Uuras Saarnivaaran joh-

taman projektin tuloksena syntyneen Jumalan Kansan Raamattu -käännöksen Psalmien 

kirja ja toinen on Raamattu Kansalle -yhdistyksen käännöstyön tuloksena syntynyt 

Psalmien kirja, joka tuli myyntiin vuonna 2009. Näiden lisäksi vuonna 2006 ilmestynyt 

suomenjuutalaisten rukouskirja Sidur Helsinki sisältää psalmien käännöksiä. Tässä lu-

vussa tutkin Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamia käännösvastineita näissä kään-

nöksissä. Näiden uusien käännösten lisäksi on syytä mainita, että vuoden 1938 Kirkko-

raamatun myynti on kasvanut selvästi 2000-luvulla.
883

 

 

Jumalan Kansan Raamattu 1992 

 

Jumalan Kansan Raamattu -käännöksen on tehnyt Kansanlähetyksen piirissä vaikutta-

nut Uuras Saarnivaara. Hänen johtamansa raamatunkäännöstyö valmistui vuonna 1992. 

Käännös pohjautuu vuoden 1938 Kirkkoraamattuun, jonka tekstiä hän on muokannut.
884

 

Kyse ei siis ole alkukielistä tehdystä uudesta käännöksestä. Tältä osin Jumalan Kansan 

Raamattu -käännös on syntynyt samaan tapaan kuin Eesti Piibel -käännös 1997. 

 

 

 

                                                 
880

 Santala 1998, 10. 
881

 Santala 1998, 55. – Mielikäinen toteaa, että vuosisatojen kuluessa suomen kielen sana vanhurskaus on 

saanut pelkästään teologisen sisällön, eikä sanan enää ilmaise keskivertosuomalaiselle sitä, mitä alkupe-

räiset heprean kielen sanat ovat ilmaisseet. Siksi sanaston dynaaminen monipuolistaminen voi Mielikäi-

sen mukaan myös palvella raamattuopetusta ja evankeliumin julistusta, eikä vain vaikeuttaa sitä. Mieli-

käinen 1999, 89. 
882

 Santala 1990, 15; Santala 1998, 57-58. 
883

 Toivanen 2010, 464. – Edellisen Kirkkoraamatun kysynnän kasvu ei kuitenkaan välttämättä merkitse 

kannanottoa vuoden 1992 Kirkkoraamattua vastaan. Raamatunkäännöstyössä mukana olleet osin peruste-

livat käännösratkaisujaan sillä, että vuoden 1938 Kirkkoraamattu on edelleen käytettävissä. Harviainen 

2008, 123; Toivanen 2010, 470. 
884

 http://www.du.fi/fi/?sid=227 20.3.2010. 

http://www.du.fi/fi/?sid=227
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) 51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  antaa oikeus (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10  

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 

97:6, 119:7, 119:62, 119:106, 

119:123, 119:160, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (1 kpl) 35:27 

  oikea asia (1 kpl) 17:1 

 asiaan  

(6 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

45:5 (asia), 118:19 (portit) 119:75 

(tuomiot), 119:144 (todistukset), 

119:172 (käskyt) 

  oikea (1 kpl) 23:3 (tie) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(21 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 

48:11, 58:2, 65:6, 72:2, 85:11, 

85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 96:13, 

97:2, 98:9, 119:121, 119:138, 

119:142, 132:9 

  totta (1 kpl) 52:5 

 ṣedeq-uhri  vanhurskauden uhrit (1 kpl) 4:6  

 (2 kpl) oikea teurasuhri (1 kpl) 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 

40:11, 51:16, 69:28, 71:2, 71:15, 

71:16, 71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 

89:17, 98:2, 103:17, 111:3, 

119:40, 119:142, 143:1, 143:11, 

145:7 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta (5 kpl) 

vanhurskaus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus  

(2 kpl) 

11:7, 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

(52 kpl) 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas  

(7kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 119:137, 

129:4, 145:17 

 ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 

14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 37:32, 

37:39, 52:8, 55:23, 58:11, 58:12, 

64:11, 68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 

92:13, 94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15, 118:20, 125:3 (2 

krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 55.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Jumalan Kansan Raamattu -käännöksessä vuonna 1992. 
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Taulukossa 55 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Jumalan Kansan Raamattu -käännöksessä vuonna 1992. Kaikkiaan 

132 kertaa JKR käyttää käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa verbimuo-

don, kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineena. Neljä ker-

taa verbimuodon ja ֶצֶדק ṣedeq -sanan käännösvastineena on oikea (joista kerran olla 

oikea) ja kaksi kertaa oikeus (joista kerran antaa oikeus). Yhden kerran ֶצֶדק ṣedeq -

sanan käännösvastineena on sana totta. Useampien muiden tutkimieni raamatunkään-

nösten tapaan JKR lisää jakeen 34:18 subjektiksi vanhurskaat, vaikka heprealaisessa 

tekstissä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. JKR kääntää myös jakeessa 92:16 

heprean sanan יָָשר yāšār ‟oikeamielinen‟ sanalla vanhurskas. Kaiken kaikkiaan JKR 

käyttää hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina täsmälleen 

samoja käännösvastineita kuin vuoden 1938 Kirkkoraamattu. Sen sijaan Jumalan Kan-

san Raamattu -käännöksen Psalmien kirja käyttää vanhurskaus-sanueen sanaa yhden 

kerran enemmän kuin vuoden 1938 Kirkkoraamattu. Jakeessa 94:1 ei esiinny heprealai-

sessa tekstissä lainkaan צדק ṣdq -sanueen sanaa, mutta JKR kääntää jakeen ilmaisun 

ל־נְָקמֹות  .‟ʾ l-někāmôt ‟kostojen Jumala‟ sanoilla ‟sinä vanhurskaasti rankaiseva Jumala א 

Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ JKR kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla vanhurskauden uhrit, 

jakeessa 51:21 ilmaisulla oikea teurasuhri ja jakeessa Dtn. 33:19 ilmaisulla oikeat uhrit, 

joten kääntäjä ei selvästikään ole ajatellut, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. 

 



 

225 

 

Raamattu Kansalle 2009 

 

Raamattu Kansalle on yhteiskristillisen yhdistyksen julkaisema suomennos. Yhdistys 

perustettiin 7.2.1987. Vuoteen 1990 mennessä yhdistys sai julkaistua psalmit 120-134 

nimellä Matkalaulut.
885

 Uuden testamentin käännös valmistui vuonna 1999. Vuonna 

2000 ilmestyi käännösnäyte psalmeista 1-72. Koko Psalmien kirjan käännös julkaistiin 

nettiversiona vuonna 2002. Tarkistettu Uuden testamentin käännös ja Psalmien kirja 

julkaistiin yhteisniteenä vuonna 2009. Olen käyttänyt tutkimukseni päälähteenä vuonna 

2009 julkaistua nidettä Uusi testamentti ja Psalmit. Vertailukäännöksenä psalmien 1-72 

osalta olen käyttänyt vuonna 2000 julkaistua käännösnäytettä. Uusi testamentti ja Psal-

mit sisältää lyhyen esipuheen, jonka mukaan yhdistyksen käännöstyön tavoitteena on 

ollut sanavastaavuuteen perustuva nykykielinen käännös. Kielen sujuvuuden tai tekstin 

ymmärrettävyyden vuoksi kääntäjät ovat kuitenkin joskus käyttäneet alkukielestä poik-

keavaa sanaa tai sanontaa. Esipuhe lupaa, että merkittävien erojen osalta kirjaimelli-

sempi merkitys ilmaistaan alaviitteissä, samoin mahdolliset käännösvaihtoehdot.
886

  

Vuonna 2000 julkaistu käännösnäyte Psalmit 1-72 sisältää vähän pidemmän esi-

puheen, jossa kuvataan yhdistyksen käännösorganisaatiota
887

 ja käännösperiaatteita tar-

kemmin. Käännösnäytteen esipuheen mukaan tarkoituksena on ollut tehdä mahdolli-

simman tarkka käännös, joka olisi myös hyvää suomen kieltä. Kääntäjät ovat pyrkineet 

käyttämään suoria käännöksiä heprealaisista kielikuvista silloinkin, kun suomen kieles-

sä ei ole ollut vastaavaa kielikuvaa. Tällä tavoin he pyrkivät olemaan uskollisia alku-

tekstille ja välittämään sen merkityksen suomalaiselle lukijalle. Myös käännösnäyte 

sisältää alaviitteitä, joissa kääntäjät tarvittaessa ilmaisevat sanatarkan tai vaihtoehtoisen 

käännöksen tai jonkin muun tekstin ymmärtämisen kannalta olennaisen asian.
888

  

 

                                                 
885

 Liljeqvist 1990, 207. – Liljeqvistin mukaan yhdistyksen syntymisen taustalla oli keskeiseltä osin Suo-

men baptistiyhdyskunnan irtisanoutuminen yhteistyöstä raamatunkäännöskomitean kanssa. Liljeqvist 

1990, 205-206. 
886

 Uusi testamentti ja Psalmit 2009, 3. Raamattu Kansalle -käännöksen käännösprosessista ks. Liljeqvist 

1990, 206-207. 
887

 Esipuheen mukaan yhdistyksen Vanhan testamentin käännösryhmään ovat kuuluneet varsinaisina 

jäseninä Seppo Seppälä (pj.), Matti Nevalainen ja Pentti Mäkinen (kääntäjät) ja Frans Hartikainen (avus-

taja ja siht.). Lisäksi ryhmän toiminnassa ovat Psalmien kirjan osalta olleet Pekka Halmesmaa, Jarmo 

Forsström ja Paula Seppälä. Suomen kielen asiantuntijoina ovat olleet Paavo Suihkonen ja Maria Kela. 

Yhdistyksen hallitus ja käännöstyön seurantaryhmä ovat tehneet käännösryhmän valmistamaan käännös-

näytteeseen korjausehdotukset ja sen jälkeen käännösryhmä on suomen kielen asiantuntijoiden kanssa 

tehnyt tarpeelliset muutokset käännösnäytteeseen. Psalmit 1-72 2000, 5. 
888

 Psalmit 1-72 2000, 5-6. 
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sanueen sana sana viittaa käännösvastine jakeet 

 ṣadaq  Jumalaan (1 kpl) osoittautua vanhurskaaksi (1 kpl)  51:6 צדק

verbijuurena ihmiseen  hankkia oikeus (1 kpl) 82:3 

(4 kpl) (2 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 143:2  

 asiaan (1 kpl) olla vanhurskas (1 kpl) 19:10  

ֶדקצֶ   ṣedeq 

maskuliininen  

substantiivi 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus  

(12 kpl) 

7:18, 9:5, 35:24, 35:28, 50:6, 

97:6, 119:7, 119:62, 119:106, 

119:123, 119:160, 119:164 

(49 kpl) ihmiseen  vanhurskaus (5 kpl) 4:2, 7:9, 18:21, 18:25, 37:6 

 (7 kpl) oikeus (1 kpl) 35:27 

  oikea asia (1 kpl) 17:1 

 asiaan  

(6 kpl) 

vanhurskaus  

(6 kpl) 

23:3 (tie), 45:5 (asia), 118:19 

(portit) 119:75 (tuomiot), 

119:144 (todistukset), 119:172 

(käskyt) 

 ilman selvää  

viittauskohdetta  

(22 kpl) 

vanhurskaus  

(21 kpl) 

9:9, 15:2, 17:15, 40:10, 45:8, 

48:11, 58:2, 65:6, 72:2, 85:11, 

85:12, 85:14, 89:15, 94:15, 

96:13, 97:2, 98:9, 119:121, 

119:138, 119:142, 132:9 

  totuus (1 kpl) 52:5 

 ṣedeq-uhri (2 kpl) vanhurskauden uhrit (2 kpl) 4:6, 51:21 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen  

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus  

(24 kpl) 

5:9, 22:32, 31:2, 36:7, 36:11, 

40:11, 51:16, 69:28, 71:2, 

71:15, 71:16, 71:19, 71:24, 

72:1, 88:13, 89:17, 98:2, 

103:17, 111:3, 119:40, 119:142, 

143:1, 143:11, 145:7 

 ihmiseen (3 kpl) vanhurskaus (3 kpl) 106:31, 112:3, 112:9 

 ilman selvää viit-

tauskohdetta (5)  

vanhurskaus  

(5 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4, 106:3 

 monikko ‟vanhurs- vanhurskaus (1 kpl) 11:7  

 kaat teot‟ (2 kpl) vanhurskaat teot (1 kpl) 103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas  

(7kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 116:5, 

119:137, 129:4, 145:17 

(52 kpl) ihmiseen  

(45 kpl) 

vanhurskas  

(45 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 

14:5, 31:19, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:20, 34:22, 37:12, 37:16, 

37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 

37:30, 37:32, 37:39, 52:8, 

55:23, 58:11, 58:12, 64:11, 

68:4, 69:29, 72:7, 75:11, 92:13, 

94:21, 97:11, 97:12, 112:4, 

112:6, 118:15, 118:20, 125:3 (2 

krt.), 140:14, 141:5, 142:8, 

146:8 

yhteensä 139 kpl   

 

Taulukko 56.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet  

Raamattu Kansalle -käännöksessä 2009. 

 

Taulukossa 56 esittelen kaikki hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamat 

käännösvastineet Raamattu Kansalle -käännöksessä vuonna 2009. Kaikkiaan 135 kertaa 
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Raamattu Kansalle käyttää käännösvastineena vanhurskaus / vanhurskas -sanaa verbi-

muodon, kaikkien eri kielioppimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineena. Kaksi 

kertaa verbimuodon ja ֶצֶדק ṣedeq -sanan käännösvastineena on oikeus (joista toisen ker-

ran hankkia oikeus) ja kerran oikea (asia). Samoin kerran ֶצֶדק ṣedeq -sanan käännösvas-

tineena on totuus (jae 52:5).
889

 Ilmaisun   זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ Raamattu Kansalle -

käännös kääntää jakeissa 4:6 ja 51:21 ilmaisulla vanhurskauden uhrit. Kääntäjät ovat 

mahdollisesti ajatelleet, että ilmaisu viittaa tiettyyn uhrilajiin. Jakeessa 17:1 Raamattu 

Kansalle -käännös on pitäytynyt Biblia Hebraica Stuttgartensian pohjatekstissä ja kään-

tänyt siksi sanan ֶצֶדק ṣedeq käännösvastineella oikea asia.
890

 Raamattu Kansalle -

käännös lisää jakeiden 34:18 ja 37:33 subjektiksi vanhurskaat / vanhurskas, vaikka hep-

realaisessa tekstissä jakeessa ei ole mainittu subjektia lainkaan. 

 

Sidur Helsinki -rukouskirja 2006  

 

Suomenjuutalaisten rukouskirjan Sidur Helsinki ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 

2006 ja toinen uudistettu painos vuonna 2008. Rukouskirja sisältää juutalaisten tär-

keimmät arkipäivän, sapatin ja juhlapyhien rukoukset. Esipuheen mukaan Sidurin ruko-

usten ja muiden tekstien suomennoksessa on pyritty alkuperäistekstien täsmälliseen 

käännökseen, kuitenkin samalla huolehtien siitä, että käännös on sujuvaa ja helposti 

ymmärrettävää nykysuomea.
891

 Tämä rukouskirja on tutkimukseni mielenkiinnon koh-

teena, koska rukouskirja sisältää paljon myös Raamatun tekstejä ja niiden joukossa lu-

kuisia psalmeja. Esipuhe antaa vaikutelman, että myös nämä Raamatun tekstit on kään-

netty suoraan alkuperäistekstistä eli Heprealaisesta Raamatusta noudattaen esipuheessa 

mainittuja periaatteita.  

Tutkimukseni kohteista olevista psalmeista Sidur Helsinki sisältää psalmit 19, 

24, 34, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 116, 125, 129, 132, 145 ja 146. Näiden psalmien tarkempi 

tutkiminen osoittaa, että psalmien käännökset noudattavat miltei poikkeuksetta vuoden 

1992 Kirkkoraamatun käännöstä. Ainoa tutkimiini jakeisiin liittyvä poikkeus on jae 

99:4. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu kääntää: 
        

Sinä, väkevä kuningas, rakastat oikeutta. Sinä loit oikeudenmukaisuuden, sinä  

opetit Israelille oikeuden ja vanhurskauden.  

 

Sidur Helsinki kääntää: 

 
Väkevä kuningas, sinä rakastat oikeutta. Sinä perustit oikeudenmukaisuuden, opetit Jaa-

kobille oikeuden ja vanhurskauden. 

 

Sidur Helsinki kääntää kaikki siihen sisältyviin psalmeihin liittyvät צדק ṣdq -

sanueen esiintymät täsmälleen samalla tavalla kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu. Ru-

kouskirjan kääntäjät ovat siis tyytyneet niihin vastineisiin, jotka vuoden 1992 Kirkko-

raamattu kyseisille Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanoille antaa. Vuoden 1992 Kirk-

koraamatun käännös on siis näiltä osin ilmeisestikin vastannut niitä käännösperiaatteita, 

jotka Sidur Helsinki -rukouskirjan esipuhe mainitsee eli käännös on alkuperäistekstien 

                                                 
889

 Vuonna 2000 ilmestynyt käännösnäyte Psalmit 1-72 lisää tähän jakeeseen alaviitteen, jossa on mainin-

ta: ‟Sanatarkasti: vanhurskauden.‟ Vuonna 2009 ilmestynyt Uusi testamentti ja Psalmit ei enää lisää ky-

seistä alaviitettä. Psalmit 1-72 2000, 36; Uusi testamentti ja Psalmit 2009, 513. 
890

 Ks. alaviite 634. 
891

 Sidur Helsinki 2008, esipuhe. 
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täsmällistä, mutta sujuvaa ja helposti ymmärrettävää nykykielistä käännöstä.
892

 Joka 

tapauksessa voisi olettaa, että Sidur Helsinki mainitsisi esipuheessa, että rukouskirjaan 

sisältyvät Raamatun tekstien käännökset pohjautuvat valtaosin vuoden 1992 Kirkko-

raamattuun. 

 

Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkko-

raamatun jälkeen ilmestyneissä raamatunsuomennoksissa 

 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun jälkeen on ilmestynyt yksi varsinainen Psalmien kirjan 

käännös ja kaksi aiemman käännöksen korjausta. Jumalan Kansan Raamattu on vuoden 

1938 Kirkkoraamattuun tehty korjauskäännös, jossa on täsmälleen samat Psalmien kir-

jan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet kuin pohjakäännöksessä. Sidur Helsinki käyttää 

pääsääntöisesti vuoden 1992 Kirkkoraamatun tekstiä ja käyttää myös täsmälleen samoja 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineita. Ainoa varsinainen uusi käännös on 

Raamattu Kansalle -käännös, jonka syntyhistoria liittyy vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

käännösprosessiin ja joka edustaa siksi selkeästi vaihtoehtoa sille. Raamattu Kansalle -

käännös on kaikista suomenkielistä käännöksistä eniten käyttänyt Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanueen käännösvastineena suomen kielen vanhurskaus-sanuetta, yhteensä 135 

kertaa. 

 

17. Semanttisesti rikas Kirkkoraamattu. Psalmien kirjan צדק ṣdq 
-sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamien käännösvas-
tineiden vertailua muihin käännöksiin 

 

Tässä luvussa vertailen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatus-

sa saamia käännösvastineita sanueen muissa käännöksissä saamiin käännösvastineisiin. 

Koska vertailu kaikkiin mahdollisiin tutkimukseeni sisältyviin käännöksiin ei ole miele-

kästä tässä tutkimuksessa, olen valinnut niistä vertailuun neljä erilaista käännöstä, jotka 

ovat syntyneet suunnilleen samalla aikakaudella ja jotka on käännetty suunnilleen sa-

moihin periaatteisiin nojaten kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu.  

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösvastineiden vertailu Psalmit ny-

kysuomeksi -käännöksen käännösvastineisiin on mielekästä, koska Jussi Aro laati yksi-

tyisen käännöksensä juuri ennen kuin kirkolliskokous asetti komitean. Aro myös osallis-

tui syvällisesti uuden Kirkkoraamatun laatimiseen sekä komitean että käännösyksikön 

tasolla. Vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösvastineiden vertailu norjankielisen Bibe-

len -käännöksen käännösvastineisiin antaa kuvaa siitä, millä tavoin vieraskieliset vertai-

lukäännökset ovat vaikuttaneet vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösvastineiden valin-

taan. Vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösvastineiden vertailu ruotsinkielisen Bibeln 

2000 -käännöksen käännösvastineisiin antaa puolestaan kuvan siitä, millaisiin käännös-

vastineisiin samaan aikaan tekeillä olleissa käännöksissä päädyttiin; raamatunkäännös-

komiteahan teki yhteistyötä Ruotsin käännöskomitean kanssa. Vertailua puoltaa sekin, 

että Bibeln 2000 toimii myös suomenruotsalaisten Raamattuna. Psalmit elävät -

parafraasi on puolestaan suomenkielinen yritys määritellä kontekstien avulla, mitä צדק 

ṣdq -sanue tarkoittaa suomeksi. Siksi vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösvastineiden 

vertailu Psalmit elävät -parafraasin ”käännösvastineisiin” on perusteltua. 
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Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä 

 

Tässä alaluvussa vertailen ensin צדק ṣadaq -verbijuuren, sen jälkeen צדק ṣedeq -

substantiivin, seuraavaksi ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin ja lopuksi יק  ṣaddîq -adjektiivin ַצדִּ

saamia käännösvastineita vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -

käännöksessä. Lopuksi vertailen Psalmien kirjan koko צדק ṣdq -sanueen käännösvasti-

neita viittauskohteen mukaan luokiteltuina. 

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Psalmit  

nykysuomeksi -käännöksessä 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) olla oikeassa (1 kpl) צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) hip
c
il auttaa oikeuteensa (1 kpl) hip

c
il 

(4 kpl) (2 kpl) olla syytön (1 kpl) olla täysin oikeassa (1 kpl) 

 asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) olla oikeudenmukainen (1 kpl) 

 

Taulukko 57. Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuoden 1992  

Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä.  

 

Taulukossa 57 esittelen Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. צדק ṣadaq -

verbijuuren qal-muodot saavat vuoden 1992 Kirkkoraamatussa käännösvastineet tehdä 

oikein, olla syytön ja olla oikea. Psalmit nykysuomeksi antaa käännösvastineet olla oi-

keassa, olla täysin oikeassa ja olla oikeudenmukainen. hip
c
il-muoto saa vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa käännösvastineen huolehtia, kun taas Psalmit nykysuomeksi antaa 

käännösvastineen auttaa oikeuteensa. Psalmit nykysuomeksi tuo verbimuotojen kään-

nösvastineissa esiin צדק ṣadaq -verbijuuren perusmerkityksestä puolen ‟olla oikeassa‟, 

kun taas vuoden 1992 Kirkkoraamattu tuo esiin perusmerkityksestä puolen ‟olla syy-

tön‟.  
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sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Psalmit ny-

kysuomeksi -käännöksessä 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

substantiivi 

(50 kpl) 

Jumalaan  

(12 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl) 

oikeamielisyys (4 kpl) 

oikea (2 kpl) 

uskollisuus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

oikeamielisyys (5 kpl)  

oikea (4 kpl)  

oikeudenmukaisuus (3 kpl) 

 ihmiseen  

(7 kpl) 

oikeutta rakastava (2 kpl) 

oikeus (2 kpl) 

auttaja (1 kpl) 

syyttömyys (1 kpl)  

oikeuden saaminen (1 kpl) 

oikeus (2 kpl)  

oikeudenmukaisuus (2 kpl) 

saada oikeutta (1 kpl) 

oikeamielisyys (1 kpl) 

sen mukaan kuin ansaitsee (1 kpl) 

 asiaan  

(6 kpl) 

oikea (3 kpl) 

hyvä ja oikea (1 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl) 

köyhien asian ajaminen  

(1 kpl) 

oikea (4 kpl)  

oikeus (1 kpl)  

oikeamielisyys (1 kpl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilman selvää  

viittauskohdetta 

(22 kpl) 

vanhurskaus (8 kpl) 

oikeus (6 kpl) 

oikein tekevä (1 kpl) 

viaton (1 kpl) 

totuus (1 kpl) 

oikea (tuomio) (1 kpl) 

hyvyys (1 kpl) 

mahtavat teot (1 kpl) 

oikeudenmukaisuus (1 kpl) 

oikeamielisyys (1 kpl) 

oikeamielisyys (8 kpl) 

vanhurskaus (3 kpl) 

oikeudenmukaisuus (3 kpl) 

oikeus (2 kpl)  

oikea (2 kpl)  

totta (1 kpl) 

oikea päätös (1 kpl) 

syyttömyys (1 kpl)  

puolueettomuus (1 kpl)  

 

 

ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

säädetyt (uhrit) (1 kpl)  

määrä(uhri) (1 kpl) 

oikeat uhrit  

(2 kpl) 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq ֶצֶדק

oikeus (1 kpl) (ilman selvää 

viittauskohdetta; jae 72:7
893

) 

pitäytyy BHS:n pohjatekstin lukuta-

paan יק  ṣaddîq ַצדִּ

 

Taulukko 58. Hepreankielisen Psalmien kirjan ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. (Kummallekin 

käännökselle yhteiset käännösvastineet on lihavoitu.) 

 

Taulukossa 58 esittelen Psalmien kirjan צדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. Vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 13 kertaa hepre-

an kielen ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena. Samoin 13 kertaa käännösvasti-

neena on oikeus (joista kaksi kertaa oikeutta rakastava ja kerran oikeuden saaminen), 

seitsemän kertaa sana oikea (josta kerran hyvä ja oikea ja kerran oikea tuomio) ja viisi 

kertaa sana oikeamielisyys. Yhden kerran käännösvastineina toimivat sanat hyvyys, 

uskollisuus, syyttömyys, auttaja, köyhien asian ajaminen, oikein tekevä, viaton, totuus, 

mahtavat teot ja oikeudenmukaisuus. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1992 Kirk-

koraamattu kääntää jakeessa 4:6 ilmaisulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla 

määräuhri. Psalmit nykysuomeksi käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena 15 

kertaa sanaa oikeamielisyys ja 13 kertaa sanaa oikea (sisältää jakeiden 4:6 ja 51:21 il-

maisut oikeat uhrit sekä ilmaisun oikea päätös). Oikeudenmukaisuus on käännösvasti-

neena kahdeksan kertaa ja oikeus kuusi kertaa (sisältää ilmaisun saada oikeutta). Van-
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hurskaus on käännösvastineena kolme kertaa. Ilmaisu sen mukaan kuin ansaitsee ja sa-

nat syyttömyys, puolueettomuus ja totta toimivat yhden kerran käännösvastineina.  

Vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastinee-

na yhteensä 16 eri käännösvastinetta ja Psalmit nykysuomeksi yhdeksää eri käännösvas-

tinetta. Ainoastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin kään-

nösvastineena sanoja hyvyys, uskollisuus, auttaja, köyhien asian ajaminen, oikein teke-

vä, viaton, totuus ja mahtavat teot. Ainoastaan Psalmit nykysuomeksi käyttää käännös-

vastineena ilmaisu sen mukaan kuin ansaitsee ja sanoja puolueettomuus ja totta. Yhtei-

siä käännösvastineita ovat vanhurskaus, oikeamielisyys, oikea, oikeus ja syyttömyys. 

Psalmit nykysuomeksi käyttää käännösvastinetta vanhurskaus niissä kohdin, jotka ovat 

ilman selvää viittauskohdetta. Vaikka käännökset käyttävät samoja käännösvastineita, 

ne eivät käytä niitä välttämättä samoissa kohdissa. Esimerkkinä on sana oikeamielisyys, 

jota kumpikin käännös käyttää jakeissa 35:24 ja 119:7. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu 

käyttää käännösvastinetta myös jakeissa 9:15, 119:62 ja 119:142, kun taas Psalmit ny-

kysuomeksi käyttää näissä jakeissa muita käännösvastineita. 

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Psalmit  

nykysuomeksi -käännöksessä 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus (13 kpl)  

hyvyys (4 kpl)  

oikeamielisyys (3 kpl) 

uskollisuus (2 kpl) 

uskollinen hyvyys (1 kpl) 

(Jumalan) luona oleminen  

(1 kpl) 

oikeamielisyys (14 kpl) 

oikeudenmukaisuus  

(5 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl)  

oikeamielinen apu (1 kpl)  

oikeamielinen  teko  (1 kpl)  

oikeamielinen rakkaus (1 kpl) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

vanhurskaus  

(3 kpl) 

osoittaa oikeaa mielenlaatua (1) 

oikeutettu asema (1 kpl) 

Jumalalle otollinen (1 kpl) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(5 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl)  

oikeus (1 kpl) 

oikeamielisyys (3 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl)  

oikea järjestys (1 kpl) 

 mon. ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl)  

oikeus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl)  

oikeamieliset teot (1 kpl) 

 

Taulukko 59. Hepreankielisen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvasti-

neet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. (Kummal-

lekin yhteiset käännösvastineet on lihavoitu.) 

 

Taulukossa 59 esittelen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. Vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 21 kertaa hepre-

an kielen ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännös-

vastine on hyvyys, joka toimii käännösvastineena neljä kertaa. Kolme kertaa käännös-

vastineena on oikeamielisyys ja samoin kolme kertaa uskollisuus (joista kerran uskolli-

nen hyvyys) ja kaksi kertaa oikeus. Yhden kerran käännösvastineena on ilmaisu (Juma-

lan) luona oleminen. Sana oikea ei esiinny lainkaan käännösvastineena. Psalmit ny-

kysuomeksi käyttää ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena 21 kertaa sanaa oi-

keamielisyys (sisältää ilmaisut oikeamielinen apu, oikeamielinen teko, oikeamielinen 

rakkaus ja oikeamieliset teot), viisi kertaa sanaa oikeudenmukaisuus, kolme kertaa sa-

naa oikea (sisältää ilmaisut oikeat teot, osoittaa oikeaa mielenlaatua ja oikea järjestys) ja 

kerran ilmaisuja Jumalalle otollinen ja oikeutettu asema sekä sanoja oikeus ja vanhurs-
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kaus. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvasti-

neena yhteensä kuutta eri käännösvastinetta ja Psalmit nykysuomeksi yhdeksää eri kään-

nösvastinetta. Ainoastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineena sa-

noja hyvyys, uskollisuus ja (Jumalan) luona oleminen. Ainoastaan Psalmit nykysuomek-

si käyttää käännösvastineena ilmaisuja Jumalalle otollinen ja oikeutettu asema sekä sa-

noja oikeudenmukaisuus ja oikea. Yhteisiä käännösvastineita ovat vanhurskaus, oikea-

mielisyys ja oikeus. Sanaa vanhurskaus Psalmit nykysuomeksi käyttää kerran Jumalaan 

liittyen ja kerran kohdassa, joka on ilman selvää viittauskohdetta. 

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Psalmit  

nykysuomeksi -käännöksessä 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas (4 kpl)  

oikeamielinen (3 kpl) 

oikeamielinen (5 kpl) 

oikeudenmukainen (2 kpl) 

(51/52 kpl)    

 ihmiseen  

(44/45 kpl) 

vanhurskas (29 kpl)  

oikeamielinen (5 kpl) 

hurskas (4 kpl) 

viaton (3 kpl) 

(Jumalan) oma (1 kpl) 

pelastettu (1 kpl) 

ystävä (1 kpl) 

oikeamielinen (44 kpl)  

oikeudenmukainen (1 kpl) 

  toinen lukutapa: 

ṣedeq (1 kpl; jae 72:7 ֶצֶדק
894

) 

 

 

Taulukko 60. Hepreankielisen Psalmien kirjan יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet ַצדִּ

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. (Kummallekin 

käännökselle yhteiset käännösvastineet on lihavoitu.) 

 

Taulukossa 60 esittelen Psalmien kirjan יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet vuo ַצדִּ

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä. Vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa suomen kielen sana vanhurskas toimii 33 kertaa heprean kielen יק  ַצדִּ

ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on oikeamie-

linen, joka toimii käännösvastineena kahdeksan kertaa. Neljä kertaa käännösvastineena 

toimii sana hurskas, kolme kertaa viaton ja yhden kerran ilmaisut (Jumalan) oma, pelas-

tettu ja ystävä. Psalmit nykysuomeksi käyttää יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena ַצדִּ

sanoja oikeamielinen ja oikeudenmukainen. Ainoa yhteinen käännösvastine on siten 

oikeamielinen. Psalmit nykysuomeksi ei käytä lainkaan sanaa vanhurskas heprean kie-

len sanan יק  .ṣaddîq käännösvastineena ַצדִּ
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viittaus-

kohde 

käännösvastineet vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa 

käännösvastineet Psalmit nykysuomeksi -

käännöksessä 

Jumala  oikein tekeminen, vanhurskaus, oi-

keamielisyys, oikea, uskollisuus, 

oikeus, hyvyys, uskollinen hyvyys, 

(Jumalan) luona oleminen 

olla oikeassa, oikeamielisyys, oikea, oikeu-

denmukaisuus, oikeat teot, oikeamielinen apu, 

oikeamielinen teko, oikeamielinen rakkaus, 

vanhurskaus 

ihminen  huolehtiminen, syyttömyys, oikeuden 

rakastaminen, oikeus, auttaminen, 

oikeuden saaminen, vanhurskas, 

oikeamielinen, hurskas, viaton, (Ju-

malan) oma, pelastettu, ystävä 

auttaa oikeuteensa, olla täysin oikeassa, oikeu-

denmukaisuus, oikeus, sen mukaan kuin ansait-

see, oikeamielisyys, saada oikeutta, osoittaa 

oikeaa mielenlaatua, oikeutettu asema, Jumalal-

le otollinen 

asia oikea, hyvä ja oikea, vanhurskaus, 

köyhien asian ajaminen 

olla oikeudenmukainen, oikea, oikeus, oikea-

mielisyys 

 

Taulukko 61. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkko-

raamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä viittauskohteen mukaan luokiteltu-

na. (Kummallekin käännökselle yhteiset käännösvastineet on lihavoitu.) 

 

Taulukon 61 perusteella voi todeta, että vuoden 1992 Kirkkoraamattu ja Psalmit ny-

kysuomeksi käyttävät kumpikin Jumalaan viittaavia käännösvastineita vanhurskaus, oi-

keamielisyys ja oikea. Ainoastaan Psalmit nykysuomeksi käyttää Jumalaan viittaavia 

käännösvastineita olla oikeassa ja oikeudenmukaisuus ja ainoastaan vuoden 1992 Kirk-

koraamattu käännösvastineita oikein tekeminen, uskollisuus, oikeus, hyvyys, uskollinen 

hyvyys ja (Jumalan) luona oleminen. Käännöksille yhteisiä ihmiseen viittaavia kään-

nösvastineita ovat oikeus, oikeuden saaminen ja oikeamielisyys. Ainoastaan vuoden 

1992 Kirkkoraamattu käyttää ihmiseen viittaavia käännösvastineita huolehtiminen, 

syyttömyys, oikeuden rakastaminen, auttaminen, vanhurskas, hurskas, viaton, (Jumalan) 

oma, pelastettu, ystävä ja ainoastaan Psalmit nykysuomeksi käännösvastineita auttaa 

oikeuteensa, olla täysin oikeassa, oikeudenmukaisuus, sen mukaan kuin ansaitsee, osoit-

taa oikeaa mielenlaatua, oikeutettu asema ja Jumalalle otollinen. Ainoa asiaan viittaava 

yhteinen käännösvastine on oikea. Ainoastaan Psalmit nykysuomeksi käyttää asiaan viit-

taavia käännösvastineita olla oikeudenmukainen, oikeus ja oikeamielisyys. Ainoastaan 

vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää asiaan viittaavia käännösvastineita hyvä ja oikea, 

vanhurskaus ja köyhien asian ajaminen. Psalmit nykysuomeksi käyttää sanaa vanhurska-

us sanojen ֶצֶדק ṣedeq ja  ְָדָקהצ  ṣĕdāqâ käännösvastineena sellaisissa jakeissa, joissa sana 

on itsenäinen lauseen subjekti (jakeet 89:15 ja 97:2) tai objekti (99:4 ja 119:121). Ja-

keessa 119:142 käännös käyttää sanaa myös Jumalaan viittaavaan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -sanan 

käännösvastineena. Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä sana vanhurskaus ei siten liity 

lainkaan ihmiseen tai asiaan. 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit nykysuomeksi -käännöksessä Psal-

mien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineiden semanttinen kenttä on pitkälti yh-

teneväinen. Merkittävin ero vertailtavien käännösten käännösvastineissa on siinä, että 

ainoastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineina sanoja hurskas, hy-

vyys, uskollisuus ja pelastus, kun taas ainoastaan Psalmit nykysuomeksi käyttää sanoja 

puolueettomuus, oikeassa oleminen, oikeutettu asema ja Jumalalle otollinen. Kaiken 

kaikkiaan Psalmit nykysuomeksi -käännöksen käyttämät käännösvastineet tuovat sel-

vemmin esille צדק ṣdq -sanueen perusmerkityksen ‟olla oikea‟ tai ‟olla oikeassa‟. Eri 

käännösvastineiden määrässä on selvä ero. Psalmit nykysuomeksi käyttää kaikkiaan 12 

eri semanttisen sisällön omaavaa käännösvastinetta ja vuoden 1992 Kirkkoraamattu 20 

eri käännösvastinetta.  
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Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

ja Bibelen (bokmål) -käännöksessä 

 

Tässä alaluvussa vertailen ensin צדק ṣadaq -verbijuuren, sen jälkeen צדק ṣedeq -

substantiivin, seuraavaksi ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin ja lopuksi יק  ṣaddîq -adjektiivin ַצדִּ

saamia käännösvastineita vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. 

Tämän jälkeen vertailen Psalmien kirjan koko צדק ṣdq -sanueen käännösvastineita viit-

tauskohteen mukaan luokiteltuina. Lopuksi esittelen ne Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen esiintymät, jotka ovat saaneet norjankielisessä Bibelen -käännöksessä käännös-

vastineekseen rettferd-sanueen sanan, sekä kyseisten esiintymien saamat käännösvasti-

neet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Näin pyrin selvittämään, millä tavoin vertailu-

käännöksenä toiminut Bibelen -käännös ohjasi vuoden 1992 Kirkkoraamatun kääntäjiä. 

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibelen (bokmål) -

käännöksessä 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) få rett (1 kpl) צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) hip
c
il få sin rett (1 kpl) hip

c
il 

(4 kpl) (2 kpl) olla syytön (1 kpl) vare rettferdig (1 kpl) 

 asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) vare rettferdig (1 kpl) 

 

Taulukko 62. Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuoden 1992  

Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä.  

 

Taulukossa 62 esittelen Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. צדק ṣadaq -verbijuuren qal-

muodot saavat vuoden 1992 Kirkkoraamatussa käännösvastineet tehdä oikein, olla syy-

tön ja olla oikea. Bibelen antaa käännösvastineet få rett ja vare rettferdig. hip
c
il-muoto 

saa vuoden 1992 Kirkkoraamatussa käännösvastineen huolehtia, kun taas Bibelen antaa 

käännösvastineen få sin rett. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu tuo esiin merkityksen ‟olla 

syytön‟, joka ei tule lainkaan esiin norjankielisissä käännösvastineissa. 
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sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibelen (bokmål)  

-käännöksessä 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

substantiivi 

(50/51 kpl) 

 

Jumalaan 

 (12 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl)  

oikeamielisyys (4 kpl) 

oikea (2 kpl) 

uskollisuus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rettferdig (6 kpl)  

rettferd (5 kpl)  

rettvis (1 kpl) 

 

 

 

 

ihmiseen  

(7 kpl) 

oikeutta rakastava (2 kpl) 

oikeus (2 kpl) 

auttaja (1 kpl) 

syyttömyys (1 kpl) 

oikeuden saaminen (1 kpl) 

rettferd (4 kpl)  

rett (1 kpl)  

rettskaffen (1 kpl)  

rettferdige (Gud) (1 kpl) 

 

 

 

 

 

asiaan  

(6 kpl) 

 

 

 

oikea (3 kpl) 

hyvä ja oikea (1 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl) 

köyhien asian ajaminen  

(1 kpl) 

rett (4 kpl) 

rettferd (1 kpl)  

rettferdig (1 kpl) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(22 kpl) 

vanhurskaus (8 kpl) 

oikeus (6 kpl) 

oikein tekevä (1 kpl) 

viaton (1 kpl) 

totuus (1 kpl) 

oikea (tuomio) (1 kpl) 

hyvyys (1 kpl) 

mahtavat teot (1 kpl) 

oikeudenmukaisuus (1 kpl) 

oikeamielisyys (1 kpl) 

rettferd (16 kpl)  

rett (3 kpl)  

rettferdighet (1 kpl) 

frelsen (1 kpl)  

sannferdig (1 kpl) 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

säädetyt (uhrit) (1 kpl)  

määrä(uhri) (1 kpl) 

rette offer (2 kpl) 

 toinen lukutapa: 

   ṣedeq ֶצֶדק

(1 kpl) 

oikeus (1 kpl) (ilman selvää 

viittauskohdetta; jae 72:7
895

) 

rettferd (1 kpl) 

 

Taulukko 63. Hepreankielisen Psalmien kirjan ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. (Taulukossa on otettu huo-

mioon myös jae 72:7, jonka osalta vuoden 1992 Kirkkoraamattu tekee tekstikriittisen kor-

jauksen.) 

 

Taulukossa 63 esittelen Psalmien kirjan ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 13 kertaa heprean kielen ֶצֶדק ṣedeq -

substantiivin käännösvastineena. Samoin 13 kertaa käännösvastineena on oikeus (joista 

kaksi kertaa oikeutta rakastava ja kerran oikeuden saaminen), seitsemän kertaa sana 

oikea (josta kerran hyvä ja oikea ja kerran oikea tuomio) ja viisi kertaa sana oikeamieli-

syys. Yhden kerran käännösvastineina toimivat sanat hyvyys, uskollisuus, syyttömyys, 

auttaja, köyhien asian ajaminen, oikein tekevä, viaton, totuus, mahtavat teot ja oikeu-

denmukaisuus. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1992 Kirkkoraamattu kääntää 

jakeessa 4:6 ilmaisulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla määräuhri. Bibelen 

käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena 35 kertaa sanaa rettferd / rettferdig / 

rettferdighet. Rett on käännösvastineena kymmenen kertaa (sisältää ilmaisut rette offer). 
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Sanat rettskaffen (‟rehti‟, ‟suoraselkäinen‟), frelsen, sannferdig (‟rehellinen‟) ja rettvis 

toimivat käännösvastineina kerran. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää ֶצֶדק ṣedeq -

substantiivin käännösvastineena yhteensä 16 eri käännösvastinetta ja Bibelen kuutta eri 

käännösvastinetta. Ainoastaan Bibelen käyttää pelastukseen liittyvää käännösvastinetta, 

kun taas ainoastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää syyttömyyteen liittyvää kään-

nösvastinetta.  

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibelen (bokmål) -

käännöksessä 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus (13 kpl)  

hyvyys (4 kpl)  

oikeamielisyys (3 kpl) 

uskollisuus (2 kpl) 

uskollinen hyvyys (1 kpl) 

(Jumalan) luona oleminen  

(1 kpl) 

rettferd (17 kpl)  

rettferdighet (4 kpl)  

få del i frelse (1 kpl)  

rettferdig (1 kpl)  

han grep inn til frelse (1 kpl) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

vanhurskaus  

(3 kpl) 

rettferd (2 kpl) 

regnet som rettferdig (1 kpl) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(5 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rettferd (3 kpl)  

rettferdighet (1 kpl)  

rett (1 kpl) 

 mon. ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rettferd (1 kpl)  

griper inn og frelser (1 kpl) 

 

Taulukko 64. Hepreankielisen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvasti-

neet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä.  

 

Taulukossa 64 esittelen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkkoraama-

tussa suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 21 kertaa heprean kielen ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on hy-

vyys, joka toimii käännösvastineena neljä kertaa. Kolme kertaa käännösvastineena on 

oikeamielisyys ja samoin kolme kertaa uskollisuus (joista kerran uskollinen hyvyys) ja 

kaksi kertaa oikeus. Yhden kerran käännösvastineena on ilmaisu (Jumalan) luona ole-

minen. Sana oikea ei esiinny lainkaan käännösvastineena. Bibelen käyttää ְצָדָקה ṣĕdāqâ -

substantiivin käännösvastineena 30 kertaa sanaa rettferd / rettferdig / rettferdighet (sisäl-

tää ilmaisun regnet som rettferdig). Frelsen on käännösvastineena kolme kertaa (sisältää 

ilmaisut få del i frelse, han grep inn til frelse ja griper inn og frelser) ja rett kerran. Vuo-

den 1992 Kirkkoraamattu käyttää ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena yhteen-

sä kuutta eri käännösvastinetta ja Bibelen kolmea eri käännösvastinetta. Ainoastaan Bi-

belen käyttää pelastukseen liittyviä käännösvastineita, kun taas ainoastaan vuoden 1992 

Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineina sanoja hyvyys, uskollisuus ja (Jumalan) luo-

na oleminen. 
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sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibelen (bokmål) -

käännöksessä 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas (4 kpl) 

oikeamielinen (3 kpl) 

rettferdig (7 kpl) 

(51/52 kpl) ihmiseen  

(44/45 kpl) 

vanhurskas (29 kpl)  

oikeamielinen (5 kpl) 

hurskas (4 kpl) 

viaton (3 kpl) 

(Jumalan) oma (1 kpl) 

pelastettu (1 kpl) 

ystävä (1 kpl) 

rettferdig (38 kpl)  

rettskafne (6 kpl) 

  toinen lukutapa: 

ṣedeq (1 kpl; jae 72:7 ֶצֶדק
896

) 

 

 

Taulukko 65. Hepreankielisen Psalmien kirjan יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet ַצדִּ

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä.  

 

Taulukossa 65 esittelen Psalmien kirjan יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet vuo ַצדִּ

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibelen -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

suomen kielen sana vanhurskas toimii 33 kertaa heprean kielen יק  ṣaddîq -adjektiivin ַצדִּ

käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on oikeamielinen, joka toimii 

käännösvastineena kahdeksan kertaa. Neljä kertaa käännösvastineena toimii sana hurs-

kas, kolme kertaa viaton ja yhden kerran ilmaisut (Jumalan) oma, pelastettu ja ystävä. 

Bibelen käyttää יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena 45 kertaa sanaa rettferdig ja ַצדִּ

kuusi kertaa sanaa rettskafne. 

 
viittaus-

kohde 

käännösvastineet vuoden 1992 Kirk-

koraamatussa 

käännösvastineet Bibelen (bokmål) 

 -käännöksessä 

Jumala  oikein tekeminen, vanhurskaus, oi-

keamielisyys, oikea, uskollisuus, oikeus, 

hyvyys, uskollinen hyvyys, (Jumalan) 

luona oleminen 

få rett, rettferdighet/rettferdig/rettferd, 

rettvis, få del i frelse, han grep inn til frelse 

ihminen  huolehtiminen, syyttömyys, oikeuden 

rakastaminen, oikeus, auttaminen, oi-

keuden saaminen, vanhurskas, oikea-

mielinen, hurskas, viaton, (Jumalan) 

oma, pelastettu, ystävä 

få sin rett, rettferdig/rettferd, rett, rettskaf-

fen 

asia oikea, hyvä ja oikea, vanhurskaus, 

köyhien asian ajaminen 

rett, rettferd/rettferdig 

 

Taulukko 66. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkko-

raamatussa ja Bibelen -käännöksessä viittauskohteen mukaan luokiteltuna.  

 

Taulukon 66 perusteella voi todeta, että merkittävin ero vertailtavien käännösten kään-

nösvastineissa on siinä, että ainoastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää sanoja 

syyttömyys, viattomuus, hyvyys ja uskollisuus ja ainoastaan Bibelen sanaa rettskaffen. 

Molemmat käännökset käyttävät perinteistä uskonnollista käännösvastinetta (vanhurs-

kaus / rettferdig) sekä Jumalaan, ihmiseen että asiaan viittaavana. Eri käännösvastinei-
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den määrässä on huomattava ero. Bibelen käyttää kaikkiaan seitsemää eri käännösvas-

tinetta ja vuoden 1992 Kirkkoraamattu 20 eri käännösvastinetta.  

 

  
  ṣdq צדק

-sanueen 

sana 

sana viittaa käännösvastine Bibelen -

käännöksessä 

käännösvastine vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa 

 ṣadaq ihmiseen (1 kpl) vare rettferdig (1 kpl) 143:2 olla syytön (1 kpl) צדק

verbijuurena 

(2 kpl) 

asiaan  

(1 kpl) 

vare rettferdig (1 kpl) 19:10 olla oikea (1 kpl) 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen  

Jumalaan  

(11 kpl) 

rettferd / rettferdig   (11 kpl)  

7:18, 35:24, 35:28, 50:6, 97:6,  

vanhurskaus (4 kpl)  

50:6, 97:6, 119:106, 119:164 

substantiivi  119:7, 119:62, 119:106, oikea (2 kpl) 7:18, 119:160 

(35 kpl)  119:123, 119:160, 119:164 oikeamielisyys (3 kpl)  

35:24, 119:7, 119:62 

   uskollisuus (1 kpl) 35:28 

   oikeus (1 kpl) 119:123 

 toinen tulkinta: 

viittaa Jumalaan, ei 

ihmiseen (1 kpl) 

rettferdige (Gud) (1 kpl)  

17:1 

oikeus (1 kpl)  

17:1 

 ihmiseen rettferd (4 kpl)  auttaja (1 kpl) 4:2 

 (4 kpl) 4:2, 18:21, 18:25, 37:6 oikeutta rakastava (2 kpl)  

18:21, 18:25 

   syyttömyys (1 kpl) 35:27 

 asiaan  

(2 kpl) 

rettferd, rettferdig (2 kpl) 

118:19, 119:172 

vanhurskaus (1 kpl) 

118:19 

   hyvä ja oikea (1 kpl) 119:172 

 ilman selvää  

viittauskohdetta 

(17 kpl) 

rettferd / rettferdighet  

(17 kpl) 

9:9, 17:15, 45:8, 48:11, 65:6,  

vanhurskaus (7 kpl)  

9:9, 89:15, 96:13, 97:2, 98:9, 

119:121, 132:9 

  72:2, 85:11, 85:12, 85:14, 

89:15, 96:13, 97:2, 98:9, 

oikeus (5 kpl) 

45:8, 72:2, 85:11, 85:12, 85:14,  

  119:121, 119:138, 119:142, viaton (1 kpl) 17:15 

  132:9 hyvyys (1 kpl) 48:11 

   mahtavat teot (1 kpl) 65:6 

   oikeudenmukaisuus (1 kpl) 

 119:138 

   oikeamielisyys (1 kpl) 119:142 

  frelsen (1 kpl) 40:10 vanhurskaus (1 kpl) 40:10 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(30 kpl) 

Jumalaan  

(22 kpl) 

rettferd / rettferdig / rettfer-

dighet (22 kpl) 

5:9, 31:2, 36:7, 36:11, 40:11, 

51:16, 71:2, 71:15, 71:16,  

vanhurskaus (13 kpl)  

5:9, 31:2, 36:7, 40:11, 71:2, 

71:16, 71:19, 71:24, 98:2, 111:3, 

143:1, 143:11, 145:7 

  71:19, 71:24, 72:1, 88:13, 

89:17, 98:2, 103:17, 111:3, 

hyvyys (3 kpl) 36:11, 51:16, 

88:13 

  119:40, 119:142, 143:1, uskollinen hyvyys (1 kpl) 71:15 

  143:11, 145:7   oikeamielisyys (3 kpl)  

72:1, 119:40, 119:142 

   uskollisuus (2 kpl) 89:17, 103:17 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

rettferd / rettferdig (3 kpl)  

106:31, 112:3, 112:9 

vanhurskaus (3 kpl)  

106:31, 112:3, 112:9 
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  ṣdq צדק

-sanueen 

sana 

sana viittaa käännösvastine Bibelen -

käännöksessä 

käännösvastine vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa 

  ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

ilman selvää viit-

tauskohdetta  

rettferd /  rettferdighet (4 kpl) 

24:5, 33:5, 72:3, 99:4 

vanhurskaus (3 kpl) 

24:5, 33:5, 99:4 

substantiivi (4 kpl)  oikeus (1 kpl) 72:3 

(jatkoa edelli-   rett (1 kpl) vanhurskaus (1 kpl) 106:3 

seltä sivulta) monikko ‟vanhurs- rettferd (1 kpl) 11:7 oikeus (1 kpl) 11:7 

 kaat teot‟ (1 kpl) griper inn og frelser (1 kpl)  

103:6 

vanhurskaus (1 kpl)  

103:6 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

rettferdig (7 kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 116:5,  

vanhurskas (4 kpl)  

7:10, 7:12, 11:7, 129:4 

(46 kpl)  119:137, 129:4,145:17 oikeamielinen (3 kpl) 

116:5, 119:137, 145:17 

 ihmiseen  

(38 kpl) 

rettferdig (38 kpl) 

1:5, 1:6, 5:13, 7:10, 11:3, 11:5, 

14:5, 32:11, 33:1, 34:16, 

34:22, 37:12, 37:16, 37:17, 

37:21, 37:25, 37:29, 37:30, 

37:32, 37:39, 52:8, 55:23, 

58:11,  

vanhurskas (26 kpl)  

1:5, 5:13, 11:3, 11:5, 32:11, 33:1, 

34:16, 34:22, 37:12, 37:16, 

37:17, 37:21, 37:25, 37:29, 

37:30, 37:32, 37:39, 58:11, 

58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 75:11, 

112:4, 125:3, 141:5 

  58:12, 64:11, 68:4, 69:29, 

75:11, 92:13, 97:12, 112:4,  

oikeamielinen (4 kpl) 

14:5, 125:3, 140:14, 146:8 

  118:15, 125:3 (2 krt.), 140:14, (Jumalan) oma (1 kpl) 1:6 

  141:5, 142:8,146:8 viaton (1 kpl) 7:10 

   hurskas (4 kpl) 52:8, 55:23, 

92:13, 97:12 

   pelastettu (1 kpl) 118:15 

   ystävä (1 kpl) 142:8 

  rettskafne (3 kpl) 

34:20, 97:11, 118:20 

vanhurskas (3 kpl)  

34:20, 97:11, 118:20 

 toinen lukutapa: 

 ṣedeq (1 kpl) ֶצֶדק

rettferd (1 kpl) 72:7 oikeus (1 kpl) 72:7
897

 

yhteensä 113 kpl   

 

Taulukko 67.  Hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen ne kohdat, jotka ovat 

saaneet Bibelen -käännöksessä vuonna 1978 käännösvastineekseen rettferd-sanueeseen 

kuuluvan sanan, sekä näiden kohtien käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. 

(Lihavoituna ne kohdat, joissa Bibelen -käännöksessä on käännösvastineena rettferd-

sanueen sana ja vuoden 1992 Kirkkoraamatussa vanhurskaus-sanueen sana. Kursiivilla 

ne kohdat, joissa vuoden 1992 Kirkkoraamatussa on käännösvastineena vanhurskaus-

sanueen sana, vaikka Bibelen (bokmål) -käännöksessä ei ole rettferd-sanueen sanaa.) 

 

Taulukossa 67 esittelen ne Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymät, jotka ovat saa-

neet Bibelen -käännöksessä käännösvastineekseen rettferd-sanueen sanan, sekä kyseis-

ten esiintymien saamat käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. Näistä esiin-

tymistä 61 on sellaisia, joissa Bibelen -käännös käyttää käännösvastineena rettferd-

sanueen sanaa ja vuoden 1992 Kirkkoraamattu vanhurskaus-sanueen sanaa. 52 esiinty-

mää ovat sellaisia, joissa Bibelen -käännös käyttää käännösvastineena rettferd-sanueen 

sanaa, mutta vuoden 1992 Kirkkoraamattu jotain muuta kuin vanhurskaus-sanueen sa-

naa. Vain kuusi esiintymää on sellaisia, joissa vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää 
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käännösvastineena vanhurskaus-sanueen sanaa, mutta Bibelen -käännös jotain muuta 

kuin rettferd-sanueen sanaa.  

Bibelen -käännöksen voi todeta suuressa määrin osoittaneen vuoden 1992 Kirk-

koraamatun kääntäjille, mitkä Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymät olisi mah-

dollista kääntää sanueen perinteisellä uskonnollisella käännösvastineella. Kääntäjät ovat 

joko valinneet suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanan tai jonkin muun, kontekstiin 

paremmin sopivamman käännösvastineen. Bibelen ei kuitenkaan ole toiminut ohjaavana 

tekijänä käytettävien käännösvastineiden lukumäärän osalta eikä myöskään merkittävä-

nä käännösvastineiden semanttisen kentän suuntaajana. Käännösten keskinäisen vertai-

lun perusteella norjan kielen rettferd-sanue vaikuttaa selvästi yksiselitteisemmältä ja 

siten käyttökelpoisemmalta kuin suomen kielen vanhurskaus-sanue. Rettferd-

sanueellahan on semanttisesti läpinäkyvä yhteys norjan kielen ‟oikeaa‟ tarkoittavaan 

rett-sanueeseen. Bibelen -käännöstä ei siten voi pitää vuoden 1992 Kirkkoraamattuun 

verrattuna konservatiivisempana käännöksenä ainakaan pelkästään sillä perusteella, että 

se käyttää melkein kaksi kertaa enemmän perinteistä uskonnollista käännösvastinetta 

kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu. Toisaalta vuoden 1992 Kirkkoraamattua voi kuiten-

kin pitää selvästi semanttisesti rikkaampana kuin Bibelen -käännöstä.  

 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

ja Bibeln 2000 -käännöksessä 

 

Tässä alaluvussa vertailen ensin צדק ṣadaq -verbijuuren, sen jälkeen צדק ṣedeq -

substantiivin, seuraavaksi ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin ja lopuksi יק  ṣaddîq -adjektiivin ַצדִּ

saamia käännösvastineita vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -

käännöksessä. Lopuksi vertailen Psalmien kirjan koko צדק ṣdq -sanueen käännösvasti-

neita viittauskohteen mukaan luokiteltuina. 

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibeln 2000 -

käännöksessä 

 ṣadaq Jumalaan (1 kpl) tehdä oikein (1 kpl) att ha rätt (1 kpl) צדק

verbijuurena ihmiseen  huolehtia (1 kpl) hip
c
il att få rättvisa (1 kpl) hip

c
il 

(4 kpl) (2 kpl) olla syytön (1 kpl) att få rätt (1 kpl) 

 asiaan (1 kpl) olla oikea (1 kpl) att vara rättfärdig (1 kpl) 

 

Taulukko 68. Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuoden 1992 Kirk-

koraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä viittauskohteen mukaan luokiteltuna.  

 

Taulukossa 68 esittelen Psalmien kirjan צדק ṣadaq -verbijuuren käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. צדק ṣadaq -verbijuuren qal-

muodot saavat vuoden 1992 Kirkkoraamatussa käännösvastineet tehdä oikein, olla syy-

tön ja olla oikea. Bibeln 2000 antaa käännösvastineet att ha rätt, att få rätt ja att vara 

rättfärdig. hip
c
il-muoto saa vuoden 1992 Kirkkoraamatussa käännösvastineen huolehtia, 

kun taas Bibeln 2000 antaa käännösvastineen att få rättvisa. Bibeln 2000 korostaa ver-

bimuotojen osalta enemmän merkitystä ‟olla oikeassa‟, kun taas vuoden 1992 Kirkko-

raamattu tuo esiin merkityksen ‟olla syytön‟.  
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sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibeln 2000 -

käännöksessä 

 ṣedeq ֶצֶדק

maskuliininen 

substantiivi 

(50/51 kpl) 

 

Jumalaan 

 (12 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl)  

oikeamielisyys (4 kpl) 

oikea (2 kpl) 

uskollisuus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rättfärdighet (7 kpl) 

rättvis (2 kpl) 

rättvisa dom (1 kpl) 

trofasthet (1 kpl) 

räddning som Gud har lovat (1 kpl) 

 

 

ihmiseen  

(7 kpl) 

oikeutta rakastava (2 kpl) 

oikeus (2 kpl) 

auttaja (1 kpl) 

syyttömyys (1 kpl) 

oikeuden saaminen (1 kpl) 

rättfärdighet (3 kpl) 

(människans) rätt (2 kpl) 

Gud som skaffar människan rätt  

(1 kpl)  

(människans) rättvisa sak (1 kpl) 

 asiaan  

(6 kpl) 

oikea (3 kpl) 

hyvä ja oikea (1 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl) 

köyhien asian ajaminen  

(1 kpl) 

rättfärdighet (4 kpl) 

rätt (2 kpl) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(22/23 kpl) 

vanhurskaus (8 kpl) 

oikeus (6 kpl) 

oikein tekevä (1 kpl) 

viaton (1 kpl) 

totuus (1 kpl) 

oikea (tuomio) (1 kpl) 

hyvyys (1 kpl) 

mahtavat teot (1 kpl) 

oikeudenmukaisuus (1 kpl) 

oikeamielisyys (1 kpl) 

rättfärdighet (6 kpl) 

rättvis (6 kpl) 

det rätta, rätt (4 kpl) 

frikänd (1 kpl) 

Guds trofasta hjälp (1 kpl) 

rätt och seger (1 kpl) 

sanning (1 kpl) 

att ge seger (1 kpl) 

rättrådig (1 kpl) 

 ṣedeq-uhri  

(2 kpl) 

säädetyt (uhrit) (1 kpl)  

määrä(uhri) (1 kpl) 

rätta offer (2 kpl) 

 

Taulukko 69. Hepreankielisen Psalmien kirjan ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. 

 

Taulukossa 69 esittelen Psalmien kirjan ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineet vuo-

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkkoraama-

tussa suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 13 kertaa heprean kielen ֶצֶדק 

ṣedeq -substantiivin käännösvastineena. Samoin 13 kertaa käännösvastineena on oikeus 

(joista kaksi kertaa oikeutta rakastava ja kerran oikeuden saaminen), seitsemän kertaa 

sana oikea (josta kerran hyvä ja oikea ja kerran oikea tuomio) ja viisi kertaa sana oi-

keamielisyys. Yhden kerran käännösvastineina toimivat sanat hyvyys, uskollisuus, syyt-

tömyys, auttaja, köyhien asian ajaminen, oikein tekevä, viaton, totuus, mahtavat teot ja 

oikeudenmukaisuus. Ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ vuoden 1992 Kirkkoraamattu kään-

tää jakeessa 4:6 ilmaisulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla määräuhri. Bibeln 

2000 käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena 20 kertaa sanaa rättfärdighet ja 

11 kertaa sanaa rätt (sisältää jakeiden 4:6 ja 51:21 ilmaisut rätta offer sekä ilmaisut rätt 

och seger, människans rätt ja Gud som skaffar människan rätt). Rättvis on käännösvas-

tineena kymmenen kertaa (sisältää ilmaisut rättvisa dom ja människans rättvisa sak). 

Ilmaisut räddning som Gud har lovat, Guds trofasta hjälp ja att ge seger sekä sanat tro-

fasthet, frikänd, sanning ja rättrådig toimivat käännösvastineina kerran. Vuoden 1992 

Kirkkoraamattu käyttää ֶצֶדק ṣedeq -substantiivin käännösvastineena yhteensä 16 eri 

käännösvastinetta ja Bibeln 2000 kymmentä eri käännösvastinetta. Ainoastaan Bibeln 
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2000 käyttää voittoon ja pelastukseen liittyviä käännösvastineita, kun taas ainoastaan 

vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää syyttömyyteen liittyvää käännösvastinetta.  

 
sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibeln 2000 -

käännöksessä 

 ṣĕdāqâ ְצָדָקה

feminiininen 

substantiivi 

(34 kpl) 

Jumalaan  

(24 kpl) 

vanhurskaus (13 kpl)  

hyvyys (4 kpl)  

oikeamielisyys (3 kpl) 

uskollisuus (2 kpl) 

uskollinen hyvyys (1 kpl) 

(Jumalan) luona oleminen  

(1 kpl) 

rättfärdighet (10 kpl) 

trofasthet (9 kpl) 

rätt (1 kpl) 

Guds hjälp (1 kpl) 

att bli friad (1 kpl) 

rättvisa ordning (1 kpl) 

Guds seger (1 kpl) 

 ihmiseen  

(3 kpl) 

vanhurskaus  

(3 kpl) 

människan räknas som rättfärdig (1) 

människans lycka (2 kpl) 

 ilman selvää 

viittauskohdetta 

(5 kpl) 

vanhurskaus (4 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rättfärdighet (4 kpl)  

riklig lön (1 kpl) 

 mon. ‟vanhurs-

kaat teot‟ (2 kpl) 

vanhurskaus (1 kpl) 

oikeus (1 kpl) 

rättfärdiga gärningar (1 kpl)  

rättfärdigt (1 kpl) 

 

Taulukko 70. Hepreankielisen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvasti-

neet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä.  

 

Taulukossa 70 esittelen Psalmien kirjan ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineet 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkko-

raamatussa suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat 21 kertaa heprean kie-

len ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine 

on hyvyys, joka toimii käännösvastineena neljä kertaa. Kolme kertaa käännösvastineena 

on oikeamielisyys ja samoin kolme kertaa uskollisuus (joista kerran uskollinen hyvyys) 

ja kaksi kertaa oikeus. Yhden kerran käännösvastineena on ilmaisu (Jumalan) luona 

oleminen. Sana oikea ei esiinny lainkaan käännösvastineena. Bibeln 2000 käyttää ְצָדָקה 

ṣĕdāqâ -substantiivin käännösvastineena 17 kertaa sanaa rättfärdighet (sisältää ilmaisut 

människan räknas som rättfärdig ja rättfärdiga gärningar) ja yhdeksän kertaa sanaa tro-

fasthet. Ilmaisu människans lycka esiintyy käännösvastineena kaksi kertaa. Ilmaisut 

Guds hjälp, rättvisa ordning, att bli friad, Guds seger ja riklig lön sekä sana rätt toimivat 

käännösvastineina kerran. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää ְצָדָקה ṣĕdāqâ -

substantiivin käännösvastineena yhteensä kuutta eri käännösvastinetta ja Bibeln 2000 

yhdeksää eri käännösvastinetta. Ainoastaan Bibeln 2000 käyttää voittoon, apuun, on-

neen, vapautukseen, palkkaan ja järjestykseen liittyviä käännösvastineita, kun taas ai-

noastaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää hyvyyteen ja (Jumalan) luona olemiseen 

liittyvää käännösvastinetta. 
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sana sana viittaa käännösvastine vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastine Bibeln 2000 -

käännöksessä 

יק  ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivi 

Jumalaan  

(7 kpl) 

vanhurskas (4 kpl) 

oikeamielinen (3 kpl) 

rättfärdig (6 kpl) 

rättvis (1 kpl) 

(51/52 kpl) ihmiseen  

(44/45 kpl) 

vanhurskas (29 kpl)  

oikeamielinen (5 kpl) 

hurskas (4 kpl) 

viaton (3 kpl) 

(Jumalan) oma (1 kpl) 

pelastettu (1 kpl) 

ystävä (1 kpl) 

rättfärdig (40 kpl) 

trogen (3 kpl) 

den som har rätt (1 kpl) 

rättvis (1 kpl) 

  toinen lukutapa: 

ṣedeq (1 kpl; jae 72:7 ֶצֶדק
898

) 

(pitäytyy BHS:n pohjatekstin lukuta-

paan יק  (ṣaddîq rättvis ַצדִּ

 

Taulukko 71. Hepreankielisen Psalmien kirjan יק  ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet ַצדִּ

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. 

 

Taulukossa 71 esittelen Psalmien kirjan יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineet vuo ַצדִּ

den 1992 Kirkkoraamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä. Vuoden 1992 Kirkkoraama-

tussa suomen kielen sana vanhurskas toimii 33 kertaa heprean kielen יק - ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivin käännösvastineena. Seuraavaksi yleisin käännösvastine on oikeamielinen, 

joka toimii käännösvastineena kahdeksan kertaa. Neljä kertaa käännösvastineena toimii 

sana hurskas, kolme kertaa viaton ja yhden kerran ilmaisut (Jumalan) oma, pelastettu ja 

ystävä. Bibeln 2000 käyttää יק -ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena sanoja rättfär ַצדִּ

dig, rättvis, trogen ja den som har rätt. Ainoastaan Bibeln 2000 käyttää uskollisuuteen ja 

oikeassa olemiseen liittyviä käännösvastineita, kun taas ainoastaan vuoden 1992 Kirk-

koraamattu käyttää viattomuuteen, pelastukseen, ystävyyteen ja (Jumalan) omana ole-

miseen liittyviä käännösvastineita.  

 
viittaus-

kohde 

käännösvastineet vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa 

käännösvastineet Bibeln 2000 -käännöksessä 

Jumala  oikein tekeminen, vanhurskaus,  

oikeamielisyys, oikea, uskollisuus, 

oikeus, hyvyys, uskollinen hyvyys, 

(Jumalan) luona oleminen 

att ha rätt, rättfärdighet, rättvis, rättvisa dom, 

trofasthet, räddning som Gud har lovat, rätt, 

Guds hjälp, att bli friad, rättvisa ordning, Guds 

seger  

ihminen  huolehtiminen, syyttömyys, oikeuden 

rakastaminen, oikeus, auttaminen, 

oikeuden saaminen, vanhurskas,  

oikeamielinen, hurskas, viaton,  

(Jumalan) oma, pelastettu, ystävä 

att få rättvisa, att få rätt, rättfärdighet, rätt, Gud 

som skaffar människan rätt, rättvisa sak, männi-

skan räknas som rättfärdig, människans lycka, 

trogen, den som har rätt, rättvis 

asia oikea, hyvä ja oikea, vanhurskaus, 

köyhien asian ajaminen 

att vara rättfärdig, rättfärdighet, rätt 

 

Taulukko 72. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkko-

raamatussa ja Bibeln 2000 -käännöksessä viittauskohteen mukaan luokiteltuna.  

 

Taulukon 72 perusteella voi todeta, että merkittävin ero vertailtavien käännösten kään-

nösvastineissa on siinä, että vuoden 1992 Kirkkoraamattu käyttää käännösvastineina 

sanoja syyttömyys ja viattomuus, kun taas Bibeln 2000 käyttää sanoja seger, lycka ja 
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ordning. Molemmat käännökset käyttävät perinteistä uskonnollista käännösvastinetta 

(vanhurskaus / rättfärdighet) sekä Jumalaan, ihmiseen että asiaan viittaavana. Bibeln 

2000 käyttää kaikkiaan 11 eri käännösvastinetta. Bibeln 2000 on siten semanttisesti rik-

kaampi käännös kuin Bibelen, joka käyttää vain seitsemää eri käännösvastinetta. Vuo-

den 1992 Kirkkoraamattu on 20 eri käännösvastineellaan näistä kolmesta käännöksestä 

kuitenkin selvästi semanttisesti rikkain. Toisaalta Bibeln 2000 -käännöstä ei voi pitää 

vuoden 1992 Kirkkoraamattuun verrattuna konservatiivisempana käännöksenä ainakaan 

pelkästään sillä perusteella, että se käyttää lukumääräisesti selvästi enemmän perinteistä 

uskonnollista käännösvastinetta kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu. Samoin kuin norjan 

kielen rettferd-sanue, myös ruotsin kielen rättfärdig-sanue vaikuttaa selvästi ymmärret-

tävämmältä ja siten käyttökelpoisemmalta kuin suomen kielen vanhurskaus-sanue. Rätt-

färdig-sanueella on semanttisesti läpinäkyvä yhteys ruotsin kielen ‟oikeaa‟ tarkoittavaan 

rätt-sanueeseen.  

 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

ja Psalmit elävät -parafraasissa 

 

Käännösvastineiden vertailu vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit elävät -

parafraasissa täytyy tehdä eri tavoin kuin muiden käännösten osalta, koska Psalmit elä-

vät ei ole käännös, vaan parafraasi eli mukaelma. Vertailu onnistuu parhaiten suomen-

kielisten, viittauskohteiden mukaan luokiteltujen ”käännösvastineiden” vertaamisen 

avulla.  
 

viittaus-

kohde 

käännösvastineet vuoden 1992 

Kirkkoraamatussa 

”käännösvastineet” 

Psalmit elävät -parafraasissa 

Jumala  oikein tekeminen, vanhurskaus, 

oikeamielisyys, oikea, uskollisuus, 

oikeus, hyvyys, uskollinen hyvyys, 

(Jumalan) luona oleminen 

 

oikeudenmukaisuus, uskollisuus, hyvyys,  

hyvittäminen, suuruus, pyhyys,  

oikeana oleminen, lupaus, rakkaus, oikeus, ilo, 

armon antaminen, huolen pitäminen, valta, 

apu, voima, pelastus, oikeuden tahtominen 

ihminen  huolehtiminen, syyttömyys,  

oikeuden rakastaminen, oikeus, 

auttaminen, oikeuden saaminen, 

vanhurskas, oikeamielinen, hurskas, 

viaton, (Jumalan) oma, pelastettu, 

ystävä 

 

 

 

 

Jumalan tai oikeuden rakastaminen, oikein 

eläminen, oikeus, syyttömyys, Jumalan tahdon 

ymmärtäminen ja kunnioittaminen, Jumalan 

lupauksiin nojautuminen, Jumalan totteleminen, 

Jumalan oma, Jumalaan uskominen, Jumalan 

lapsi, Jumalan pelastama, uskollisuus Jumalan 

tahdolle, vanhurskas, hurskas ja rehellinen, 

kuuliaisuus Jumalalle, totuuden puhuminen, 

oikeuden tekeminen, oikeudenmukaisen  

palkan saaminen 

asia oikea, hyvä ja oikea, vanhurskaus, 

köyhien asian ajaminen 

oikeus, oikeana oleminen, oikeuden voitto, 

oikea ja tosi 

 

Taulukko 73. Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineet vuoden 1992 Kirkko-

raamatussa ja ”käännösvastineet” Psalmit elävät -parafraasissa viittauskohteen mukaan 

luokiteltuna. (Kummallekin teokselle yhteiset käännösvastineet on lihavoittu.) 

 

Taulukon 73 perusteella voi todeta, että vuoden 1992 Kirkkoraamatussa ja Psalmit elä-

vät -parafraasissa Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineiden semanttinen 

kenttä on pitkälti yhteneväinen. Oikea, uskollisuus, oikeus, hyvyys, syyttömyys, van-

hurskaus, hurskaus, Jumalan omana oleminen ja pelastus sisältyvät kummankin kään-
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nöksen käännösvastineisiin. Psalmit elävät -parafraasin ”käännösvastineiden” semantti-

nen kenttä on kuitenkin laajempi, sillä siihen sisältyvät myös hyvittäminen, lupaus, rak-

kaus, ilo, armon antaminen, valta, voima, Jumalan tahdon ymmärtäminen ja kunnioit-

taminen, Jumalan lupauksiin nojautuminen, Jumalan totteleminen, Jumalaan uskomi-

nen, Jumalan lapseus, uskollisuus Jumalan tahdolle ja totuuden puhuminen. Vuoden 

1992 Kirkkoraamatun käännösvastineisiin sisältyvät puolestaan Jumalan luona olemi-

nen, ystävyys ja köyhien asian ajaminen. Psalmit elävät -parafraasi korostaa vahvasti 

varsinkin ihmisiin viittaavissa ”käännösvastineissa” Jumalan tahdon ymmärtämistä ja 

noudattamista, joka ei puolestaan tule samassa määrin esiin vuoden 1992 Kirkkoraama-

tun käännösvastineissa. Toisaalta Psalmit elävät -parafraasin ainoa vanhurskaus-

sanueen sana viittaa ihmiseen eli vanhurskaus-sanue ei liity parafraasissa ollenkaan Ju-

malaan. 

 

Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saa-

mien käännösvastineiden vertailua muihin käännöksiin 

 

Vuoden 1992 Kirkkoraamattuun verrattuna Psalmit nykysuomeksi tuo käännösvastineis-

saan esiin puolueettomuuden, oikeassa olemisen, oikeutetun aseman ja otollisuuden 

Jumalalle, mutta ei hurskautta, hyvyyttä, uskollisuutta ja pelastusta. Bibeln 2000 tuo 

esiin voiton, onnen ja järjestyksen, muttei syyttömyyttä ja viattomuutta. Vuoden 1992 

Kirkkoraamattu tuo esiin syyttömyyden, viattomuuden, hyvyyden ja uskollisuuden, kun 

taas Bibelen ei tuo niitä esiin. Psalmit elävät -parafraasi korostaa ihmisiin viittaavissa 

”käännösvastineissa” Jumalan tahdon ymmärtämistä ja noudattamista, kun taas vuoden 

1992 Kirkkoraamattu tuo esiin Jumalan luona olemisen, ystävyyden ja köyhien asian 

ajamisen.  

Vaikka Bibelen 1978 toimi yhtenä komitean käyttämänä vertailukäännöksenä, ei 

se toiminut mitenkään ohjaavana tekijänä käytettävien käännösvastineiden lukumäärän 

osalta eikä myöskään merkittävänä käännösvastineiden semanttisen kentän suuntaajana. 

Sen sijaan kyseinen käännös osoitti vuoden 1992 Kirkkoraamatun kääntäjille, mitkä 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiintymistä olisi mahdollista kääntää sanueen perin-

teisellä uskonnollisella käännösvastineella. Koska kuitenkin norjan kielen rettferd-sanue 

on selvästi semanttisesti läpinäkyvämpi ja käyttökelpoisempi kuin suomen kielen van-

hurskaus-sanue, valitsivat kääntäjät lähes puolessa näistä kohdista jonkin paremmin 

lähikontekstiin sopivan käännösvastineen. Bibelen käyttää seitsemää eri käännösvas-

tinetta, vuoden 1992 Kirkkoraamattu 20 eri käännösvastinetta. Myös ruotsin kielen rätt-

färdig-sanue on läpinäkyvämpi ja siksi käyttökelpoisempi kuin suomen kielen vanhurs-

kaus-sanue. Bibeln 2000 käyttää 11 eri käännösvastinetta ja sijoittuu siten Bibelen -

käännöksen ja vuoden 1992 Kirkkoraamatun välimaastoon. Vanhurskaus-sanueen han-

kaluus suomen kielessä on myötävaikuttanut siihen, että Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen kääntämisen osalta vuoden 1992 Kirkkoraamattu on semanttisesti rikkaampi 

käännös kuin Bibelen tai Bibeln 2000. 
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18. Tiivistelmä: Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntäminen 
vuoden 1992 Kirkkoraamatussa  

 

Tässä pääosiossa olen analysoinut vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösprosessin taus-

talla vaikuttanutta käännösperiaatetta sekä tutkinut Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

aiemmin saamia käännösvastineita, samoin kuin vertailukäännösten ja samanaikaisesti 

tekeillä olleiden käännösten sanueelle antamia käännösvastineita. Agricolaa edeltäneissä 

käännöksissä צדק ṣdq -sanue on odotetusti käännetty lähes yksinomaan sanan pääkään-

nösvastineella kyseisessä kielessä (δικαιοζύνη, iustitia, Gerechtigkeit, rettferdigh). Har-

vat poikkeukset ovat oikeaan, oikeudenmukaisuuteen ja laupeuteen liittyviä käännös-

vastineita. 

Ensimmäinen suomenkielinen Psalmien kirja, Agricolan Psalttari käyttää pää-

käännösvastinetta vanhurskaus / vanhurskas vähemmän kuin Agricolan pohjatekstinään 

käyttämät käännökset omaa pääkäännösvastinettaan (Gerechtigkeit / rettferdigh). Sanan 

vanhurskaus / vanhurskas sijaan Agricola käyttää hepreankielisen sanueen perusmerki-

tystä ‟oikeaa‟ korostavia suomen kielen sanoja. Vuoden 1642 Kirkkoraamattu käyttää 

samoja käännösvastineita kuin Agricola, mutta vuoden 1776 Kirkkoraamatussa kehitys 

lähti toiseen suuntaan. צדק ṣdq -sanueen perusmerkitystä oikeaa korostavat suomen kie-

len sanat saivat nyt antaa tilaa vanhurskaus-sanueelle. Eniten vanhurskaus-sanuetta 

käyttää vuoden 1938 Kirkkoraamattu. 

Aiempiin suomalaisiin Kirkkoraamattuihin verrattuna vuoden 1992 Kirkkoraa-

mattu edustaa Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämisen osalta uutta tilannetta. 

Käännöksessä on tietoisesti vierastettu perinteistä käännösvastinetta vanhurskaus, joka 

on semanttisesti läpinäkymätön ja jonka merkitys ei siksi avaudu helposti. Sen sijaan 

komitea halusi käyttää laaja-alaisesti eri vastineita, jotka toisivat sanueen laajan semant-

tisen kentän hyvin esiin. Tässä suhteessa käännösvastineiden valinta on varsin onnistu-

nutta. Vuoden 1992 Kirkkoraamattu on selvästi semanttisesti rikkaampi käännös kuin 

esimerkiksi norjankielinen Bibelen tai ruotsinkielinen Bibeln 2000. Nämä käännökset 

eivät sinänsä ole konservatiivisempia kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu, mutta norjan 

kielen perinteinen käännösvastine rettferd ja ruotsin kielen perinteinen käännösvastine 

rättfärdig ovat semanttisen läpinäkyvyytensä vuoksi selvästi ymmärrettävämpiä ja käyt-

tökelpoisempia kuin suomen kielen vanhurskaus. 

Suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanat toimivat vuoden 1992 Kirkkoraama-

tussa enää 67 kertaa heprean kielen צדק ṣdq -sanueen käännösvastineena. Seuraavaksi 

yleisin käännösvastine on oikeamielisyys, joka toimii käännösvastineena 16 kertaa. 

Käännösvastineena on 15 kertaa oikeus, kahdeksan kertaa oikea, viisi kertaa hyvyys, 

neljä kertaa hurskas, viaton ja uskollisuus sekä kaksi kertaa oikein tekevä ja syyttömyys 

/ olla syytön. Yhden kerran käännösvastineina toimivat huolehtia, totuus, oikeudenmu-

kaisuus, (Jumalan) luona oleminen, (Jumalan) oma, pelastettu, köyhien asian ajaminen, 

auttaja, ystävä ja mahtavat teot. Monikkomuoto ְצָדקֹות ṣĕdāqôt saa jakeessa 11:7 kään-

nösvastineen oikeus ja jakeessa 103:6 käännösvastineen vanhurskaus. Vuoden 1992 

Kirkkoraamattu lisää jakeiden 34:18 ja 37:26 subjektiksi vanhurskaat ja vanhurskas, 

vaikka hepreankielisessä tekstissä jakeissa ei ole mainittu subjektia lainkaan. Vuoden 

1991 käännösehdotukseen verrattuna Psalmien kirjan צדק -sanueen käännösvastineisiin 

ei tullut lainkaan muutoksia.  

Eri esiintymismuotojen mukaan luokiteltuna צדק ṣdq -substantiivin saa käännös-

vastineeksi sanan vanhurskaus noin joka neljännessä esiintymässä (13/50) ja yhtä monta 

kertaa (13/50) sanan oikeus. Seitsemän kertaa käännösvastineena on oikea ja viisi kertaa 
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oikeamielisyys. ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivi saa  käännösvastineekseen melkein kahdessa 

kolmasosassa esiintymistä (21/34) sanan vanhurskaus. Neljä kertaa käännösvastineena 

on hyvyys ja kolme kertaa oikeamielisyys ja uskollisuus. יק  ṣaddîq -adjektiivi saa yli ַצדִּ

kolmessa viidesosassa (33/51) esiintymistään käännösvastineekseen vanhurskas ja kah-

deksan kertaa oikeamielinen ja neljä kertaa hurskas. Suomen kielen käännösvastineista 

käsin katsottuna vanhurskaus / vanhurskas -sana toimii useimmin יק - ṣaddîq ַצדִּ

adjektiivin käännösvastineena (33/67) ja toiseksi eniten ְצָדָקה ṣĕdāqâ -substantiivin 

käännösvastineena (21/67). Sen sijaan vain 13 kertaa sana vanhurskaus esiintyy צדק ṣdq 

-substantiivin käännösvastineena, joka saa yhtä monta kertaa käännösvastineekseen 

myös sanan oikeus (13/15). Sana oikeamielisyys / oikeamielinen toimii useimmin יק  ַצדִּ

ṣaddîq -adjektiivin käännösvastineena (8/16) ja toiseksi eniten צדק ṣdq -substantiivin 

käännösvastineena (5/16). 

Jumalaan viittaavat צדק ṣdq -sanueen sanat ovat saaneet miltei puolessa esiinty-

miskohdistaan (21/44) käännösvastineekseen suomen kielen vanhurskaus / vanhurskas -

sanan ja 10 kohdassa oikeamielisyys / oikeamielinen -sanan. Ihmiseen viittaavat צדק ṣdq 

-sanueen sanat ovat saaneet yli puolessa esiintymiskohdistaan (29/53) käännösvas-

tineekseen suomen kielen vanhurskas-sanan ja viidessä kohdassa oikeamielinen-sanan, 

saman verran kuin sanan oikeus.  Asioihin liittyvät hepreankielisen Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanueen sanat saavat useimmiten (5/7) käännösvastineeksi sanan oikea. Suomen 

kielen käännösvastineista käsin katsottuna vanhurskaus / vanhurskas -sana viittaa eniten 

ihmiseen (29/51) ja toiseksi eniten Jumalaan (21/51). Sana oikeamielisyys / oikeamieli-

nen viittaa puolestaan useammin Jumalaan (10/15) kuin ihmiseen (5/10).  

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen saamista käännösvastineista 41 edustaa suo-

men kielen oikea tai oikeus -sanueita eri muodoissaan. Komitea ja sen kääntäjät ovat 

siis - sekä tietoisesti että tiedostamattaan - lähteneet liikkeelle sanueen hepreankielisestä 

perusmerkityksestä ja pyrkineet löytämään suomen kielestä semanttisesti läpinäkyviä 

käännösvastineita, joilla on semanttinen yhteys sanaan oikea. Komitealla ei kuitenkaan 

ole ollut tietoista pyrkimystä ajaa jotakin tiettyä sanaa vanhurskaus-sanueen korvaajak-

si. Jussi Aron omassa psalmikäännöksessään käyttämä oikeamielisyys-sanue osoittautui 

liian yksipuoliseksi siihen tarkoitukseen. Myös muut צדק ṣdq -sanueen saamat käännös-

vastineet sopivat siihen semanttiseen kenttään, mikä sanalla on heprean kielessä.   

Tutkimani komitean käyttämät erikieliset vertailukäännökset suhtautuvat hyvin 

eri tavoin omien kieltensä צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastineen käyttämiseen. Suhtau-

tumisessaan kaikkein konservatiivisin on ranskankielinen TOB, jossa käytetään kään-

nösvastineina miltei yksinomaan ranskan kielen juste / justice -sanueen sanoja, 135 ker-

taa 139 esiintymästä. Seuraavaksi konservatiivisin on Eübs, jossa Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanueen käännösvastineina ovat saksan kielen Gerechtigkeit / gerecht -sanueen 

sanat 118 kertaa. Norjankielinen Bibelen käyttää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

käännösvastineina norjan kielen rettferd-sanueen sanoja 113 kertaa. Puoliväliin sijoittuu 

NEB, jossa käännösvastineina on 79 kertaa englannin kielen righteous / righteousness -

sanueen sanat. GNB käyttää käännösvastineina englannin kielen righteous / righteous-

ness -sanueen sanoja 63 kertaa. Kaikkein dynaamisin käännös GuN käyttää Psalmien 

kirjan צדק ṣdq -sanueen sanojen käännösvastineina saksan kielen Gerechtigkeit / gerecht 

-sanueen sanoja ainoastaan 28 kertaa. Kaikkein eniten GuN käyttää Psalmien kirjan צדק 

ṣdq -sanueen käännösvastineina Treue / treu -sanueen sanoja, 48 kertaa. Eri vertailu-

käännöksiä yhdistävä piirre on, että useammissa käännöksissä pääkäännösvastine toimii 

osin myös jonkin muun heprean kielen sanan, yleisemmin sanan יָָשר yāšār ‟oikeamieli-

nen‟ käännösvastineena. 
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Samanaikaisesti tekeillä olleista käännöksistä vironkielinen Eesti Piibel käyttää 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina yksinomaan viron kielen õigus ja 

õiglus -sanueisiin kuuluvia sanoja. Ruotsinkielinen Bibeln 2000 käyttää käännösvasti-

neena 84 kertaa rättfärdig / rättfärdighet -sanueen sanaa. Sanueen sanat toimivat verbi-

muodon sekä kaikkien eri nominimuotojen ja viittauskohteiden käännösvastineina. 

Raamatunkäännöskomitealla oli selkeä käännöspolitiikka heprean kielen צדק ṣdq 

-sanueen kääntämiselle. Komitea pyrki käännöstyössä erottamaan heprean kielen sanan 

 ṣdq yleiskielisen merkityksen ‟olla oikeassa‟, ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟ sanan צדק

uskonnollisesta merkityksestä. Komitean periaatteena oli käyttää perinteistä käännös-

vastinetta vanhurskaus / vanhurskas niissä kohdin, joissa sana liittyy selvästi uskonnol-

liseen asiayhteyteen. Tämän periaatteen toteuttaminen on kuitenkin samalla merkinnyt 

sitä, että komitea on tehnyt lukijan puolesta varsin merkittäviä valintoja tulkitessaan, 

mitkä sanueen esiintymät liittyvät uskonnolliseen asiayhteyteen ja mitkä eivät. Myös 

uskonnollisen merkityksen esiintuomisessa komitealla näyttää olleen kaksi osin ristirii-

taista käytäntöä. Tämä on suhteessa komitealle osoitettuihin ristiriitaisiin odotuksiin: 

toiset toivoivat vanhurskaus-sanueen säilyttämistä, toiset taas sen korvaamista ymmär-

rettävämmillä sanoilla. Tässä ristiriitaisessa tilanteessa komitea pyrki toisaalta säilyttä-

mään johdonmukaisesti vanhurskaus-sanaston opillisissa ja pelastukseen liittyvissä yh-

teyksissä. Samaan aikaan komitea pyrki kuitenkin tuomaan esiin heprean kielen צדק ṣdq 

-sanueen uskonnollisenkin merkityksen muilla, osuvammilla vastineilla, ”koska sanan 

vanhurskas perusmerkitys on jäänyt laajoille piireille epäselväksi”. Ainoan selkeän peri-

aatteellisen poikkeuksen komitea teki sanaparin jumalaton – vanhurskas kohdalla, koska 

komitean mukaan sanan vanhurskas korvaaminen kyseisessä yhteydessä muilla vasti-

neilla olisi vaikeaa.  

Vaikka vuoden 1992 Kirkkoraamattua valmistellut komitea ei siis pyrkinytkään 

tekemään tietoisesti populäärikäännöstä, vertailukäännösten joukossa vuoden 1992 

Kirkkoraamattu sijoittuu kuitenkin populäärikäännösten joukkoon צדק ṣdq -sanueen 

kääntämisessä. Perinteistä käännösvastinetta on käytetty vain alle puolessa sanueen 

esiintymiskohdista eli sanakonkordanssista on luovuttu hyvin pitkälti. Sen myötä vuo-

den 1992 Kirkkoraamatun lukijalta on kuitenkin viety mahdollisuus tehdä itsenäisiä 

päätelmiä eri raamatunkohtien välisestä yhteydestä ilman apuvälineitä, kuten vuoden 

1938 Kirkkoraamattua tai alkukielistä konkordanssia. Jos samanaikaisesti kuitenkin 

perinteisestä sanueesta pidetään kiinni joissakin osissa käännöstä, ei lukija enää hahmo-

ta kovin helposti kyseiseen sanueeseen liittyviä semanttisia viittaussuhteita. Tällöin voi 

kysyä, olisiko parempi ratkaisu luopua kokonaan kyseisestä sanueesta ja korvata se 

määrätietoisesti käyttökelpoisemmalla? 

Vuoden 1992 Kirkkoraamatun käännösprosessin aikana käyty vilkas keskustelu 

vanhurskaus-sanueesta osoittaa, että mielipiteet sanueen käyttökelpoisuudesta jakaantu-

vat vahvasti. Osa piti sanaa vanhurskaus erinomaisena ammattisanana, jota ei pitäisi 

vieroksua – onhan kaikilla elämänaloilla omat sanastonsa, jotka täytyy opetella. Osa 

puolestaan katsoi, että kyseessä on täysin käsittämättömäksi muuttunut sana, joka pitäisi 

pyrkiä korvaamaan muilla sanoilla. Jos sitä kuitenkin on pakko käyttää, sana pitäisi se-

littää sanaselitysluettelossa.  

Mielenkiintoinen, suoraan psalmien צדק ṣdq -sanueeseen liittyvä on jakeen 

 ṣĕdāqâ -sanan käännösvastineen kohtalo. Komitea valitsi Daavidin lauluja ְצָדָקה 22:32

ja historia -käännösnäytteeseen käännösvastineeksi sanan hyvyys, ja peräti neljään ker-

taan käännösprosessin aikana ehdotettiin vastineen hyvyys korvaamista sanalla van-

hurskaus. Vuoden 1992 Kirkkoraamattuun tuli käännösvastineeksi hyvyys. 
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Vuoden 1992 Kirkkoraamattu ei saanut varauksetonta vastaanottoa. Osa kirkon 

sisällä toimivista herätysliikkeistä julkaisi kirjasen, joka sisälsi vaihtoehtokäännöksiä 

uuden Kirkkoraamatun käännöksiin. Vanhoillislestadiolainen herätysliike päätti, ettei se 

ota käännöstä omaan käyttöönsä. Osaltaan tyytymättömyydestä vuoden 1992 Kirkko-

raamatun käännösratkaisuihin kertoo sekin, että eräänlaisena protestikäännöksenä syn-

tynyt Raamattu Kansalle -käännös käyttää yli kaksi kertaa enemmän käännösvastineena 

vanhurskaus-sanueen sanoja Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueelle kuin vuoden 1992 Kirk-

koraamattu. 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa saamien 

käännösvastineiden vertailu muihin käännöksiin osoittaa, että vuoden 1992 Kirkkoraa-

mattu ei tuo käännösvastineissaan esille läheskään kaikkia צדק ṣdq -sanueen laajaan 

semanttiseen kenttään kuuluvia määritteitä. Psalmit nykysuomeksi tuo käännösvastineis-

saan esille puolueettomuuden, oikeassa olemisen, oikeutetun aseman ja otollisuuden 

Jumalalle, jotka eivät esiinny vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjan käännös-

vastineissa. Bibeln 2000 tuo puolestaan esiin voiton, onnen ja järjestyksen. Vertailu 

osoittaa myös, että käännöskomitean vertailukäännös Bibelen käyttää צדק ṣdq -sanueen 

laajaa semanttista kenttää huomattavasti vähemmän kuin vuoden 1992 Kirkkoraamattu. 

Bibelen ei käytä esimerkiksi ollenkaan käännösvastineita, jotka toisivat esiin syyttö-

myyden, viattomuuden, hyvyyden ja uskollisuuden. Kaiken kaikkiaan Bibelen käyttää 

vain seitsemää eri käännösvastinetta ja 113 kertaa perinteistä norjankielistä käännösvas-

tinetta eli rettferd-sanueen sanaa. Bibelen ei kuitenkaan ole vuoden 1992 Kirkkoraamat-

tua konservatiivisempi käännös, vaan norjan kielen rettferd-sanue on läpinäkyvämpi ja 

käyttökelpoisempi kuin suomen kielen vanhurskaus-sanue. Bibelen on osoittanut vuo-

den 1992 Kirkkoraamatun kääntäjille, mitkä Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen esiinty-

mät on norjan kielessä mahdollista kääntää sanueen perinteisellä uskonnollisella kään-

nösvastineella. Kääntäjät ovat sitten joko valinneet suomen kielen vanhurskaus-sanueen 

sanan tai jonkin muun, kontekstiin paremmin sopivamman käännösvastineen. Psalmit 

elävät -parafraasi korostaa ihmisiin viittaavissa ”käännösvastineissa” Jumalan tahdon 

ymmärtämistä ja noudattamista, kun taas vuoden 1992 Kirkkoraamattu tuo ainoana ver-

tailemistani käännöksistä esiin Jumalan luona olemisen, ystävyyden ja köyhien asian 

ajamisen. 

Tutkimieni erikielisten raamatunkäännösten käyttämät käännösvastineet antavat 

osaltaan myös kuvan heprean kielen צדק ṣdq -sanueen laajasta semanttisesta kentästä. 

Heprean kielen sanakirjojen antamien ja tutkimushistorian aikana esitettyjen merkitys-

ten lisäksi kääntäjät ovat käyttäneet צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina myös sanoja, 

jotka viittaavat puolueettomuuteen, yhtäläisyyteen, tasapuolisuuteen, saamiseen sen 

mukaan kuin ansaitsee, vakauteen, kohtuuteen, luotettavuuteen, rehtiyteen, suoraselkäi-

syyteen, onneen, puolustamiseen, hyvyyteen, ystävyyteen, sääliin, hyväntekeväisyyteen, 

puhtauteen, lupaukseen, lupauksen pitämiseen, vapauttavaan tuomioon ja sovittuun asi-

aan. Uskonnollisessa merkityksessä, Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen liittyvänä 

asiana צדק ṣdq -sanue saa merkitykset ‟Jumalan ja ihmisen välillä ei ole mitään‟, ‟Juma-

lan luona / edessä oleva‟, ‟Jumalan kanssa elävä‟, ‟Jumalalle otollinen‟, ‟Jumalan hy-

väksymä‟, ‟Jumalaan uskova‟, ‟Jumalasta kiinnipitävä„, ‟Jumala antaa synnit anteeksi‟, 

‟Jumalan mielen mukaan toimiva‟, ‟Jumalan vaatimukset täyttävä‟, ‟Jumalan tahdon 

ymmärtävä ja noudattava‟, ‟Jumalan lupauksiin nojaava‟, ‟Jumalan oma‟, ‟Jumalaa ra-

kastava‟ ja ‟Jumalan lapsi / Jumalan kansa„. 

Erikielisten raamatunkäännösten tutkiminen osoittaa, että kääntäjät eivät yleensä 

ole tulkinneet jakeissa Ps. 4:6 ja Ps. 51:21 sekä jakeessa Dtn. 33:19 esiintyvää ilmaisua 
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-ṣedeq-uhri‟ tiettyyn uhrilajiin, esimerkiksi Jahven ja Israelin välisen liiton vaa‟ זְִּבֵחי־ֶצֶדק

timaan uhriin, viittaavaksi. Ilmaisun eri esiintymät on tutkimissani raamatunkäännöksis-

sä käännetty joko keskenään eri tavoin tai sitten ne on käännetty ‟oikeaan‟ tai ‟määrät-

tyyn‟ uhriin viittaaviksi. Osaltaan käännösvastineiden valintaan on kyseisissä psalmien 

jakeissa voinut vaikuttaa myös käännösvastineen sopivuus runomittaan. Septuagintan 

kääntäjät ovat käyttäneet kaikissa kolmessa esiintymässä sanatarkkaa käännösvastinetta 

θσζίαν δικαιοζύνης (‟vanhurskauden uhrit‟). Kääntäjät ovat siten mahdollisesti ajatel-

leet, että ilmaisu viittaisi tiettyyn uhrilajiin. Toisaalta mainintaa tämännimisestä uhrista 

ei ole muissa lähteissä. Myöhemmistä raamatunkääntäjistä vuoden 1776 Kirkkoraama-

tun kääntäjät ovat saattaneet tulkita ilmaisun viittaavaan yhteen tiettyyn uhrilajiin, koska 

he ovat kääntäneet ilmaisun kaikissa kolmessa kohdassa ilmaisulla vanhurskauden uhrit. 

Samoin ovat saattaneet ajatella Eesti Piibel 1997 -käännöksen kääntäjät, jotka ovat 

kääntäneet kummankin Psalmien esiintymän ilmaisulla õiguse ohvrid. Raamattu Kan-

salle -käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet molemmat Psalmien esiintymät ilmaisulla 

vanhurskauden uhrit. Komitean käännösyksikön jäsen Timo Veijola tulkitsi ilmaisun 

viittaavaan oikeisiin, pelastuksen tuottaviin uhreihin. Tämä näkemys ei kuitenkaan käy 

selvästi ilmi vuoden 1992 Kirkkoraamatussa, jossa ilmaisun זְִּבֵחי־ֶצֶדק ‟ṣedeq-uhri‟ on 

käännetty jakeessa 4:6 ilmaisulla säädetyt uhrit ja jakeessa 51:21 ilmaisulla määräuhri.  
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IV Loppukatsaus 
 

19. Loppukatsaus 
 

Väitöskirjani tutkimuskohteena on ollut hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanue 

vuoden 1992 Kirkkoraamatussa. צדק ṣdq -sanue sisältää sekä sanajuuren käyttämisen 

verbinä צדק ṣadaq eri muodoissaan että maskuliinisen substantiivin ֶצֶדק ṣedeq, feminii-

nisen substantiivin ְצָדָקה ṣĕdāqâ ja adjektiivin יק  ṣdq -sanueen eri צדק ṣaddîq. Näitä ַצדִּ

muotojen esiintymiä on Psalmien kirjassa yhteensä 139. Perehdyin ensin semanttisen 

kenttäteorian mukaisesti צדק ṣdq -sanueen semantiikkaan Psalmien kirjan alkukielessä 

hepreassa. Tämän perehtymisen pohjalta kartoitin ja analysoin sanueen kääntämistä 

vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kirjassa.  

Tutkimukseni on ensinnäkin osoittanut, että צדק ṣdq -sanueella on heprean kie-

lessä varsin laaja semanttinen kenttä. Sanajuuren perusmerkitys heprean kielessä on 

‟oikea‟, ja  צדק  ṣdq -sanueen merkitys avautuu parhaiten tästä perusmerkityksestä käsin. 

Sanueen käännösvastineet tutkimissani sanakirjoissa liittyvät ‟oikeaan‟, ‟oikeassa ole-

miseen‟, ‟oikein toimimiseen‟, ‟syyttömyyteen‟, ‟rehellisyyteen‟, ‟oikeudenmukaisuu-

teen‟, ‟liittouskollisuuteen‟, ‟pelastukseen‟, ‟voittoon‟ ja ‟laillisuuteen‟. Sanueen tutki-

mushistorian aikana צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään on esitetty kuuluvaksi 

myös merkitykset ‟säädetty‟, ‟oikeus‟, ‟oikeus omistaa‟, ‟oikea asema‟, ‟oikeassa järjes-

tyksessä oleva‟, ‟suotuisuus‟, ‟totuus‟, ‟vilpittömyys‟, ‟rehtiys‟, ‟laillisuus‟, ‟suoruus‟, 

‟suoraselkäisyys‟, ‟täsmällisyys‟, ‟asianmukaisuus‟, ‟norminmukaisuus‟, ‟odotusten 

täyttäminen‟, ‟kuuliaisuus‟, ‟kyvykkyys tehdä oikein ja pidättäytyä pahan tekemisestä‟, 

‟hallitseminen‟, ‟tuomitseminen, ‟palkitseminen‟, ‟rankaiseminen‟, ‟rauha‟, ‟voima‟, 

‟siunaus‟, ‟elämä‟, ‟hedelmällisyys‟, ‟terveys‟, ‟menestys‟, ‟viisaus‟, ‟lempeys‟, ‟avu-

liaisuus‟, ‟rakkaus‟, ‟hellä kiintymys‟, ‟armo‟, ‟laupeus‟, ‟syntien anteeksiantaminen‟ ja 

‟almu‟. Tutkimani erikieliset raamatunkäännökset käyttävät lisäksi käännösvastineina 

sanoja, jotka viittaavat puolueettomuuteen, yhtäläisyyteen, tasapuolisuuteen, saamiseen 

sen mukaan kuin ansaitsee, vakauteen, kohtuuteen, luotettavuuteen, rehtiyteen, suo-

raselkäisyyteen, onneen, puolustamiseen, hyvyyteen, ystävyyteen, sääliin, hyvänteke-

väisyyteen, puhtauteen, lupaukseen, lupauksen pitämiseen, vapauttavaan tuomioon ja 

sovittuun asiaan. Uskonnollisessa merkityksessä, Jumalan ja ihmisen väliseen suhtee-

seen liittyvänä asiana, צדק ṣdq -sanue saa muuan muassa merkitykset ‟Jumalan ja ihmi-

sen välillä ei ole mitään‟, ‟Jumalan luona / edessä oleva‟, ‟Jumalan kanssa elävä‟, ‟Ju-

malalle otollinen‟, ‟Jumalan hyväksymä‟, ‟Jumalaan uskova‟, ‟Jumalasta kiinnipitävä„, 

‟Jumala antaa synnit anteeksi‟, ‟ Jumalan mielen mukaan toimiva‟, ‟Jumalan vaatimuk-

set täyttävä‟, ‟Jumalan tahdon ymmärtävä ja noudattava‟, ‟Jumalan lupauksiin nojaava‟, 

‟Jumalan oma‟, ‟Jumalaa rakastava‟ ja ‟Jumalan lapsi / Jumalan kansa„.  

Sanan semanttinen kenttä hahmottuu kuitenkin ensisijaisesti kielensisäisesti eli 

synonyymien ja vastakohtaisten sanojen tutkimisen kautta. צדק ṣdq -sanueen semantii-

kan tutkimushistoria vuodesta 1860 alkaen osoittaa, että צדק ṣdq -sanueen lähimpinä 

synonyymeinä toimivat Heprealaisessa Raamatussa sanat ֶחֶסד ḥesed, ְׁשָפט  ,mišpāṭ מִּ

-ṣdq -sanueen synonyymien tut צדק yāšār. Heprean kielen יָָׁשר šālôm ja ָׁשֹלום  ʾemetֶאֶמת

kiminen osoittaa, että sanueen erityinen merkitys eli merkitys, jota mikään lähivastineis-

ta ei voi yksinään korvata, on ‟syyttömänä oikeassa oleminen‟. Kyse on siis sellaisesta 

oikeassa olemisesta, jota ei voida oikeudenmukaisin perustein syyttää vääräksi. Myös 
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raamatunkäännöskomitea piti sanan צדק ṣdq yleiskielisenä merkityksenä juuri merkityk-

siä ‟olla oikeassa‟ ja ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟. Vastakohtasuhteessa sanueeseen 

toimii puolestaan ennen kaikkea sana ָרָשע rāšāʿ.  Sanan käännösvastineet tutkimissani 

sanakirjoissa osoittavat, että sanan ָרָשע rāšāʿ perusmerkitys on ‟syyllinen väärässä ole-

minen‟, joka muodostaa hyvin selkeän vastakohdan ‟syyttömänä oikeassa olemiselle‟. 

Komitea säilytti vastakohtaparin vanhurskas – jumalaton, koska sanan vanhurskas mer-

kitys avautuu komitean mukaan parhaiten vastakohdastaan käsin. 

-ṣdq -sanueen semantiikan tutkimushistoriassa on hahmotettavissa kaksi pää צדק

linjaa. Ensimmäisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue liittyy pysyvään kosmiseen, nor-

matiiviseen maailmanjärjestykseen, jossa Jumala takaa järjestyksen säilymisen ja huo-

lehtii oikeuden toteutumisen valvomisesta. Toisen päälinjan mukaan צדק ṣdq -sanue on 

joko Jumalan ja ihmisten väliseen suhteeseen tai ihmisten keskinäiseen suhteeseen liit-

tyvä sanue. Kyse voi olla myös ihmisen suhteesta eläimiin ja luontoon. Suhteeseen liit-

tyvänä sanueena צדק ṣdq -sanue voi kuvata myös liittouskollisuutta, jossa kansa ja sen 

yksittäinen jäsen elää liittosuhteessa ja täyttää liittoon liittyvät ehdot. Jumala on puoles-

taan uskollinen liitolleen Israelin kanssa ja pelastaa kansansa ja sen yksittäiset jäsenet. 

2000-luvulla teoriaa liittouskollisuudesta on toisaalta entistä enemmän kyseenalaistettu 

ja toisaalta tutkimuksen kaksi päälinjaa ovat lähentyneet toisiaan, eikä niitä välttämättä 

nähdä enää toisiaan poissulkevina. צדק ṣdq -sanueen sanat eivät kuitenkaan pääsääntöi-

sesti näytä liittyvän Jahven ja Israelin kansan väliseen liittouskollisuuteen. צדק ṣdq -

sanueeseen kuuluvien sanojen keskinäisistä merkityseroista on myös tutkimushistorian 

aikana esitetty erilaisia teorioita. Koska kuitenkin lauseopilliset yhteydet ovat semantti-

selta kannalta merkittävämpiä kuin kieliopilliset muodot, צדק ṣdq -sanueen eri kieliop-

pimuotojen kesken ei tarvitse nähdä kuin korkeintaan vivahde-eroja.  

Toiseksi olen tutkimuksessani osoittanut, että hepreankielisen Psalmien kirjan 

-ṣdq -sanueen 139 sanaa on käännetty vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 20 eri kään צדק

nösvastineella. Perinteiset käännösvastineet eli suomen kielen vanhurskaus-sanueen 

sanat toimivat käännösvastineina vain vajaassa puolessa צדק ṣdq -sanueen esiintymistä 

(67/139), kun Agricolan Psalttarissa 1551 ja vuoden 1642 Kirkkoraamatussa vanhurs-

kaus-sanueen sanat toimivat käännösvastineina 117 kertaa, vuoden 1776 Kirkkoraama-

tussa 124 kertaa ja vuoden 1938 Kirkkoraamatussa 132 kertaa. Jumalaan viittaavat צדק 

ṣdq -sanueen sanat saavat miltei puolessa esiintymiskohdistaan (21/44) ja ihmiseen viit-

taavat צדק ṣdq -sanueen sanat yli puolessa esiintymiskohdistaan (29/53) käännösvas-

tineekseen suomen kielen vanhurskaus-sanueen sanan. Sen sijaan asioihin liittyvät hep-

reankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen sanat saavat useimmiten (5/7) käännös-

vastineeksi sanan oikea. Käännösvastineet oikeamielisyys (16/139) ja oikeus (15/139) 

esiintyvät melkein yhtä monta kertaa hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen 

käännösvastineina. Oikeamielisyys / oikeamielinen -sanue viittaa Psalmien kirjassa sel-

västi useammin Jumalaan (10/15) kuin ihmiseen (5/10). Tutkimustulokseni osoittaa, että 

raamatunkäännöskomitea on noudattanut hyvin osamietinnössään vuonna 1975 kirjaa-

maansa periaatetta, että ne teologiseen erityissanastoon kuuluvat alkukielen sanat, joilla 

on laaja ja monivivahteinen merkityskenttä, tulee kääntää useammalla kuin yhdellä 

käännösvastineella. Toisin kuin aiemmissa suomenkielisissä Kirkkoraamatuissa ja 

useimmissa komitean käyttämissä vertailukäännöksissä, vuoden 1992 Kirkkoraamatus-

sa צדק ṣdq -sanueen pääkäännösvastine vanhurskaus-sanue toimii ainoastaan צדק ṣdq -

sanueen käännösvastineena.  

Olen tutkimuksessani myös vertaillut Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen vuoden 

1992 Kirkkoraamatussa saamia käännösvastineita neljään muuhun käännökseen (Psal-
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mit nykysuomeksi, Bibelen (bokmål) 1978, Bibeln 2000, Psalmit elävät). Vertailuni 

osoittaa, että vuoden 1992 Kirkkoraamattu ei käytä käännösvastineina läheskään kaik-

kia צדק ṣdq -sanueen laajaan semanttiseen kenttään kuuluvia määreitä. Se ei käytä Psal-

mien kirjan צדק ṣdq -sanueen käännösvastineina lainkaan sanoja, jotka liittyvät puolu-

eettomuuteen, oikeassa olemiseen, oikeutettuun asemaan, otollisuuteen Jumalalle, voit-

toon, onneen, järjestykseen eikä Jumalan tahdon ymmärtämiseen ja noudattamiseen. 

Sen sijaan vuoden 1992 Kirkkoraamattu ainoana vertailemistani käännöksistä käyttää 

sanoja, jotka liittyvät Jumalan luona olemiseen, ystävyyteen ja köyhien asian ajamiseen.  

Tutkimukseni osoittaa myös, että käännöskomitean vertailukäännöksenään käyt-

tämä norjankielinen Bibelen ei toiminut, kuten eivät muutkaan vertailukäännökset, mi-

tenkään ohjaavana tekijänä käytettävien käännösvastineiden lukumäärän osalta eikä 

merkittävänä käännösvastineiden semanttisen kentän suuntaajana. Sen sijaan Bibelen 

osoitti vuoden 1992 Kirkkoraamatun kääntäjille, mitkä Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen esiintymät on norjan kielessä mahdollista kääntää sanueen perinteisellä uskon-

nollisella käännösvastineella eli rettferd-sanueella. Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

käännösvastineina käytetyistä 67 Psalmien kirjan vanhurskaus-sanueen esiintymistä 61 

on sellaisia, joissa Bibelen käyttää rettferd-sanueen sanaa, ja vain kuusi sellaisia, joissa 

Bibelen käyttää jotakin muuta käännösvastinetta. Koska norjan kielen rettferd-sanue on 

semanttisesti läpinäkyvä, se on selvästi ymmärrettävämpi ja käyttökelpoisempi kuin 

suomen kielen vanhurskaus-sanue. Niinpä vuoden 1992 Kirkkoraamatun kääntäjät käyt-

tivät lähes puolessa kyseisistä kohdista jotakin muuta, lähikontekstiin paremmin sopivaa 

käännösvastinetta kuin vanhurskaus-sanueen sanaa. Vanhurskaus-sanueen hankaluus 

suomen kielessä on siten myötävaikuttanut siihen, että vuoden 1992 Kirkkoraamattu on 

Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämisen osalta selvästi semanttisesti rikkaampi 

käännös kuin Bibelen. 

Vuoden 1975 osamietinnössä raamatunkäännöskomitea ilmoitti tavoitteekseen 

alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattavan käännöksen. Pitkälti samanlaisten käännöspe-

riaatteiden pohjalta käännetty ruotsinkielinen Bibeln 2000 käyttää kuitenkin käännös-

vastineena 84 kertaa ruotsin kielen uskonnollista rättfärdig / rättfärdighet (vanhurskas / 

vanhurskaus) -sanueen sanaa. Osamietinnössä yhdeksi esimerkiksi alkutekstin sisältöä 

ja tyyliä noudattavasta käännöksestä annettu englanninkielinen New English Bible käyt-

tää käännösvastineena 79 kertaa englannin kielen uskonnollista righteous / righteous-

ness (vanhurskas / vanhurskaus) -sanueen sanaa. Vaikka komitea ei siis pyrkinytkään 

populäärikäännökseen vaan alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattavaan käännökseen, 

vertautuu vuoden 1992 Kirkkoraamattu hepreankielisen Psalmien kirjan צדק ṣdq -

sanueen kääntämisen osalta kuitenkin ennemmin populäärikäännöksiin; englanninkieli-

nen populäärikäännös Good News Bible käyttää käännösvastineina englannin kielen 

uskonnollista righteous / righteousness (vanhurskas / vanhurskaus) -sanueen sanaa vain 

63 kertaa. 

Barrin mukaan täsmällisen käännösvastineen puuttuminen ei olisi perimmäinen 

syy useiden eri käännösvastineiden käyttämiseen, vaan kyse olisi enemmänkin tyy-

liseikasta, jolla ei ole syvällistä semanttista merkitystä. Vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

käännösratkaisuissa on kuitenkin ollut kyse selvästi enemmän semantiikasta kuin tyyli-

keinoista. Perinteisen käännösvastineen välttäminen vuoden 1992 Kirkkoraamatussa 

johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin komitea halusi monipuolisella käännösvastineiden 

käyttämisellä paljastaa sanueen laajan semanttisen kentän heprean kielessä. צדק ṣdq -

sanueen osalta komitea pyrki käännöstyössä erottamaan heprean kielen sanan צדק ṣdq 

yleiskielisen merkityksen ‟olla oikeassa‟, ‟olla (oikeuden edessä) syytön‟ sanan uskon-
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nollisesta merkityksestä. Komitean periaatteena oli käyttää perinteistä käännösvastinetta 

vanhurskaus / vanhurskas niissä kohdin, joissa sana liittyi selvästi uskonnolliseen 

asiayhteyteen. Tämän periaatteen toteuttaminen on kuitenkin samalla merkinnyt sitä, 

että komitea on tehnyt lukijan puolesta varsin merkittäviä valintoja tulkitessaan, mitkä 

sanueen esiintymät liittyvät uskonnolliseen asiayhteyteen ja mitkä eivät.  

Toiseksi perinteisen käännösvastineen välttäminen juuri suomen kielessä johtuu 

siitä, että sana vanhurskaus on uskonnollisen kielen erityissana, joka on nykykielessä 

lisäksi semanttisesti läpinäkymätön. Vaikka komitea siis toisaalta pyrki säilyttämään 

johdonmukaisesti vanhurskaus-sanaston opillisissa ja pelastukseen liittyvissä yhteyksis-

sä, toisaalta komitea halusi tuoda צדק ṣdq -sanueen uskonnollisenkin merkityksen esiin 

heprean kielen muilla, osuvammilla vastineilla, koska suomen kielen sana vanhurskaus 

koettiin ongelmalliseksi. Ainoan selkeän periaatteellisen poikkeuksen komitea teki sa-

naparin jumalaton – vanhurskas kohdalla, koska komitean mukaan sanan vanhurskas 

korvaaminen kyseisessä yhteydessä muilla vastineilla olisi ollut vaikeaa. Joka tapauk-

sessa komitean suhtautuminen צדק ṣdq -sanueen kääntämiseen oli epäjohdonmukaista, 

mikä on toisaalta suhteessa siihen, että komitealle asetettiin selvästi ristiriitaisia odotuk-

sia. Osa toivoi vanhurskaus-sanueen säilyttämistä ja osa puolestaan sen korvaamista 

muilla käännösvastineilla. Myös komitean oma käsitys suomen kielen vanhurskaus-

sanueen käytettävyydestä tarkentui käännöstyön loppua kohden, mutta komitea ei teh-

nyt käännöstyön loppuvaiheessa enää Psalmien kirjan צדק ṣdq -sanueen kääntämiseen 

liittyviä muutoksia. Näiden syiden vuoksi vuoden 1992 Kirkkoraamatun Psalmien kir-

jan käännös on צדק ṣdq -sanueen kääntämisen ja vanhurskaus-sanueen käyttämisen osal-

ta osin epätasaista. Vanhurskaus-sanue onkin hyvä esimerkki siitä, miten käännösperi-

aate joutuu käytännön käännöstyössä joustamaan. 

Kolmanneksi tutkimukseni osoittaa, että pyrkimys kääntää teologisesti keskei-

nen sanasto mahdollisimman vähin käännösvastinein on oikeutettu pyrkimys. Kyse ei 

kuitenkaan ole siitä, että samaa teologista merkitystä ei voisi ilmaista useilla keskenään 

vaihtoehtoisilla sanoilla. Kuten Barr on osoittanut, teologiset merkitykset eivät yleensä 

liity yksittäisiin sanoihin tai kieliopillisiin yhteyksiin, vaan lauseet ja laajemmat kielelli-

set yksiköt kantavat teologisia merkityksiä. Mahdollisimman vähien käännösvastineiden 

käyttämisessä on ensisijaisesti kyse (alkukieliä osaamattoman) raamatunlukijan palve-

lemisesta: hän voi itsenäisesti perehtyä tekstin teologiseen sisältöön ja analysoida Raa-

matun teologista sanastoa siinä kontekstissa, jossa se kulloinkin esiintyy. Nykykielisistä 

käännöksistä ranskankielinen Traduction Oecuménique de la Bible onnistuu käyttämään 

käännösvastineena peräti 135 kertaa ranskan kielen juste / justice -sanueen sanoja ja 

vironkielinen Eesti Piibel onnistuu käyttämään käännösvastineina yksinomaan viron 

kielen õigus- ja õiglus -sanueisiin kuuluvia sanoja. Nämä esimerkit osoittavat, ettei ole 

mahdotonta tehdä nykykielistä käännöstä, jossa teologisesti keskeinen sanasto on kään-

netty mahdollisimman vähillä käännösvastineilla. Suomen kielen vanhurskaus-sanue 

tekee kuitenkin tällaisesta käännöksestä ongelmallisen. Raamattu Kansalle -käännös on 

käyttänyt käännösvastineena 135 kertaa vanhurskaus-sanueen sanaa, mutta juuri nämä 

sanat tekevät muutoin sujuvasta nykysuomesta vanhahtavaa ja juhlavaa, uskonnollista 

erityiskieltä, joka ei ole ymmärrettävää ilman opetusta.  

Ongelmanratkaisu voisi löytyä vanhurskaus-sanan yhteisesti sovitulla ja määrä-

tietoisella korvaamisella yhdellä tietyllä nykykielisellä sanalla, joka kattaisi kaiken sen 

merkityssisällön, mikä vanhurskaus-sanalla on, mutta joka olisi samalla semanttisesti 

läpinäkyvä ja ymmärrettävä. Tällaisen sanan löytyminen palvelisi raamatunkäännöstyö-

tä laajemminkin kirkollista elämää. Kyseisen sanan tulisi mielellään pitää sisällään hep-
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reankielisen צדק ṣdq -sanueen perusmerkitys ‟oikea‟, kuten indoeurooppalaisissa kielis-

sä ja viron kielessä. Psalmit nykysuomeksi pyrki korvaamaan vanhurskaus-sanueen oi-

keamielisyys-sanueella ja onnistui käyttämään kyseistä sanuetta 83 kertaa צדק ṣdq -

sanueen käännösvastineena. Oikeamielisyys on kuitenkin suomen kielessä ongelmalli-

nen, koska sana voi olla toisaalta oikeudentuntoisen synonyymi, jolloin sanan merkityk-

sen painopiste on subjektin omassa kokemuksessa ja sen mukaisessa toiminnassa. Kyse 

on tällöin ihmisestä, jolla on herkkä oikeudentunto eli oma käsitys siitä, mikä on moraa-

lisesti oikein. Toisaalta sana voi saada synonyymikseen myös ilmaisut oikein ajatteleva 

ja nuhteeton, jolloin sen merkityksen painopiste on jonkin ulkoisen normin mukaisessa 

ajattelussa ja tuon normin mukaisessa nuhteettomuudessa.  

Tästä ongelmallisuudesta todistanee osaltaan sekin, että vuoden 1992 Kirkko-

raamatun Psalmien kirja käyttää oikeamielisyys-sanuetta käännösvastineena vain 16 

kertaa ja vuonna 1985 ilmestynyt Psalmit elävät -parafraasi vain kerran. Toisaalta 

Psalmit elävät -parafraasikin turvautuu vanhurskaus-sanueeseen kerran ja Psalmit ny-

kysuomeksi peräti viisi kertaa, mikä osoittaa vanhurskaus-sanueen keskeisyyttä suomen 

kielessä: yksikään suomenkielinen Psalmien kirjan käännös ei ole tullut toimeen ilman 

vanhurskaus-sanuetta. Koska siis oikeamielisyys-sanue ei selvästikään kykene ainakaan 

täysin korvaamaan vanhurskaus-sanuetta, suomen kieleen pitäisi luoda korvaava sanue, 

jolla tulisi olla semanttisesti läpinäkyvä yhteys suomen kielen sanaan oikea. Luonte-

vimmin tämän uuden sanueen luominen kuuluu seuraavan Kirkkoraamatun suomentajil-

le. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni on osoittanut, että on varsin haasteellista sovittaa 

yhteen kahden eri kielen semantiikkaa. צדק ṣdq -sanueella on oma semanttinen kenttän-

sä heprean kielessä ja vanhurskaus-sanueella oma semanttinen kenttänsä suomen kieles-

sä. Nämä semanttiset kentät eivät ole yhteneväiset. Vuoden 1992 Kirkkoraamatun 

Psalmien kirjan tutkimisen perusteella voi todeta, että vanhurskaus-sanue sisältyy koko-

naisuudessaan צדק ṣdq -sanueen semanttiseen kenttään, sillä vanhurskaus-sanueen sanat 

eivät toimi minkään muun heprean kielen sanan käännösvastineena. Mutta vanhurskaus-

sanueen sanat eivät riitä läheskään kattamaan צדק ṣdq -sanueen koko rikasta semanttista 

kenttää, vaan siihen tarvitaan pelkästään Psalmien kirjassa 19 muutakin suomen kielen 

sanuetta tai sanaa. Erityisen ongelmansa näiden semanttisten kenttien yhteensovittami-

seen tuo se, että vanhurskaus-sanue on perinteistä uskonnollista suomen kieltä, jollaista 

kirkko ja teologia tarvitsevat käyttöönsä ja josta ihmiset voivat pitää kiinni sekä tunne- 

että perinnesyistä. 
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