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1. Johdanto

1.1. Yleisesittely Hesekielin kirjasta

1.1.1. Hesekielin kirjan rakenne
Hesekielin kirja on tyypillisesti jaettu kolmeen suureen yksikköön. Tutkijoista 

esimerkiksi Ronald Hals jakaa Hesekielin kirjan seuraaviin osioihin:

(1) 1–24 tuomio Israelille.
      1–3 Ensimmäinen näky: Hesekiel1 näkee Herran kirkkauden, Hesekiel   
            kutsutaan profeetaksi.
      8–11 Toinen näky: Herran kirkkaus poistuu temppelistä.
(2) 25–32 tuomio muille kansoille (Ammon, Moab, Edom, Filistea, Tyros, Sidon, 
       Egypti).
(3) 33–48 pelastus Israelille.
      37:1–14 Kolmas näky: kuolleiden luiden henkiin herättäminen.
      40–48 Neljäs näky: uusi temppeli ja Herran kirkkauden paluu.2

Rakenteeltaan Hesekielin kirja on tyypillinen profeettakirja. Hesekielin kirjan 

erityispiirteenä on se, että kirjan sisältö on erittäin loogisessa järjestyksessä, eikä 

esimerkiksi tuomiosävytteisten tekstien keskellä ole yhtäkkiä pitkiä pelastusta 

ennustavia jaksoja.3 Yleisin tekstityyppi on Jahvelta tulleen sanan välittäminen 

kuulijoille. Nämä tekstit alkavat usein formelilla: ”Minulle tuli tämä Herran sana”.

Hesekielin kirjassa on myös neljä suurta näkyä (1–3; 8–11; 37:1–14; 40–48). 

Näkyjen tärkeyden ja laajuuden, sekä kirjassa esiintyvän symbolismin takia, on 

Hesekielin kirjaa pidetty usein kirjallisuudenlajiltaan profeettakirjan ja 

apokalyptiikan välimuotona. Koska Hesekielin kirjassa ennustetut tuomiot ovat 

kuitenkin läheisesti historiallisiin tilanteisiin liittyviä, on kirjaa syytä pitää 

profeettakirjana.4 Yksi kirjan erityispiirteistä onkin tarkat päivämäärät 

(esimerkiksi 8:1; 20:1).

Hesekielin kirjaa on muokattu historian saatossa runsaasti. Kirjan ajoitus on 

epäselvä, sillä kirja sisältää eri aikoina syntynyttä materiaalia. Ajoitusta on yritetty

määrittää kirjassa esiintyvien tarkkojen päivämäärien avulla. Niiden perusteella 

esimerkiksi Walther Zimmerli arvelee, että mikäli historiallinen profeetta Hesekiel

on ollut olemassa, olisi tämä toiminut aktiivisesti vuosina 593–571 eKr., eli 

muutamia vuosia sen jälkeen kun Juudan kuningas Jojakin oli viety 

1 Tässä pro gradu-tutkielmassa nimellä Hesekiel tarkoitetaan sekä profeetta Hesekieliä että kaikkia 
kirjan redaktoreita, jotka ovat muokanneet kirjaa. Tutkielma ei ota kantaa profeetan 
historiallisuuteen.
2 Hals 1989, 3–5. 
3 Zimmerli 1979, 2.
4 Hals 1989, 4–5.
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pakkosiirtolaisuuteen. Varhaisimmat kirjan materiaalit voisivat olla tältä ajalta.5 

Kirjaa on muokattu myöhemmin eräänlaisissa koulukunnissa, eli piireissä, joissa 

Hesekielin perintöä on vaalittu.6 Tekstin muokkaaminen on jatkunut pitkään, mikä

näkyy muun muassa siinä, että vielä Septuagintan syntyaikoina on tekstissä 

tapahtunut muutoksia. 

 Osa myöhäisemmästä materiaalista on mahdollista erottaa muun muassa 

aramealaissävytteisen kielen perusteella.7 Karkeasti voidaan yleistää, että 

muokkaukset ja myöhemmät lisäykset erottuvat usein erilaisten formeleiden 

avulla, kuten ”Näin sanoo Herra Jumala” ja ”Minulle tuli tämä Herran sana”.8 

Moni Hesekielin kirjan luku on rakentunut lumipallomaisesti, eli varhaisten 

kerrosten päälle on tullut vähitellen uusia. Nämä usein tulkitsevat vanhoja teemoja

uudella tavalla tai syventävät aiheita entisestään. Moni tämän tutkielman 

perikoopeista on syntynyt juuri näin (esimerkiksi luvut 11, 16). Halsin näkemys 

Hesekielin kirjan yksiköistä on melko karkea yleistys ja muun muassa sävyltään 

pelastusta ennustavia tekstejä löytyy muistakin osista kuin vain luvuista 33–48. 

Myös näiden lukujen sisällä on pienempiä tekstiyksiköitä ja esimerkiksi Paul 

Joyce niputtaa luvut 34–37 teemallisesti yhteen, sillä niissä kaikissa on hyvin 

voimakas toivon ja pelastuksen näkökulma: kansa palaa eksiilistä maahansa, 

kaupungit jälleenrakennetaan, Juuda ja Israel yhdistyvät ja Jahve pystyttää 

pyhäkkönsä ikiajoiksi kansan keskelle.9

1.1.2. Hesekielin kirja ja Septuaginta
Septuagintan merkitys tutkielman kannalta on tärkeä. Yleisesti voidaan sanoa, että

Septuagintan käännös seuraa heprealaista sanajärjestystä tarkasti. McGregorin 

mukaan Hesekielin kirjaa on kääntänyt useampi eri ihminen: jaksoilla 1–25, 26–

39 ja 40–48 on eri kääntäjät. Tätä perustellaan eri sanavalinnoilla ja esimerkiksi 

eri aikamuotojen valinnalla.10 Merkittävä löydös Hesekiel-tutkimuksen kannalta 

on ollut Papyrus 967, joka käsittää luvut 11–17 ja 19–39.11 Sen ajoitetaan 

syntyneen aikaisintaan 130 jKr., mutta viimeistään 200-luvun loppuun 

mennessä.12 Papyrus 967 on kiinnostava, sillä sen tekstimuoto on hyvin lähellä 

5 Zimmerli 1979, 9–11.
6 Zimmerli 1979, 71.
7 Zimmerli 1979, 21.
8 Hals 1989, 5.
9 Joyce 1989, 115.
10 McGregor 1985, 95–96, 116–118.
11 Papyrus 967 sisältää papyrussivuja, joiden on arveltu kuuluvan samaan käsikirjoitukseen. 
Hesekielin kirjan lukujen lisäksi siinä on osia Danielin ja Esterin kirjoista (Scatolini Apóstolo 
2005, 336).
12 Scatolini Apóstolo 2005, 338.
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Vetus Latinaa ja erityisesti Codex Wirceburgensista. Papyruksen 967 pohjalta on 

tehty useita rekonstruktioita, joista tärkein on ”The Scheide volume”, joka 

todennäköisesti sisältää alkuperäisimmän version Hesekielin kirjan Septuagintan 

käännöksestä. ”The Scheide volume” käsittää luvut 19–39.13 

Yksi merkittävä piirre Papyrus 967:ssä on jakeiden 12:26–28 ja 36:24–38 

puuttuminen, sekä luvun 37 siirtyminen luvun 39 perään. Samat piirteet löytyvät 

myös Codex Wirgeburgensiksesta.14 Toinen eroavaisuus Papyrus 967:n ja 

masoreettisen tekstin välillä on Jahven epiteeteissä: kun masoreettisessa tekstissä 

lukee אדני יהוה, käännettään usein vain toinen nimi käyttäen nimeä κύριος. Nämä 

muutokset voivat kertoa jopa siitä, että LXX:n kääntäjällä on ollut käytössään 

masoreettisesta tekstistä poikkeava versio. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että 

tuoreimmat osat Hesekielin kirjasta ovat saattaneet muokkautua hyvin 

myöhäisessä vaiheessa.15 

Koska Vetus Latina on käännetty LXX:sta, mutta LXX:aa korjattu 

myöhemmin masoreettisen tekstin mukaan, saattaa Vetus Latina toimia todisteena

LXX:n varhaisemmasta tekstimuodosta. Näiden seikkojen takia 

tekstianalyysikohdissa mainitaan toisinaan LXX:n lisäksi targumit, syyrialaisia 

tekstejä sekä Vetus Latina. Targumit ovat tärkeitä siksi, että niissä pyritään usein 

säilyttämään alkuperäinen heprealainen teksti ja niiden avulla on helpompi 

huomata ja tulkita kirjureiden tekemiä virheitä. 

1.2. Tutkimuskysymys ja käsiteltävien tekstien rajaaminen 
Tämän pro gradu-tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia intertekstuaalisia eli 

eri tekstien välisiä yhteyksiä Hesekielin kirjan teemoilla ikuinen liitto, uusi sydän 

ja uusi henki on. Tutkimuksessa pysytään Vanhan testamentin rajoissa. Lisäksi on

tarkoitus selvittää, miten nämä teemat liittyvät toisiinsa ja pohtia teemojen 

merkitystä Hesekielin kirjan teologialle. 

Tutkielmaan on valittu käsiteltäviksi kohdiksi ne Hesekielin kirjan kohdat, 

joissa mainitaan ikuinen liitto (16:59–63; 37:24–28) tai rauhanliitto (34:23–30). 

Rauhanliittoa käsittelevä perikooppi on otettu tarkasteluun, koska se on 

teemallisesti hyvin lähellä luvun 37 perikooppia ja luvussa 37 mainitaan ikuisen 

liiton yhteydessä rauhanliitto. Tutkielmassa käsitellään myös Hesekielin kirjan 

kohtia, joissa mainitaan uusi sydän ja uusi henki (11:17–21; 18:30–32; 36:24–28).

13 McGregor 1985, 10–11.
14 McGregor 1985, 11–12; Scatolini Apóstolo 2005, 338.
15 McGregor 1985, 10–12.
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Näiden kuuden perikoopin lisäksi Hesekielin kirjassa on kohtia, jotka sisältävät 

paljon samoja teemoja, esimerkiksi jakeet 20:40–44, joissa kuvataan kuinka Jahve

kokoaa kansan vieraiden kansojen keskeltä ja Israel tulee tietämään, kuka Jahve 

on. Koska jakeissa ei kuitenkaan mainita ikuista liittoa, uutta sydäntä tai uutta 

henkeä, ei niitä käsitellä.

Tarkoitus on selvittää edellä mainittujen kuuden perikoopin 

intertekstuaalisia yhteyksiä. Eniten tiettyyn perikooppiin liittyvää tekstiä 

käsitellään tietyssä luvussa riippumatta siitä, onko se vaikuttanut myös muihin 

tutkittaviin perikooppeihin. Käsiteltävät intertekstit on valittu tarkasteluun teeman

ja sanaston yhteneväisyyden takia, sekä tutkimuskirjallisuuden tarjoaman 

viitoituksen perusteella. Intertekstuaalisia yhteyksiä esiintyy myös Hesekielin 

kirjan sisällä. 

1.3. Intertekstuaalisuus tutkimusmetodina
Tutkielman metodina on intertekstuaalisuus eli ensisijaisesti tekstien välisten 

yhteyksien tutkiminen. Puhuttaessa Raamatun intertekstuaalisesta tutkimuksesta 

on termi intertekstuaalisuus laaja ja sillä tarkoitetaan muun muassa tutkimusta, 

jossa tutkitaan miten tekstin eri kerrostumat ovat saaneet vaikutteita kaikenlaisista

teksteistä. Myös teksti on tässä kontekstissa laajempi käsite ja sillä voidaan 

tarkoittaa perinteisten kirjoitusten lisäksi lauluja, puheita, taikauskomuksia ja 

tabuja. Intertekstuaalisuus eroaa tutkimuksesta, jossa selvitetään pelkästään tekstin

saamia vaikutteita toisesta tekstistä.16 

Raamatun intertekstuaalisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää ymmärtää 

myös se, että kaikki intertekstuaalisuus ei ole ollut tietoista. Kielikuvat ja 

ilmaisutavat ovat saattaneet olla käytössä jo varhaisemmissa teksteissä, jotka ovat 

saattaneet puolestaan saada vaikutteita vielä aiemmista teksteistä.17 Usein siis 

tekstin kirjoittaja voi olla enimmäkseen aiempien teemojen, konseptien ja juonien 

uudelleen järjestäjä ja on harvemmin luonut mitään täysin uutta. Carr uskoo, että 

Raamatun kirjoittajat olivat melko riippuvaisia muista kirjoitetuista teksteistä, 

sekä niistä jotka päätyivät heprealaiseen Raamattuun, että sen ulkopuolisista. 

Intertekstuaalisuutta tutkittaessa on muistettava, että Raamatun kirjoittajilla ei 

ollut vielä kaanonia.18 Lisäksi intertekstuaalisuudessa on huomioitava tekstit, jotka

eivät ole säilyneet. Vaikka tekstillä olisi yhteneväisyyksiä toisen tekstin kanssa, ei 

se tarkoita, että se olisi ainoa vaikutuksen antanut teksti, vaan voi olla muita 
16 Carr 2010, 510–511.
17 Carr 2010, 511.
18 Carr 2010, 517, 524.
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tärkeitä tekstejä, jotka eivät ole säilyneet. Luonnollisestikaan tietoa ei ole säilynyt 

suullisista interteksteistä.19 

Intertekstuaalisia yhteyksiä on eritasoisia: suorista lainauksista 

samankaltaiseen ideaan ja traditiohistoriaan tekstin taustalla. Carr onkin sitä 

mieltä, että termiä vaikutus tulisi käyttää niissä tapauksissa, joissa voidaan 

määrittää erityinen suhde kahden tekstin välillä. Termiä intertekstuaalisuus hän 

puolestaan käyttäisi laajemmin, kuvaamaan esimerkiksi yhteistä raamatullista 

kielenkäyttöä ja tiedostomattomien lähteiden käyttämistä.20

Tärkeä rooli Raamatun intertekstuaalisessa tutkimisessa on alkukielisen 

tekstin tarkalla analysoimisella ja tutkimisella sekä toisinaan myös tekstin eri-

ikäisten kerrosten kartoittamisella. Tästä johtuen intertekstuaalisen tutkimuksen 

tukena käytetään vaihtelevasti sekä kirjallisuuskriittistä metodia, jossa tutkitaan 

tekstin yhtenäisyyttä, että redaktiokriittikkiä, jonka tarkoituksena on selvittää 

tekstiyksiköiden yhteyttä toisiinsa. Eri tutkimusmetodien monipuolinen 

käyttäminen on välttämätöntä tekstien yhteyksien havainnoinnin kannalta. 

Käännökset ovat aina kirjoittajan ellei toisin mainita.

1.4. Tutkimushistoria
Hesekielin kirjaa alettiin tutkia aktiivisesti 1800-luvun puolivälissä. Tutkimus 

keskittyi pitkään kirjan rakenteeseen. Vuosisatojen vaihteessa, 1900-luvun 

alkaessa alettiin tutkia kirjan yhtenäisyyttä lähdekriittisesti. Vuonna 1914 Gustav 

Hölscher toi ensimmäisenä uuden tavan tutkia ekstaattisen profeetta Hesekielin 

aitoa materiaalia. Hölscherin vaikutus Hesekiel-tutkimukseen oli suuri, sillä häntä 

ennen tutkijat yrittivät harmonisoida kirjan rakennetta ja selittää ongelmakohtia, 

mutta hänen jälkeensä tällaista tavoitetta ei enää esiintynyt yhtä voimakkaasti. 

Tutkimuksessa tehtiin myös entistä selkeämpi ero kirjan dogman ja eksegeettisen 

tutkimuksen välille.21

Hölscherin innoittamana alettiin tutkia yhä enemmän historiallista profeetta 

Hesekieliä ja hänen eksiiliin joutumistaan ja siellä elämistään. Erityisen suosittua 

tämä oli toisen maailmansodan aikoihin. 1950-luvulla Hesekielin kirjan ajoitusta 

alettiin pitää paljon eksiiliä myöhäisempänä ja sen katsottiin syntyneen 400-

luvulla eKr. Samoihin aikoihin Carl Howie toi kauaskantoisen vaikutuksen 

Hesekielin kirjan tutkimukselle tutkimalla kirjaa muun muassa arkeologisen 

19 Carr 2010, 521, 528.
20 Carr 2010, 523.
21 Zimmerli 1979, 3–5.
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evidenssin valossa sekä tutkimalla tekstissä olevia arameankielestä tulleita 

vaikutteita.22

Tämän pro gradu-tutkielman kannalta merkittävin tutkija on Walther 

Zimmerli. Hermeneia-sarjassa 1970-luvulla alun perin saksan kielellä julkaistu 

Zimmerlin kaksiosainen kommentaari sisältää perusteellisen analyysin koko 

Hesekielin kirjasta käsitellen tekstiä jae jakeelta. Teoksissa otetaan huomioon 

myös Septuaginta, targumit, Vetus Latina ja muita tärkeitä tekstejä. Zimmerlin 

vaikutus Hesekielin kirjan tutkimukseen on ollut erittäin laaja. Hänen 

kommentaariensa jälkeen muiden kommentaarisarjojen kirjoittajat, kuten Allen, 

Brownlee ja Greenberg, pääasiassa vain seuraavat Zimmerlin suuntaviivoja 

eivätkä kyseenalaista Zimmerlin teoksia.

Myös Paul Joycen teos “Divine initiative and human response in Ezekiel” 

on vaikuttanut moneen Zimmerlin jälkeiseen tutkijaan. Kirjassaan hän kehittää 

teorian radikaalista jumalakeskeisyydestä (radical theocentricity), jota monet 

tutkijat siteeraavat. Termin tarkoitus on kuvata Hesekielin kirjassa esiintyvää 

Jahve-keskeisyyttä ja jumalan kunnian sekä suuruuden korostamista. Nämä 

piirteet näkyvät kirjassa esimerkiksi tiettyjen formeleiden toistuvassa käytössä ja 

Joyce onkin tutkinut teoksessaan paljon nimenomaan formeleita ja niiden käyttöä 

Hesekielin kirjassa.23

Zimmerlin ohella Ka Le Wongin teoksella “The Idea of Retribution in the 

Book of Ezekiel” on ollut suuri merkitys tälle tutkielmalle. Wong on tutkinut 

Jahven rangaistusta kansalle sen pahojen tekojen takia, sekä myös Jahven 

palkkiota kansalle hyvistä teoista. Tutkimuksessaan Wong havainnoi Hesekielin 

kirjan sisäistä intertekstuaalisuutta sekä yhteyttä Pyhyyslakiin. Septuagintaa ja 

Hesekielin kirjan kreikankielisen versiota käsiteltäessä on tärkeäksi teokseksi 

muodostunut Leslie John McGregorin ”The Greek text of Ezekiel- An 

Examination of Its Homogeneity”. Teoksessa käsitellään Hesekielin kirjan eri 

kääntäjiä ja heidän käännöstyönsä erityispiirteitä. McGregor huomioi 

monipuolisesti myös Papyrus 967:n.

Hesekielin kirjan intertekstuaalisuutta on tutkittu hyvin vaihtelevasti. Sekä 

Wong monografiassaan että Zimmerli kommentaareissaan huomioivat monen 

muun tavoin Jeremian kirjan ja Hesekielin yhteyden sekä tiiviin suhteen 

Pyhyyslakiin (Lev. 17–26). Nämä intertekstuaaliset yhteydet ovat myös tässä 

työssä voimakkaasti esillä. Pyhyyslain ja Hesekielin kirjan yhteyttä on tutkittu 
22 Zimmerli 1979, 6–8.
23 Joyce 1989, 89–90, 104–105.
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paljon, sillä se on selkeä.24 Jeremian yhteys Hesekielin kirjaan ei ole 

yksiselitteinen, eikä siitä ole tehty tutkimusta yhtä paljon. Vielä Jeremian kirjaa 

vähemmän on tutkittu Deuteronomiumin yhteyttä ja mahdollisen deuteronomisen 

redaktion vaikutusta Hesekielin kirjaan. Tämä voi mahdollisesti johtua siitä, että 

Zimmerli ei itse nähnyt juurikaan yhteyttä Hesekielin kirjan ja Deuteronomiumin 

välillä, joten aihe ei ole saavuttanut suurta kiinnostusta muidenkaan tutkijoiden 

keskuudessa. 

1.5. Avainkäsitteet

1.5.1. Sydän

Sana sydän ל בב esiintyy 853 kertaa Vanhassa testamentissa. Sanasta esiintyy kaksi 

eri muotoa: lyhyempi 596 (ל בב  kertaa) ja pidempi 249 (ל בב בב  kertaa). Muodoilla ei 

ole merkityseroja. Hesekielin kirjassa sana esiintyy 47 kertaa ja yleensä 

lyhyemmässä muodossa. Karkeasti voidaan sanoa, että muoto ל בב oli yleisempi 

aikaisemmin ja muoto ל בב בב yleistyi myöhemmin, etenkin deuteronomistisissa 

kirjoituksissa.25

Sanan ל בב käyttö on erittäin monipuolista. Sillä tarkoitetaan usein 

yksinkertaisesti rintaa (Ps. 37:15) ja harvemmin varsinaista sydäntä sisäelimenä. 

Sanan avulla saatetaan ilmaista myös keskellä olemista (Hes. 27:4, 25; 28:2, 8). 

Kun sanalla ל בב viitataan sydämeen, voidaan sillä tarkoittaa ihmisen identiteettiin 

liittyviä piirteitä. Sanaan liittyy myös elämänvoiman piirteitä. Sydän on tunteiden 

(Num. 32:7, 9), mutta samalla ajattelun ja järjen keskus (Deut. 29:3; Hes. 3:10).26 

Sydän on lisäksi moraalinen ja uskonnollinen keskus ja se paikka, jota jumalan 

vaikutus koskee. Jahve saattaa taivuttaa sydäntä (Ps. 107:12), vahvistaa sitä (Ps. 

10:17) tai antaa kokonaan uuden sydämen (Hes. 36:26).27 

Hesekielin kirjassa kaikkein yleisin sanan ל בב käyttötapa on sen moraalinen 

käyttötapa (6:9; 14:3; 20:16). Hesekielillä sanaa käytetään usein myös kuvaamaan

tuntemuksia (36:5) tai järkeä (38:10). Uusi sydän annetaan kirjassa kaksi kertaa 

(18:30; 36:26) ja kerran yksi sydän (11:19). Tällöin sana tarkoittaa sisintä ja 

ihmisen sisäistä todellisuutta jonka vain Jahve näkee ja ymmärtää, vaikka ihminen

näyttää ulkoa erilaiselta.28 

24 Esimerkiksi Hurvitz, Joosten, Milgrom ja Paton.
25 Fabry 1995, 407. 
26 Fabry 1995, 411–422.
27 Fabry 1995, 425–426.
28 Zimmerli 1979, 262; Joyce 1989, 108–109.
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1.5.2. Henki

Sana henki  eרוַח esiintyy yhteensä 389 kertaa Vanhassa testamentissa. Useimmiten 

se on suvultaan feminiini, mutta joskus maskuliini. Sana on harvinainen 

lakiteksteissä ja se esiintyykin esimerkiksi vain kaksi kertaa Deuteronomiumissa 

eikä kertaakaan Leviticuksessa. Yleisimmillään sana on historiallisissa 

kertomuksissa, kuten Eliasta ja Elisasta kertovissa tarinoissa. Vasta eksiilin aikaan

ja sen jälkeen sana sai suuremman merkityksen teologisena sanana.29 Sana  eרוַח 

tarkoittaa 144 kohdassa tuulta, joko luonnollista tai Jahven aiheuttamaa. Tuuli 

saattaa olla myös tuhoa aiheuttava (Hes 13:11) ja tällöin se on useimmiten Jahven 

tapa purkaa vihaa (Jer. 23:19–20). Toinen sanan yleinen käyttötapa on henkäys. 

Henkäys saattaa liittyä myös elinvoimaan ja eläväksi tekemiseen (Gen. 6:17) sekä 

elämään yleensä. Henki-sanalla saattaa olla myös samankaltaisia 

käyttötarkoituksia kuin sanalla sydän tarkoittaen esimerkiksi mieltä (Num. 14:24, 

Jes. 26:9).30

Hesekielin kirjassa sana  eרוַח on paljon yleisempi kuin muissa 

profeettakirjoissa esiintyen 52 kertaa.31 Zimmerlin mukaan sanaa käytetään 

neljässä eri tarkoituksessa. Ensimmäinen käyttötarkoitus on tuuli, joka voi olla 

myös tuhoava ja Jahven aiheuttama tuuli. Toinen käyttötarkoitus liittyy ihmisen 

tietämykseen. Esimerkiksi jakeissa 11:15 ja 20:32 sillä tarkoitetaan paikkaa, jossa 

ajatukset syntyvät. Tässä merkityksessä  eרוַח tulee hyvin lähelle sanan sydän 

merkitystä. Hesekielin kirjassa rinnastetaankin henki ja sydän kolme kertaa 

(11:19; 18:30; 36:26). Täysin samaa sanat eivät tarkoita, sillä jakeessa 36:26 

vanhan sydämen kerrotaan olevan kivisydän, mutta hengelle ei anneta vastaavaa 

määrettä. Sanan kolmas käyttötarkoitus liittyy henkeen, jolla on jumalallisia 

piirteitä. Tämä näkyy etenkin jakeiden 37:1–14 kertomuksessa kuolleiden luiden 

henkiin herättämisestä. Myös sanan viimeinen käyttötarkoitus liittyy Jahven 

voimaan, sillä Hesekielin kirjassa henki on usein voima, joka liikuttaa Hesekieliä 

(3:24, 8:3) tai auttaa tätä näkemään ekstaattisia näkyjä. Tällöin henki mainitaan 

usein ekstaattisesta näystä kertovan jakson alussa (37:1).32

1.5.3. Liitto

Alun perin sana liitto  .tarkoitti vastuuta, velvollisuutta ja määräystä  ביִררתיית

Myöhemmin sana vakiintui tarkoittamaan kahden osapuolen välistä sopimusta ja 
29 Fabry &Tengström 2004, 372–373.
30 Fabry &Tengström 2004, 373–377.
31 Esimerkiksi Jeremian kirjassa sana esiintyy 12 kertaa.
32 Zimmerli 1983, 566–568.
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yhteisymmärrystä. Liitto on usein Vanhan testamentin kontekstissa synonyyminen

sanojen laki ja säädös kanssa (Deut. 4:13; 33:9), sillä Jahven kanssa liitossa 

pysyminen edellyttää Jahven lakien noudattamista. Liitto on myös sitoumus, joka 

vahvistetaan valalla. Usein sana vala (אל בה) esiintyykin yhdessä sanan liitto kanssa

(Gen. 26:28). Liittoon liitetään usein sitoumuksen, toveruuden ja rauhan piirteitä. 

Septuagintassa sana ביִררתיית käännetään useimmiten sanalla διαθήκη.33 

Vanhassa testamentissa tehdään liittoja usein esimerkiksi yksilöiden, 

valtioiden tai sotajohtajan ja sotilaiden välillä. Jos liitto tehdään Jahven ja kansan 

välillä on mukana usein myös eräänlainen välittäjä, esimerkiksi Mooses. 

Tyypillisesti liitot olivat myös kestäviä ja olivat voimassa sukupolvelta toiselle tai

ikuisesti.34 

Liiton tekemistä kuvataan useimmiten verbillä כרת. Ilmaisu כרת ברית  

viittaa uhrieläinten leikkaamiseen. Liiton tekemisestä käytetään myös hif’il-

muotoista verbiä הקמ juuresta קום (Gen 6:18), נתן (Gen. 9:12) ja 2 (שים .Sam. 

23:5). Tämän tutkielman perikoopeissa käytetään liiton tekemisestä verbejä הקמ 

(luku 16) ja כרת (luvut 34, 37). כרת tarkoittaa selkeämmin uuden liiton tekemistä,

kun taas הקמ viittaa vahvistamiseen ja täydentämiseen, mutta tarkoittaa myös 

uuden tekemistä. Kaikkein yleisin verbi puhuttaessa liiton rikkomisesta on פרר 

(Gen. 17:14, Lev. 26:15,44, Hes. 17:15).35 

Sana liitto esiintyy Hesekielin kirjassa kahdeksan kertaa.36 Lukuun ottamatta

vertausta kotkasta, setristä ja viiniköynnöksessä luvussa 17 jokainen liitto-sana 

liittyy ikuisen liiton solmimiseen. Termi ikuinen liitto (ברית עולם) esiintyy 

yhteensä 18 kertaa Vanhassa testamentissa.37 Näiden mainintojen lisäksi Gen. 

17:7, 13 ja 17 käyttää termiä לברית עולם. Hesekielin kirjassa esiintyy myös 

ikuiseen liittoon liittyviä ajatuksia ilman mainintaa liitosta, esimerkiksi Hes. 

14:11. Osa ikuisista liitoista on sellaisia, jotka Jahve on solminut tiettyjen 

ihmisten kanssa, kuten liitto Nooan kanssa (Gen. 9:16), liitto Abrahamin kanssa 

(Gen. 17:7, 13, 19) sekä liitto Daavidin kanssa (2. Sam. 23:5). Ikuinen liitto viittaa

kuitenkin yksittäisiä henkilöitä useammin koko kansan kanssa tehtävään liittoon.38

33 Weinfeld 1972, 255–259. 
34 Weinfeld 1972, 264.
35 Weinfeld 1972, 259–262.
36 16:59, 60; 17:13,15,18; 34:25; 37:26 (kaksi kertaa).
37 Gen. 9:16; Ex. 31:16; Lev. 24:8; Num. 18:19 (kaksi kertaa) Jos. 4:7; 2. Sam. 23:5; 1. Aik. 16:17;
Job. 40:28; Ps. 105:10; Jes: 24:5; 55:3; Jer. 32:40; 50:5; Hes. 16:60; 37:26 (kaksi kertaa).
38 Woudstra 1971, 31.
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Profeettakirjoissa Hesekielin lisäksi ikuisesta liitosta puhuvat Jesaja (24:5; 55:3) 

ja Jeremia (32:40; 50:5). Hoosean kirjassa viitataan myös ikuiseen liittoon 

puhumalla metaforisesti ikuisesta kihlaamisesta 2:21. Lisäksi Jeremian kirjassa 

käytetään termiä uusi liitto (31:31). 

1.5.4. Ikuinen ja uusi

Sana ikuinen עול בם esiintyy 440 kertaa Vanhassa testamentissa. Sana עול בם liitetään

usein erilaisiin termeihin, kuten rakkaus (Jer. 31:3), ilo (Jes. 35:10) tai liitto (Gen. 

9:16). Sanan merkitys on monimuotoinen, sillä ikuisen lisäksi se kuvastaa 

kaukaista menneisyyden aikaa tai pitkäkestoisuutta. Esimerkiksi vuoret voivat olla

ikuiset ja näin myös pitkäkestoiset (Gen. 49:26). Tällöin huomio kiinnittyy 

ajatukseen niin kaukaisesta menneisyydestä kuin vain on mahdollista ajatella. 

Sanaan sisältyy tällöin myös ajatus jatkuvuudesta, sillä esimerkiksi aina olemassa 

olleet vuoret tulevat olemaan olemassa myös tulevaisuudessa.39

Sana עול בם tarkoittaa myös kaukaista tulevaisuutta ja usein tähän liittyy 

ajatus siitä, että ajallinen kesto on pysyvää tai ainaista. Tällaisessa merkityksessä 

sana on usein teologisesti värittynyt ja esimerkiksi maan omistaminen saattaa olla 

ikuista (Jes. 34:17; Jer. 7:7). Etenkin deuteronomistisen redaktion ansiosta sanan

 teologinen käyttö yleistyi paljon ja se saatettiin liittää esimerkiksi Daavidin עול בם

dynastian ikuisuuteen.40 

Hesekielillä sana עול בם esiintyy 13 kertaa.41 Termi liitetään kaksi kertaa 

sanaan liitto (16:60, 37:26) ja samassa kontekstissa luvataan myös Daavidin 

ikuinen ruhtinaana oleminen (37:25). Samankaltaisesti sitä käytetään jakeessa 

46:14, jossa se tarkoittaa pysyvää määräystä. Kaksi kertaa sanalla tarkoitetaan 

ikimuistoista vihaa (25:15; 35:5). Kuoleman aiheuttamaan ikuiseen poissaoloon 

sanalla viitataan myös kaksi kertaa (27:36; 28:19). Lisäksi sanalla tarkoitetaan 

ikivanhoja kukkuloita (36:2), muinaista väkeä (26:20) ja uhkausta siitä, että 

kaupungit ovat ikuisesti autioina (35:9).

Sana uusi ש ד ב  esiintyy Vanhassa testamentissa 53 kertaa. Septuagintassa ַח ב

yleinen käännös sanalle ַח בד בש on καινός. Termiin liittyy hyvin läheisesti sana 

uusikuu ש דדש  joka on paljon yleisempi esiintyen 281 kertaa. Ennen eksiiliä , ַח

käytettiin pääasiassa sanaa ש דדש  joka usein viittaasi juuri itsensä uudistavaan ,ַח

39 Preuss 1999, 531–533.
40 Preuss 1999, 534–536.
41 16:60; 25:15; 26:20; 27:36; 28:19; 35:5; 35:9; 36:2; 37:25, 26; 46:14.
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kuuhun. Northin mukaan sana uusi onkin yleistynyt vasta eksiilin jälkeen. Aluksi 

sana ש ד ב  tarkoitti enemmän jotain uusiutunutta kuin täysin uutta. Sanan taustalla ַח ב

oli siis ajatus uudenkuun ajallisesta jatkumosta, jossa on läsnä vielä menneisyys 

tulevaisuuden rinnalla. Mitä myöhäisemmistä osista Vanhassa testamentissa on 

kysymys, sitä eskatologisemman sävyn sana uusi saa, esimerkiksi Jes. 65:17; 

66:22 joissa luodaan uusi taivas ja uusi maa. Myöhäisemmissä osissa myös 

menneisyyden ja jatkuvuuden aspekti alkaa jäädä taustalle ja sana uusi alkaa 

tarkoittaa jonkin uusiutuneen sijaan täysin uutta.42

42 North 1980, 236–244.
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2. Tekstianalyysi ja intertekstuaalisuus – Liittoa 
käsittelevät tekstit

2.1. Uskoton vaimo 16: 59–63.

2.1.1. Konteksti ja syntyhistoria
Hesekielin kirjan luku 16 kuvaa allegorisesti Jerusalemin historiaa ja kertoo 

Jahven rakkaudesta morsiameensa Jerusalemiin. Tutkijoista esimerkiksi 

Brownleen mukaan luvun 16 voi jakaa selkeästi kolmeen eri jaksoon, jakeisiin 1–

43 (A), 44–58 (B) ja 59–63 (C), sillä ne eroavat toisistaan teemallisesti.43 Jaksot 

erottuvat toisistaan myös niiden välissä esiintyvän formelin ”näin sanoo Herra 

Jumala” takia. Zimmerlin mukaan erilaisista teemoista huolimatta jaksot ovat 

oikeilla paikoillaan, eivätkä ne ole alun perin olleet muusta luvusta 16 erillisiä ja 

itsenäisiä kappaleita. Molemmat myöhemmät lisäykset B ja C rakentuvat 

aiempien jakeiden sisällölle, tulkitsevat aihetta uudelleen sekä käyttävät 

hyväkseen aiempien jakeiden sanastoa. Luvusta on kokonaisuudessaan nähtävissä 

selkeästi Hesekielin kirjan kerroksellisuus ja teemojen edelleen kehittäminen.44 

Swanepoel puolestaan on sitä mieltä, että koko Hesekielin kirjan luku 16 syntynyt

samaan aikaan, eikä siitä ole erotettavissa aiempia yksiköitä. Tätä perustellaan 

vain sillä, että luku muodostaa järkevän kokonaisuuden.45 

Luku 16 muistuttaa teemallisesti ja sisällöltään erityisen paljon Hesekielin 

kirjan lukua 23, jossa kuvataan kahta huonoa sisarusta, Oholaa ja Oholibaa eli 

Jerusalemia ja Samariaa. Zimmerli arvelee, että luvut 16 ja 23 ovat vaikuttaneet 

toisiinsa, mutta ei ota kantaa siihen, kumpi katkelmista on varhaisempi, sillä 

molemmissa luvuissa on toisessa esiintyviä piirteitä.46

Osa A kuvaa sitä, kuinka Jahve huolehtii Jerusalemista ja solmii tämän 

kanssa avioliiton. Jahven hyvistä teoista huolimatta Jerusalem kääntyi 

uskottomuuteen, alkoi tehdä huorin ja palvoa vieraita jumalia. Jerusalemin 

rikkomuksia kuvataan värikkäällä, jopa sangen rivolla tavalla.

Osassa B kuvataan edelleen Jahven kaupungin syntisyyttä tuomalla tarinaan 

mukaan kaksi siskosta, Sodoman ja Samarian. Jerusalemia syytetään vajoamisesta

vielä siskojaan alemmas. Jahve lupaa kuitenkin kääntää sisarusten kohtalot ja 

saada Jerusalemin katumaan kaikkia tekojaan. Osassa C syvennetään elvyttämisen

43 Brownlee 1986, 243–244. Tarkempaa jakotapaa edustaa esimerkiksi Swanepoel jakamalla 
tekstin viiteen osaan: 16:3–14, 16:15–34, 16:35–43, 16:44–58, 16:59–63. (Swanepoel 1993, 86–
93.)
44 Zimmerli 1979, 334.
45 Swanepoel 1993, 100–101.
46 Zimmerli 1979, 334.
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teemaa edelleen, sillä Jahve aikoo vahvistaa liiton Jerusalemin kanssa. Juuri liitto-

teemansa ansiosta osa C erottuu aiemmista osista selkeästi. Lisäksi siinä ei enää 

esiinny seksuaalisia allegorioita ja siinä käsitellään enää löyhästi Sodomaa ja 

Samariaa.47

2.1.2. Analyysi
יי ייִרהותיהה .59   ה אמe רא  אֹדדדנ ב י כדה י ית׃ כתי י רתי ר ביִר ר פ ב ה ב ה ליִר ה רית אל ב זתי ר־ב ב שש ית אֹד י שתי ר ע ב י שש ך כe אֹד ה ית אות ב ויִרע בשתי

59. Sillä48 näin sanoo Herra49 Jahve: Ja minä teen50 sinulle51 niin kuin sinä teit 

kun halveksit valaa52 ja rikoit liiton.

Lause ”niin kuin sinä teit” viittaa kaikkeen siihen haureuteen ja 

epäjumalanpalvontaan, josta luku 16 on aiemmin kertonut. Jakeen 59 rooli on 

toimia eräänlaisena aasinsiltana, sillä siinä on viittauksia aiempien jakeiden 

tapahtumiin.  Rikotulla liitolla tarkoitetaan tässä liittoa, jonka Jahve solmi nuoren 

Jerusalemin kanssa jakeessa 16:8.53 Vaikka sana tässä kontekstissa saattaa 

tarkoittaa avioliittoa, ei ברית esiinny muualla Vanhassa testamentissa varmasti 

avioliittoon viittaavana.54 

          Jakeessa 16:8 kerrotaan myös, että Jahve vannoi valan, mutta Jerusalemin 

valan vannomista ei kuvata. On kuitenkin syytä olettaa, että Jerusalem 

vastavuoroisesti osallistui valan vannomiseen, sillä valan vannomisessa on 

vannova osapuoli ja valan vastaanottaja, joka useimmiten osallistui valan 

vannomiseen vastavuoroisesti.55 Valan vannominen liittyy läheisesti liiton 

solmimiseen, ja Woudstra ehdottaakin, että ainakin tässä kontekstissa liitto 

tarkoittaa sitoumuksellista valaa. Valan halveksinta ja liiton rikkominen eivät ole 

kuitenkaan täysin sama asia ja ilmaisut täydentävät toisiaan. Liiton rikkominen on

lopullisempaa kuin valan halveksinta, ja toisaalta sanalla אלה on myös merkitys 

”kirous”, joka voi tuoda kuulijalle mielikuvia rangaistuksista.56 

47 Zimmerli 1979, 333–334; Moughtin-Mumby 2008, 170.
48 Sana כי puuttuu Septuagintasta.
49 Epiteetti אדני puuttuu Septuagintasta ja Targumeista.
50 Tekstissä Ketiv-muoto, pitäisi lukea ועשיתי.
51 Masoreettien käyttämä muoto on אותך, mutta pitäisi lukea ךאת . Piirre on yleinen sekä Jeremian 
että Hesekielin kirjassa (Zimmerli 1979, 89).
voi tarkoittaa myös kirousta, mutta tässä kontekstissa vala on luontevampi. Sana on saatettu אלה 52
ottaa tähän juuri sen takia, että sillä on molemmat merkitykset. Vala on lähes synonyymi sanan 
liitto kanssa, sillä usein liitto vahvistettiin valalla. Valan rikkominen johtaa rangaistuksiin ja 
kiroukseen (Scharbert 1974, 264).
53 Galambush 1992, 107.
54 Toisinaan kohtien Mal. 2:14 ja Snl. 2:17 nähdään viittaavan avioliittoon, mutta tälle ei ole 
riittävän vahvoja perusteluita (Wong 2001, 40).
55 Wong 2001, 46.
56 Woudstra 1971, 27–28.
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ים׃ .60   ית עול ב ר רתי ך ביִר ה י ל ב ר מותתי קתי יתיך וe הֹד י י ניִרעור ב י ימ ב ך בתי ה י אות ב י יתתי רתי ת־ביִר יי אש נתי י אֹד תתיא  ריִר  eז בכ ויִר

60. Mutta minä muistan liittoni sinun kanssasi57 nuoruutesi päivinä ja vahvistan 

kanssasi ikuisen liiton.

Jakeessa oleva idea liiton vahvistamisesta on luultavasti poimittu jakeista 16:53–

58, joissa Jahve lupaa kääntää syntisten kaupunkien kohtalot. Kielellisesti 

katkelma muistuttaa kuitenkin enemmän luvun 16 aiempaa materiaalia. 

Galambush arvelee, että jakeissa on käytetty tietoisesti tuttuja sanoja ja teemoja, 

jotta jakso 59–63 liittyisi jouhevammin aiempaan lukuun. Esimerkiksi nuoruuden 

päivät mainitaan jakeessa 16:43 ja luultavasti tekstin vastaanottajan on tarkoitus 

myös muistaa Jahven hyvyys hylättyä tyttölasta kohtaan 16:6–14.58 Verbi זכר 

esiintyy niin ikään luvun aiemmissa jakeissa, esimerkiksi jakeissa 22 ja 43, joissa 

kuvataan sitä, kuinka Jerusalem ei muistanut liittoa. Jahven liiton muistaminen 

toimii selkeänä kontrastina edeltävän jakeen kuvaukselle Jerusalemin liiton 

rikkomisesta.59

Tutkijoista lähinnä Swanepoel on pohtinut, mihin liittoon tässä jakeessa 

viitataan. Hän ehdottaa, että Jahven muistamalla liitolla viitataan Siinain liittoon, 

sillä luvussa 16 on läsnä liittoformelin ajatus, vaikka formeli ei suoranaisesti 

esiinnykään luvussa.60 Swanepoel ei kuitenkaan ota huomioon Hesekielin kirjan 

muita kohtia, joissa viitataan ikuiseen liittoon. Näissä kohdissa ei esiinny 

muistamisen teemaa, mutta sen sijaan niissä esiintyy liittoformeli, joka oli tärkeä 

osa Siinailla tehtyä liittoa. Mielestäni onkin todennäköistä, että jakeessa 16:60 

viitataan nimenomaan Siinailla tehtyyn liittoon. 

Woudstran mukaan Jahven muistaminen on jo osa liiton vahvistamista. Kun 

Jahve muistaa oman armollisuutensa, tekee Jahve hyviä tekoja kansalle ja tuottaa 

heille siunauksia. Esimerkiksi Exoduksessa 2:23–25 Jahve muistaa liittonsa, kun 

israelilaiset ovat Egyptin orjuudessa. Tämän jälkeen hän kutsuu Mooseksen, jonka

kanssa teki myöhemmin liiton, viemään kansan pois orjuudesta.61 Fraasi זכר ברית,

jossa jumala on subjektina, esiintyy 10 kertaa Vanhassa testamentissa.62 

Profeettakirjoissa se esiintyy Hesekielin kirjan lisäksi Jeremian kirjassa 14:21.63 

57 Katso viite 51.
58 Galambush 1992, 107–108.
59 Woudstra 1971, 25.
60 Swanepoel 1993, 98–99.
61 Woudstra 1971, 29.
62 Gen. 9:15, 16; Ex. 2:24; 6:5, Lev. 26:42, 45; Ps, 105:8; 106:45; Jer. 14:21; Hes. 16:60.
63 Vaikka jakeessa pyydetään muistamaan liitto, ei liitto ole ikuinen tai uusi, joten tekstin 
jatkotutkinta ei ole tarpeen. (KR92: Sinun nimeesi me vetoamme- älä heitä meitä pois, älä anna 
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Tärkein fraasin זכר ברית esiintymä jumalan ollessa subjektina on Genesiksessä 

9:15–16, jossa jumala tekee Nooan kanssa liiton. Kohta on kiinnostava, sillä 

jakeissa puhutaan myös ikuisesta liitosta.64 

Termi ikuinen liitto (ברית עולם) esiintyy Hesekielin kirjassa tämän jakeen 

lisäksi vain kerran, kohdassa 37:26. Sanan עולם luonteesta johtuen ikuisen liiton 

voi ajatella olevan jotain pysyvää, joka kestää ja samalla siihen kuuluu käsitys 

jatkuvuudesta.65 Jatkuvuuden käsitys tulee esille siinä, että Jahve on 

aikaisemminkin solminut liittoja Israelin kanssa.66 Woudstran mukaan ikuinen 

liitto on jotain, joka Hesekielillä toteutuu tulevaisuudessa, mutta sen mukana 

tulevat siunaukset ja hyvät asiat ovat olleet olemassa jo ensimmäisistä liitoista 

alkaen.67 

Jakeessa 16:60 ikuinen liitto tehdään verbillä קום. Verbi voi tarkoittaa kahta

asiaa: jonkin synnyttämistä tyhjästä tai jonkin vahvistamista. Voi ajatella, että 

sana on valittu tähän juuri molempien merkitysten takia, sillä ikuinen liitto sisältää

sekä idean menneisyydestä ja vanhan vahvistamisesta että idean tulevaisuudesta ja

jostain uudesta.68 Koska luvussa on jo aiemmin mainittu yksi liitto, joka on 

rikottu, on verbin קום käyttö loogista. Tällöin ei synny väärinkäsitystä siitä, että 

nyt solmittava ikuinen liitto olisi uusi ja vanhan kumoava. Jahve vain vahvistaa 

rikki menneen liiton, jonka juuret ovat menneisyydessä. Hesekielin kirjan lukujen 

34 ja 37 perikoopeissa ei mainita aiemmin solmittuja liittoja ja niissä ikuinen- tai 

rauhanliitto tehdään verbillä כרת. 

ך .61   י מ ב ות מתי נה  eט קיִר  eל־ה ך אש מ בה ות מתי דלי גיִרד  eיתיךא  ה א   eַחות ת־אֹד ך אש ת בך ַחיִר  eתיִר  ביִרק מיִר  eל נתיכיִר יתיך  ויִר  eכ ר ב ת־דיִר תיִר אש ריִר י  eז בכ ויִר
יך׃ ית ב רתי ביִר א מתי ות ויִרלר נה ב ב יך ליִר ן ל ב ר הש תיִר י אש תתיא   eנ בת ויִר

61. Ja sinä muistat sinun tapasi ja häpeät kun otan69 siskosi, sinua isommat ja 

sinua pienemmät, ja annan heidät sinulle tyttäriksi, mutta en liittosi takia.

valtaistuimesi kunnian joudu häväistyksi! Muista liittoa, jonka teit kanssamme, älä anna sen 
raueta!) 
64 Wong 2001, 47. Gen. 9:15–16 yhteyttä Hesekielin kirjan jakeisiin 16:59–63 tutkitaan enemmän 
luvussa 2.1.3. 
65 Sanan עולם määrittelystä enemmän luvussa 1.5.4.
66 Woudstra 1971, 31.
67 Woudstra 1971, 32.
68 Woudstra 1971, 30.
69 Papyrus 967:n lukutavan perusteella pitäisi lukea בקַחתי.
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Edellisessä jakeessa 60 kuvattu Jahven muistaminen saa Jerusalemissa aikaan sen,

että nyt myös se muistaa liiton ja siihen kuuluvat velvollisuudet. Jahven hyvyys ja

halu uudistaa liitto saa Jerusalemin lisäksi häpeämään tekojaan.70 On vaikea 

sanoa, viittaako jakeen lopun toteamus ”mutta en liittosi takia” vielä Jerusalemin 

nuoruuden aikana solmittuun liittoon, jonka Jerusalem rikkoi, vai vahvistettuun 

ikuiseen liittoon.71 Tämä johtuu siitä, että jakeen loppu (ולא מבריתך) on vaikea 

tulkita. Paljon riippuu siitä mitä tulkitsee preposition מן tarkoittavan.72 Suurin osa 

käännöksistä tulkitsee sen aikaansaavasti tai vaikuttavassa mielessä korostaen sitä,

että Jahve tekee hyviä asioita siitä huolimatta, miten huonosti Jerusalem on 

hoitanut liittoon kuuluvia velvollisuuksiaan.73 Myös suffiksi ך on 

monitulkintainen, sillä se voi olla sekä subjekti että objektisuffiksi. Jerusalem voi 

olla sekä liiton omistaja että liiton objekti. Ajatus Jerusalemista liiton omistajana 

on kuitenkin ongelmallinen, sillä missään muualla ei kuvata liittoa ihmisten 

liittona, vaan se on aina Jahven.74 Tulkitseepa kaksi viimeistä sanaa miten tahansa,

jää tekstin kirjoittajan lopullinen aikomus epäselväksi. Todennäköisin vaihtoehto 

on ajatus ”mutta en sen takia, että sinä olisit ollut liitossa uskollinen toisin kuin 

minä”. 

          Tyttärillä ja siskoilla tarkoitetaan jakeissa 16:44–58 mainittuja Sodomaa ja 

Samariaa, joiden asemaa Jahve aikoo kohentaa. Kaupungit valittiin 

rinnakkaisesimerkeiksi todennäköisesti vain metaforan takia, sillä haluttiin luoda 

mahdollisimman räikeät esimerkit Jerusalemin rinnalle.75 Jakeessa 16:61 

syvennetään aiempien jakeiden sisarusteemaa siten, että Jerusalemista tulee 

uuden, laajemman Israelin pääkaupunki antamalla Sodoma ja Samaria sen 

alaisuuteen. Muissa Hesekielin kirjan ikuiseen liittoon liittyvissä perikoopeissa 

(34:23–30; 37:24–28) on selkeä idea vanhan valtion yhdistymisestä, mutta luvussa

16 teema ei ole niin vahvasti esillä. Israelin ja Juudan uudelleen yhdistyminen on 

yleensäkin Hesekielin kirjassa usein esiintyvä teema ja tämä näkyy monessa 

kohdassa (4:4–6; 34:23–30; 37:15–23; 39:25; 47:13–48:35).76 Teemallisesti 

erityisesti kohta 37:15–28 muistuttaa luvun 16 loppua, sillä molemmissa puhutaan

ikuisesta liitosta. Perikoopeilla on myös eroavaisuuksia, sillä esimerkiksi jakeissa 

70 Galambush 1992, 108.
71 Wong 2001, 48.
72 Esimerkkejä erilaisista tavoista tulkita prepositio, katso Woudstra 1971, 41.
73 Woudstra 1971, 41.
74 Woudstra 1971, 42.
75 Woudstra 1971, 35–36.
76 Brownlee 1986, 244.
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37:15–28, esiintyy ajatus Daavidista jälleenyhdistyneen valtion yhteisenä 

valtiaana. 

          Tutkijoista erityisesti Brownlee on pohtinut, miksi Sodoma on valittu 

metaforaan Jerusalemin siskoksi, sillä Sodoma ei sovi ajatukseen Israelin ja 

Juudan yhdistymisestä, koska se ei ole israelilainen kaupunki.77 Toisaalta 

Zimmerli esittää, että Hesekielin kirjan luvun 47 ennustukset selittäisivät 

Sodoman valinnan Jerusalemin siskoksi. Luvussa kerrotaan maan jakamisesta ja 

uudesta, historiallisen laajasta Israelista ja näiden laajennettujen rajojen sisään 

mahtuisi myös Sodoma. Zimmerli pohtii myös, tarkoitetaanko ilmaisulla

 sitä, että myös Samaria ja Sodoma ovat osallisia liitosta. Hän pitää ולא מבריתך 

mahdollisena sitä, että sisaruksia ei hyväksytä samaan liittoon jossa Jerusalem oli,

mutta kenties siskot voitaisiin hyväksyä laajennettuun ja uudistuneeseen liittoon 

tulevaisuudessa.78     

יה׃. 62   רי ייִרהו ב נתי יי־אֹד תיִר כתי  eע ה  eי בד ך ויִר י ת ב י אתי ה יתתי רתי ת־ביִר יי אש נתי י אֹד ר ימותתי קתי וe הֹד

62. Ja minä teen liittoni kanssasi, sinä tulet tietämään, että minä olen Jahve.

Jakeessa esiintyy Hesekielille hyvin tyypillinen tunnistusformeli ”sinä tulet/he 

tulevat tietämään, että minä olen Jahve”. Se esiintyy hieman erimuotoisena 67 

kertaa Hesekielin kirjassa (esimerkiksi 12:15; 15:7; 34:27). Lauseen tarkoitus on 

korostaa Jahven suuruutta ja se liittyy usein nimenomaan Jahven suureen tekoon 

ihmisiä kohtaan. Jahven suuruuden tietäjä on perikoopista riippuen joko Israel 

(29:21; 36:11) tai toiset kansat (25:5; 30:8).79 Formeli esiintyy myös kahdessa 

muussa Hesekielin kirjan perikoopissa, joissa Jahve lupaa tehdä kansan kanssa 

ikuisen- tai rauhanliiton (37:26–28; 34:25–30).

          Joycen mukaan osa Hesekielin kirjan tunnistusformeleista on vanhoja. Hän 

arvelee, että kirjan vanhimmat tunnistusformelit löytyvät vieraita valtioita vastaan 

osoitetuista oraakkeleista. Formeli esiintyykin yleensä tuomioiden, mutta myös 

paremman tulevaisuuden lupausten yhteydessä. Joyce arvelee, että formeli on 

elänyt Hesekielin koulukunnassa, kuten moni muukin kirjan tyylipiirre ja tästä 

ilmiöstä jakeen 16:62 tunnistusformeli on hyvä esimerkki. Vaikka osa formeleista 

on myöhemmän redaktion tuotosta, ovat ne useimmiten kontekstiinsa hyvin 

sopivia. Päätellen sen yleisyydestä, sen on koettu olevan tärkeä osa Hesekielin 

profetiaa. Tunnistusformeli esiintyy Hesekielin kirjan lisäksi etenkin Exoduksessa

77 Brownlee 1986, 253.
78 Zimmerli 1979, 353.
79 Woudstra 1971, 45; Joyce 1989, 89–91.
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ja Kuninkaiden kirjoissa ja onkin mahdollista, että se on alkuperältään 

deuteronomistisen redaktion tuotosta.80 

          
ר. 63   י שש כ בל־אֹד ךא  ליִר י־ל ב רתי פיִר  eכ ך ביִר י ת ב מ ב לתי י כיִר ה נ ב פיִר ה מתי ון פשה ַחי תיִר רך עודא  פתי ישה־ל ב יהיִר א א יתי תיִר ויִרל שיִר דה יא  ו בב רתי זיִרכיִר ן תתי  eע ה  eמ ליִר

יה׃  רי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה ית ניִראם שתיה ע ב

63. Niin että sinä muistat ja häpeät ja et pysty edes suuta häpeäsi takia avaamaan

kun minä annan anteeksi kaiken, jonka olet tehnyt. Näin sanoo Herra81, Jahve.

Häpeä-teeman esiintuominen on jälleen yksi keino liittää viimeisimmät jakeet 

aiempaan lukuun ja yhtenäistää tekstiä. Häpeä esiintyy monta kertaa luvussa 16, 

mutta etenkin sen loppuosassa (16: 27, 52, 54, 61, 63).82 Häpeä on keino, jolla 

Jerusalem tulee pysymään jatkossa Jahvelle uskollisena. Kaupunki ei enää tohdi 

rikkoa liittoa, sillä Jahve on ollut sitä kohtaan niin armollinen.83 Häpeän 

tunteminen liittyy myös läheisesti jakeisiin (36:24–32), joissa Jahve antaa kansalle

uuden sydämen ja uuden hengen. Jahven siunaukset ja hyvät teot saavat kansan 

muistamaan omat rikkomuksensa ja kansa alkaa inhota itseään. 

          Ilmaisu (בכפרי־לך) ihmisen ollessa objektina on hyvin harvinainen ja 

esiintyy muualla Vanhassa testamentissa vain kahdesti (Deut. 21:8; Jes. 22:14). 

Molemmissa tapauksissa ilmaisu viittaa siihen, kun Jahve puhdistaa koko kansan. 

Jakeessa Hes. 16:63 Jahve puhdistaa metaforan Jerusalem-vaimon. Yleensä verbiä

kanssa käytetään kuvaamaan sovitusmenoja jonkun puolesta, eli ל preposition כפר

alttarin pyhittämistä tai puhdistamista jonkun ihmisryhmän tai henkilön puolesta 

(esimerkiksi Lev. 4:26).84 

2.1.3. Intertekstuaalisuus

Gen. 9:15–16
וד 9:15   ישא ה עה יהיִר ר ויִרליא־יתי י כ בל־ב בש ב הה ביִר י ב  eרפשש ַח ין כ בל־נש י ם וב ב ינ ביכשה י ינתייא  וב ב ר ב ב ה שש י אֹד יתתיך רתי ת־ביִר י אש י תתי ריִר  eז בכ ויִר

יר׃ ת כ בל־ב בש ב ה ַח ב  eול ליִרש בה  eמ יתיםא  ליִר מe א   eה
ה 9:16   י בה  eיפשש ַח יןא  כ בל־נש ים וב ב להתיה ין אל י ם ב ב ית עול בה י רתי דרא  ביִר זיִרכ יה ב לתי יתתיך אתי ן וריִר י נ ב יע ב ת בש שש ה קש  eה ה ר ייִרת ב ויִרה ב

ץ׃ ירש א ב ר עe ל־ה ב ר שש ר אֹד ה כ בל־ב בש ב ביִר

9:15 Ja minä muistan liittoni, joka on minun ja sinun välillä ja jokaisen elävän 
olennon välillä, kaiken elävän, eivätkä enää tulvavedet tuhoa kaikkea elävää.

80 Joyce 1989, 89–94.
81 Epiteetti puuttuu muun muassa Septuagintasta ja Vetus Latinasta.
82 Wong 2001, 33.
83 Wong 2001, 48.
84 Galambush 1992, 108–109.
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9:16 Ja kun (sateen)kaari85 on pilvessä ja näen sen ja olen muistava ikuisen liiton 
Jumalan ja kaiken elävän välillä, kaikkien olentojen, jotka maan päällä elävät.

Gen. 9 kertoo siitä, kuinka Jahve tekee liiton Nooan kanssa. Liitto on universaali 

ja se tehdään kaikkien elävien olentojen kanssa (9:10). Jahve lupaa myös, että 

vedenpaisumus ei tule enää koskaan hävittämään maata (9:11). Nooan kanssa 

tehtyyn liittoon liittyy voimakas ajatus rauhasta ja turvallisuudesta. Hesekielin 

kirjan jakeilla 16:59–63 on paljon yhteyksiä jakeisiin Gen. 9:15–16. Molemmissa 

Jahve muistaa liittonsa, kuten tapahtuu myös Hes. 16:60. Nooan kanssa tehtyyn 

liittoon liittyy tosin merkki, sateenkaari. Myös liittojen tekemisessä on aste-eroja. 

Gen. 9 tehdään selkeästi uusi liitto, jonka Jahve tulee muistamaan ikuisesti. Liittoa

ei ole aikaisemmin tehty, vaan tämä on ensimmäinen ihmisten kanssa tehty liitto. 

Hesekielillä 16:59–63 liitto puolestaan vahvistetaan. Yhteistä perikoopeilla on 

myös se, että jakeessa Gen. 9:15 esiintyy harvinainen ilmaisu liiton muistamisesta

 jossa jumala on subjektina, jollainen oli myös Hes. 16:60.86 Näiden ,(זכר ברית)

yhteneväisyyksien takia on todennäköistä, että Hesekielin kirja on saanut Nooan 

kanssa tehdystä liitosta vaikutteita. 

On mahdollista, että Nooan kanssa tehtyyn liittoon liittyvä universaalin 

rauhan ajatus on vaikuttanut myös Hes. 34:23–30 ja 37:24–28 mainintoihin 

rauhanliitosta. Näihin perikooppeihin sisältyy perusajatus rauhallisesta ja vakaasta

elämästä, johon ei kuulu tuho tai maan häviäminen.

Lev. 24:8
Pyhyyslaissa mainitaan kerran ikuinen liitto, jakeessa 24:8. Luvun 24 voi jakaa 

kahteen eri osaan: 1–9 (A), 10–23 (B). Näistä ensimmäinen osa käsittelee 

pyhäkön lamppuja ja uhrileipiä ja toinen erilaisia rangaistusmääräyksiä. Osassa A 

jakeet 1–4 käsittelevät pyhäkön lamppuja ja jakeet 5–9 uhrileipää pyhäkön 

pöydällä. Jakeessa 8 kerrotaan, että papin tulee joka sapatti asettaa leivät 

paikoilleen ja tämä velvollisuus on ikuinen liitto:87

ים24:8  ית עול ב ר רתי ל ביִר ה א ב ר ב יי־יתישיִר נ ב ת ביִר ר א ב יד מ ב י מתי ה ת ב ה רי ייִרהו ב נ ב פיִר נו לתי י כש ריִר  eיע  eת י ב בך  eש eום ה יי ת ביִר ב בת  eש eיא ום ה ביִר

8. Sapatti sapatilta hän asettakoon ne Jahven eteen aina israelilaisten puolesta: se on 
ikuinen liitto.

Israelilla on näin ikuinen velvollisuus siis tarjota vilja joka sapattina käytettävää 

uhrileipää varten ja tästä viljan antamisesta tulee rituaali, joka ylläpitää liiton 

85 Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Gen. 9:16 ja Hes. 1:28 sisältävät koko VT:n ainoat 
viittaukset sateenkaareen. On siis mahdollista, että Gen. 9 on vaikuttanut muutenkin Hesekielin 
kirjaan.
86 Wong 2001, 47.
87 Milgrom 2001, 2090–2082.
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kestävyyttä. Milgrom arvelee, että ikuinen liitto mainitaan tässä koska myös 

sapattia sanotaan ikuiseksi velvollisuudeksi Ex. 31:16–17. Sapatti tulee olemaan 

myös ikuisesti merkkinä liitosta.88 Joosten näkee yhteyden Milgromin tapaan Lev. 

24:8 ja Ex. 31:16–17 välillä. Teksteille on yhteistä se, että liitolle on merkkejä, 

jotka muistuttavat siitä: Pyhyyslaissa uhrileivät ja Exoduksessa sapatti itsessään. 

Näiden liittojen lisäksi esimerkiksi Nooan kanssa tehdyssä liitossa on merkki, 

sateenkaari (Gen. 9:15–16).89

Pyhyyslaissa jakeet 23:1–24:9 käsittelevät julkista kulttia. Näissä jakeissa 

annetaan ohjeita ja määräyksiä. Hesekielin kirjassa ikuisen liiton maininnat 

esiintyvät hyvin erilaisessa kontekstissa toivoa julistavien tekstien yhteydessä. 

Erilaisista konteksteista johtuen ei ole todennäköistä, että Hesekiel olisi saanut 

ikuisen liiton teemaan vaikutteita jakeesta Lev. 24:8. Hesekielin kirjassa ikuisen 

liiton tekemiseen ei liity myöskään ulkoista merkkiä, kuten Lev. 24:8 tai Ex. 

31:16–17.

Jer. 50:5
Jeremian kirjassa mainitaan kaksi kertaa ikuinen liitto, jakeissa 32:4090 ja 50:5. 

Jae 50:5 on osa pitkää, runomuotoista oraakkelia Babyloniaa vastaan. Jaetta ei ole 

syytä pitää osana varhaisinta Jeremiaa, sillä sitä ympäröivissä jakeissa on 

yhteyksiä Deutero-Jesajaan sekä Siion-teologiaan.91 Lisäksi jakeita 50:4–7 

pidetään myöhempinä lisäyksinä, koska ne ovat enemmän proosaa kuin 

runomuotoa. Ympäröivät jakeet ovat runomuotoiset.92

ו 50:4   י ד ב ה יe ַחיִר ה יי־ייִרהוד ב נ ב ה וביִר מ ב ר ל ה ב י א ב ר ב יי־יתישיִר נ ב או ביִר די ה י בב ם־ייִרהו בה יאא  ניִראם התי  eת ה ה ע ב ה וב ב מ ב ה בת ים ה ב י במתיא   eב
ישו׃ ק ב  eם ייִרב ה יהש לה ב רה אל ת־ייִרהו ב כו ויִראש כוא  י בל בה וך וב ב לה ה ב

׃  50:5    eיַח כ ב ש ב א תתי ם לר ה ית עול ב ר רתי ה ביִר ל־ייִרהו בה ו אש וי נתיליִר או ויִר דא ם ב י נ ביהש נ בה פיִר י ך ה ב רש ה לו דש א בה ון יתישיִר יי צתי

50:4 Noina päivinä, siihen aikaan, sanoo Jahve93, palaavat Israelin ja Juudan 
asukkaat yhdessä. He kulkevat itkien ja etsien Jahvea, heidän jumalaansa.
50:5 He kysyvät tietä Siioniin, sinne heidän katseensa on suuntautunut. ”Tulkaa! 
Palatkaamme Jahven luo ikuiseen liittoon, jota ei unohdeta.”

88 Milgrom 2001, 2094, 2100.
89 Joosten 1996, 119–120.
90 Jakeita Jer. 32:36–40 käsitellään luvussa 3.1.3.
91 McKane 1996, 1252.
92 McKane 1996, 1253.
93 Puuttuu Septuagintasta.
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McKane on arvellut, että jakeet 50:4–5 ovat saaneet vaikutteensa Jer. 32:39–40, 

sillä myös siinä lupausta liitosta edeltää ajatuksia yhtenäisestä Israelista.94 

Unterman on puolestaan sitä mieltä, että luvun 50 ikuisella liitolla ei viitata 

luvussa 32 mainittavaan uuteen liittoon, vaan vanhaan liittoon, jota nimitetään 

ikuiseksi. Tämä vanha liitto olisi sama, jonka Jahve on solminut esimerkiksi 

Nooan kanssa luvussa Gen 9.95 

Israelin ja Juudan yhdistyminen on Hesekielillä tärkeä ja usein toistuva 

teema etenkin ikuisen liitosta kertovien perikooppien yhteydessä. Huomion 

arvoista on myös se, että seuraavissa jakeissa 50:6–7 on lammas- ja paimenkieltä, 

joka on tärkeä teema luvussa Hes. 34. Toisaalta myös Jeremian kirjassa esiintyy 

lammas- ja paimenkieltä esimerkiksi luvussa 23, joten ei voi sanoa, että vaikutteet

olisivat tulleet nimenomaan Hesekielin kirjan luvusta 34. Toisaalta Hesekielin 

kirjassa ei esiinny lainkaan Siion-teologiaa96, joka voisi toimia perusteena sille, 

että Jeremia olisi saanut Hesekieliltä vaikutteita. Tästä huolimatta on 

todennäköisintä, että Jer. 50:5 maininta ikuisesta liitosta on saanut vaikutteensa 

ennemmin Jeremian kirjan luvuista 31 ja 32, sillä yhteiset teemat Hesekielin 

kirjan kanssa ovat tasoltaan yleisluontoisia ja esiintyvät muissakin 

profeettakirjoissa. 

Jes. 24:5
Jesajan kirjassa mainitaan kolme kertaa ikuinen liitto (24:5; 55:3; 61:8) ja kerran 

rauhanliitto (54:10). Jesajan kirjan luvut 24–27 muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden ja niitä kutsutaan Jesaja-apokalypsiksi.97 Luku 24 kuvaa Jahven 

tuomiota ja maan sekä sen asukkaiden hävittämistä. Yksi syy, miksi Jahve haluaa 

tuomita kansan, on ikuisen liiton rikkominen:

ים׃ 24:5   ית עול ב ר רתי רו ביִר ה פ ב ק ה ב דה ליִרפו ַח י דתא  ַח ב ו תור רה ביִר יי־ע ב יה ב כתי י בש דשיִר ת י  eַח י  eה ת ה ניִרפ ב ץ ַח ב רש ר א ב ויִרה ב

24:5 Maa saastuu sen asukkaiden alla, sillä he ovat rikkoneet lakia, hylänneet 
säädökset ja rikkoneet ikuisen liiton.

Blenkinsopp arvelee, että idea ikuisesta liitosta jakeessa 24:5 on peräisin 

Genesiksestä, esimerkiksi juuri liitosta Nooan kanssa.98 Rikotuilla laeilla 

tarkoitetaan tässä etenkin lakeja, jotka liittyvät Nooan kanssa tehtyyn liittoon. 

Näistä tärkein on ihmisen veren vuodatuksen kieltäminen (Gen. 9:1–7). Veren 

94 McKane 1996, 1255.
95 Unterman 1987, 147.
96 Siion (ציון) on erisnimenä Hesekielille tuntematon, mutta sana esiintyy kerran kirjassa 39:15, 
tarkoittaen siinä maamerkkiä.
97 Blenkinsopp 2000, 346.
98 Blenkinsopp 2000, 346–347.
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vuodattamisen takia Jes. 24:5 maa on muuttunut saastaiseksi jalkojen alla. 

Blenkinsopp näkee Jesaja-apokalypsissä muitakin vaikutteita Genesiksestä, 

esimerkiksi allegorioita Babylonin torniin.99 

Jakeella 24:5 ei ole ikuisen liiton lisäksi teemallisia tai sanastollisia 

yhteyksiä Hesekielin kirjan ikuisesta liitosta kertoviin kohtiin. Lisäksi Hesekielin 

kirjassa ikuinen liitto mainitaan aina positiivisissa, parempaa tulevaisuutta 

ennustavissa kohdissa. Jes. 24:5 on luonteeltaan tuomiota ennustavassa 

kontekstissa. Tästä johtuen ei ole syytä olettaa, että Jesajan kirjan jakeella 24:5 

olisi yhteyksiä Hesekielin kirjaan, vaan todennäköisemmin se on saanut 

vaikutteensa Blenkinsoppin mukaan esimerkiksi Genesiksen ensimmäisistä 

luvuista. 

Hoos. 2:16–25
Hoosean kirjassa esiintyviä avioliittometaforia pidetään usein Vanhan testamentin

varhaisimpina avioliittometaforina, jolla kuvataan Jahven ja Israelin suhdetta.100 

Hoosean kirjan kolmessa ensimmäisessä luvussa on paljon samoja elementtejä 

kuin Hesekielin kirjan luvuissa 16 ja 23, sekä esimerkiksi Jeremian kirjassa 

luvussa 2. Hoosean luvuissa 1–3 esiintyvät muun muassa teemat kansojen 

jälleenyhdistyminen, nuoruuden päivät, epäjumalanpalvonta, tunnistusformeli, 

sekä erityisesti lupaus ikuisesta kihlauksesta. 

Hoosean kirjan pitkässä avioliittometaforassa Jahven asenne morsiantaan 

kohtaan on pääasiassa uhkaava johtuen morsiamen uskottomuudesta. Jakeissa 

2:16–25 Jahven asenne muuttuu kuitenkin yhtäkkiä sovinnolliseksi. Edellisessä 

jakeessa Jahve lupaa vielä rankaista vaimoaan. Jakeissa esiintyy myös vaihtelua 

pronomineissa. Nämä muutokset voivat kertoa tekstin eri kerrostumista.101 

Erityisen kiinnostavat ovat jakeet 2:20–21: 

ה 2:20   י מ ב ד ב יאֹד ש ה ב מש ה יתים ויִררש מe ה וף הe ש ב הא  ויִרעתים־עי דש הת הe ש ב  eי  eוא עתים־ַח הה  eום ה יי  eיתא  ב רתי ם ביִר ה הש י ל ב תתיא   eר ויִרכ ב
ַח׃  eיט בש ים ל ב ה תתי ביִר  eכ ץ ויִרהתישיִר רש א בה ן־ה ב ור מתי בי שיִר הא  אש מ ב ַח ב ליִר ב ומתי רש ה ת ויִרַחש שש ויִרקשא 

יים׃ 2:21  מתי ַחֹד  eר ד ויביִר סש ה ַחש ט וביִר פ בה שיִר מתי ק וביִר דש י צש יא  ביִר יך לתי ר תתי שיִר  eר ם ויִרא ב י י ליִרעול ב ה יך לתי ר תתי שיִר  eר ויִרא ב

2:20 Minä teen liiton heidän hyväkseen sinä päivänä, kedon eläinten, taivaan 
lintujen ja maan matelijoiden kanssa. Jousen, miekan ja sodan minä särjen ja he 
saavat asua turvassa.
2:21 Ja minä kihlaan sinut minulle ainiaaksi, kihlaan sinut minulle vanhurskaudella, 
oikeudella, uskollisuudella ja rakkaudella.

99 Blenkinsopp 2000, 351–352.
100 Moughtin-Mumby 2008, 49.
101 Andersen & Freedman 1980, 262–264.
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Jakeessa 2:20 tehdään liitto, johon liittyy läheisesti villieläimet. Samankaltainen 

ajatus liiton ja eläinkunnan yhteydestä löytyy Nooan kanssa Gen. 9. Näkökulma 

on kuitenkin erilainen: Nooan kanssa tehdyssä liitossa ihmiset ja eläimet ovat 

ikään kuin tulvan tuhovoimaa vastaan samalla puolella, mutta tässä villieläimet ja 

ihmiset on asetettu vastakkain.102 Jakeessa 2:20 annetaan myös ymmärtää, että 

taisteluita ei tulla käymään vieraiden kansojenkaan kanssa eli rauha tulee olemaan

kaikenkattavaa. 

Jakeessa 2:21 Jahve kihlaa haureutta harjoittaneen vaimon ja ottaa tämän 

ikuisesti omakseen. Sana ikuinen esiintyy vain kerran Hoosean kirjassa, juuri 

tässä jakeessa. Liiton tekeminen ja ikuinen kihlaus muistuttavat Hesekielin kirjan 

lukua 16 ja lupausta ikuisesta liitosta. Toisaalta villieläinten vaarallisuus toistuu 

Hesekielin kirjan luvussa 34 paimen- ja lammasmetaforassa. Koska sekä Hoosean 

että Hesekielin kirjassa avioliittometaforan yhteydessä viitataan ikuiseen liittoon, 

on niiden välinen yhteys mielestäni huomattava. Mikäli tekstit ovat vaikuttaneet 

toisiinsa, ovat vaikutussuhteet voineet mennä molempiin suuntiin. 

Todennäköisintä on kuitenkin, että Nooan kanssa tehty liitto on vaikuttanut 

Hoosean kirjaan, sillä siihen liittyi hyvin vahvasti ajatus rauhasta. 

2.2. Rauhanliitto ja tulevaisuuden Daavid, 34 ja 37.

2.2.1. Konteksti ja syntyhistoria

Luku 34
Luku 34 on Hesekielille tyypilliseen tapaan kasvanut aikojen saatossa ja tämä 

näkyykin vaihtelevissa näkökulmissa. Luvussa on valituksen, pelastuksen, ja 

tuomion oraakkeleiden piirteitä, joita kaikkia kuvataan enemmän tai vähemmän 

paimen- ja lammasmetaforien avulla. Luvun 34 voi jakaa selkeisiin osiin ja 

tutkijoista esimerkiksi Greenberg edustaa yleisintä tapaa, eli jakoa kahteen 

temaattiseen pääosaan 1–16 (A) ja 17–31 (B). Nämä osat voidaan jakaa vielä 

pienempiin osioihin 2–10 (A1) ja 11–16 (A2) sekä 17–24 (B1) ja 25–31 (B2).103

Osio A on luonteeltaan pelastava ja rohkaiseva. Osio B puolestaan sisältää 

tuomion oraakkelin piirteitä, joskin jakeissa 25–30 käsitellään liittoa, jonka Jahve 

tekee kansan kanssa sekä siitä seuraavia siunauksia.104 Jakso B (17–31) liitetään 

102 Andersen & Freedman 1980, 281.
103 Osion A jakaminen kahteen yksikköön on monien tutkijoiden, esimerkiksi Allenin (Allen 1990, 
158–159) ja Greenbergin (Greenberg 1997, 705–706) kannattama, mutta B-osion jakaminen 
kahteen osaan on herättänyt keskustelua. Formeleiden ja luvun ainoan Daavid-maininnan takia on 
esitetty että B-osan voisi jakaa joko 17–22 (Zimmerli 1983, 213) tai 17–24 (esimerkiksi Laato 
1992, 180–181) muodostamiin yksikköihin.
104 Greenberg 1997, 705–707.
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jaksoon A (1–16) toistamalla samoja termejä ja ilmaisuja, esimerkiksi ”elää 

vaaroilta turvassa” ja ”pelastaa”. Myös osioiden sisällä tapahtuu teemallista ja 

sanastollista toistoa. Villieläimet mainitaan kahdesti jakeissa 25/28, samoin maan 

hedelmällisyys 26–7/29 ja toiset kansat 28/29.105 Jakeisiin 34:25–31 on 

vaikuttanut hyvin paljon Leviticuksen luku 26. Hesekielin kirjan katkelma 34:23–

31 muistuttaa myös paljon luvun 37 loppupuoliskoa, sillä molemmissa käytetään 

termiä rauhanliitto sekä luvataan kansalle tulevaisuuden Daavid.

Luvun 34 syntyhistoria on herättänyt keskustelua. Erityisesti jakeiden 23–24

on arveltu olevan myöhempi lisäys, sillä ne katkaisevat jakeiden 22 ja 25 välisen 

idean rauhasta ja turvallisuudesta. Niissä on myös luvun ainut maininta 

Daavidista. Lisäksi jakeessa 24 esiintyy epätyypillinen liittoformeli.106 

Suurempaa yksimielisyyttä on jakeen 31 suhteen ja sitä pidetään esimerkiksi 

toistonsa takia myöhempänä lisäyksenä, jonka tarkoituksena on tehdä 

yhteenveto.107 Sekä jakeessa 30 että 31 esiintyy liittoformeli ja formeli ”Näin 

sanoo Herra Jumala”. Koska jae 31 ei ole tutkielman kannalta merkittävä ja se on 

luonteeltaan irrallinen muuhun lukuun verrattuna, jätetään se tarkastelun 

ulkopuolelle.           

Luku 37
Luvun 37 alkupuoli (jakeet 1–14) sisältää kenties Hesekielin kirjan tunnetuimman

profetian: kuolleiden luiden henkiinherättämisen. Hesekiel näkee kuivien luiden 

täyttämän laakson jonka jälkeen Jahve herättää kansansa kuolleista antaen 

henkensä ihmisiin ja vie heidät omaan maahansa. Luvun loppu (37:15–28) ei liity 

kuolleisiin luihin millään tavalla vaan se aloittaa uuden teeman: Israelin ja Juudan 

yhdistymisen. Ainoa yhdistävä tekijä aiempiin jakeisiin on pelastava sanoma, joka

on tosin jakeissa 37:15–28 voimakkaammin esillä. Toisin kuin esimerkiksi luku 

34, luku 37 ei ole syntynyt yhtä selkeästi kerroksittain. Koska luvun loppuosan 

(37:15–28) teema ei rakennu kuolleiden luiden laaksosta kertovalle profetialle, ei 

jakeiden 1–14 rakennetta käsitellä tutkielmassa sen tarkemmin.

Luvun 37 lopun voi jakaa kolmeen osaan: 15–19 (A), 20–23 (B)108, 24–28 

(C). Osa A kuvaa profeetan symbolista tekoa, jossa Jahve käskee Hesekieliä 

ottamaan kaksi puista sauvaa, kirjoittamaan niihin Juudan ja Efraimin nimet ja 

105 Allen 1990, 160–161; Greenberg 1997, 707.
106 Laato 1992, 180–181.
107 Zimmerli 1983, 221.
108 Zimmerli pitää myös mahdollisena jakoa, jossa jakeen 24 alkupuoli (palvelijani Daavid on 
oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen) kuuluisi osioon B. Tätä 
ehdotusta vastaan puhuu kuitenkin liittoformeli jakeessa 23 (Zimmerli 1989, 272).
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lopuksi yhdistämään sauvat yhdeksi. Jae 20 jatkaa vielä kertomusta puisista 

sauvoista, mutta se toimii samalla johdantona seuraaville jakeille. Osa B painottaa

jo osaan A verrattuna pelastuksen sanomaa enemmän luvaten esimerkiksi, että 

Jahve puhdistaa kansansa synneistä. Osa C kertoo Jahven lupauksesta tehdä 

kansan kanssa ikuisen liiton, joka on samalla rauhanliitto ja siitä, kuinka hän on 

ikuisesti kansan keskuudessa pyhäkössään.109 Lisäksi jakeissa 24–25 luvataan 

hallitsijaksi Daavid. Osaa C yhtenäistää erityisesti sanan ikuinen toistaminen 

monta kertaa.110 

Tutkijat ovat arvelleet, että lukuun 37 on vaikuttanut Hesekielin kirjan 

aiemmat luvut 34 ja 36 sekä Lev. 26. Luvut 37 ja 34 ovat kuitenkin luultavasti 

vaikuttaneet toisiinsa ja vaikutussuhteita on haastavaa määritellä. Hesekielin 

kirjan luvun 37 kaltaisesti kansan kokoamisesta vieraiden kansojen keskuudesta 

kertovat 34:11–24; 36:24 ja kansan puhdistaminen synneistä esiintyy jakeissa 

36:25–27. Yksi kuningas, Daavid luvataan jakeessa 34:23 ja lupaus asua esi-isien 

maassa esiintyy 36:28.111 Allen pitää myös mahdollisena, että jakeiden 28:25-26 

kansalle annettu lupaus asua Jaakobille annetussa maassa  olisi vaikuttanut lukuun

37.112 

2.2.2. Analyysi

2.2.2.1. Hes. 34:23–30
רה .23   יש וא־יתיהיִר ם ויִרהי דת בה ה א י עש וא יתיריִר יד הא י ותי י ד ב י דתי ביִר  eת ע ה ן א ב השה תיִר ה אש י ע ב דא  ויִרר ב ַח ב ה אש ה דעש ם ר יהשת ל ב י עֹד דתתיא  מ קתי וe הֹד

יה׃ דעש ר ן ליִר ה הש ל ב

109 Zimmerli 1989, 272.
110 Allen 1990, 192.
111 Zimmerli 1983, 273; Allen 1990, 192; Greenberg 1997, 758; Wong 2001, 112.
112 Allen 1990, 192.
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23. Ja minä asetan heidän113 päällensä yhden114 paimenen heitä115 kaitsemaan, 

palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä116 ja hän on oleva heidän117 

paimenensa118.

Jae 23 on teemallisesti riippuvainen sitä edeltävistä jakeista. Tässä jakeessa, kuten

muutamassa muussakin sitä seuraavassa, esiintyy suurta vaihtelua masoreettisen 

tekstin suffikseissa ja persoonamuodoissa. Tämä johtuu todennäköisimmin siitä, 

että aiemmissa jakeissa paljon käytetyt sanat ”petoeläin” ja ”lauma” ovat 

muodoltaan feminiinejä ja tässä jakeessa ei ole enää yhtä selvää, viittaako muoto 

”he” yhä aiemman metaforakielen mukaisesti lammaslaumaan vai jo 

konkreettisesti kansaan, joka on suvultaan maskuliininen.119 

Monen tutkijan mukaan luku 34 on saanut suurimmat vaikutteensa 

Hesekielin kirjan luvusta 37.120 Yhden paimenen asettaminen kansan päälle on 

ymmärrettävä kuten jakeessa 37:24, eli siten, että koko kansalla on yksi ja sama 

hallitsija. Sanan yksi tarkoitus on korostaa sitä, kuinka Jahve tuo kansat jälleen 

yhteen, eikä sitä hallitsemaan tarvita enää kuin yksi kuningas kahden sijasta. 

Tässä korostuu, kuten myös luvuissa 16 ja 37, Hesekielille tärkeä idea 

yhdistyneestä Juudasta ja Israelista. Daavid on ollut jälleenyhdistyneen 

valtakunnan ideologian kannalta merkittävä, sillä hänen aikanaan Israel kukoisti ja

oli yhtenäinen.121 

Septuagintassa sanan yksi (אַחד) tilalla on sana toinen (אַחר).122 Allen 

ehdottaa, että tämä on luultavasti kopiointi- tai lukuvirhe, sillä sanat muistuttavat 

paljon toisiaan. Kääntäjä on myös saattanut pitää sanaa אַחר todennäköisempänä. 

On mahdollista myös, että sana yksi on koettu ristiriitaiseksi. Jakeessa 34:15 

Jahve lupaa olevansa itse paimen, joten tavallaan Daavidin paimenena oleminen 

sulkisi sen pois. Käyttämällä sanaa toinen myös Jahven paimenuus on voimassa 

olevaa.123 Metafora hallitsijasta, joko ihmisestä tai jumalallisesta, paimenena on 

113 Masoreettisessa tekstissä ja targumeissa esiintyy vaihtelevia muotoja. Tässä esiintyvän muodon
 .עליהן lisäksi esiintyy feminiininen עליהם
114 Septuagintassa sana אַחד on käännettynä ἕτερον. 
115 Syyrialaisissa teksteissä muoto on feminiininen.
116 Virke הוא ירעה אתם ei esiinny Septuagintassa eikä Vetus Latinassa. Tämä voi johtua jakeen 
34:15 vaikutuksesta, sillä Daavidin kuninkuus on ristiriidassa Jahven kuninkuuden kanssa (Allen 
1990, 158).
117 Masoreettisissa teksteissä esiintyy myös muoto להם. 
118 Päätös להן לרעה puuttuu Vetus Latinasta. 
119 Zimmerli 1983, 209.
120 Zimmerli 1983, 219–220; Allen 1990, 163; Greenberg 1997, 707. 
121 Zimmerli 1983, 218; Joyce 1989, 113.
122 Samankaltaista vaihtelua LXX:ssa esiintyy jakeessa Jer. 32:39. Katso luku 3.1.3.
123 Allen 1990, 158.
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yleinen muinaisen Lähi-idän uskonnoissa. Aihe toistuu muun muassa Sumerin, 

Assyrian, Babylonian ja Egyptin teksteissä.124

          Vanhassa testamentissa esiintyy useita lupauksia Daavidin suvun 

jälkeläisestä, joka tulee hallitsemaan messiaanisena kuninkaana. Hesekielin kirja 

on tässä mielessä hyvin poikkeuksellinen: Daavid itse tulee olemaan 

tulevaisuuden hyvä paimen, eikä kukaan hänen jälkeläisistään. Koko VT:ssä on 

vain kolme muuta kohtaa joissa luvataan kansalle Daavid tulevaisuudessa: Hes. 

37:24, Jer. 30:9 ja Hoos. 3:5.125 Myös Daavidin nimi on harvinainen Hesekielillä, 

sillä Daavid-nimi esiintyy kirjassa vain kahdessa eri kohdassa, tässä ja jakeissa 

37:24–25.

          On vaikea ymmärtää, mitä Hesekielin kirjassa tarkoitetaan tulevaisuuden 

Daavidilla. Luultavasti tämä tulevaisuuden kuningas olisi viisas ja hyvä kuningas, 

kuten Daavid aikanaan. Jes. 11:1 ja Jer. 23:5 kuvaavat myös messiaanista 

hallitsijaa, mutta näissä kohdissa on kyse selkeästi Daavidin jälkeläisestä, jolla on 

samoja kuninkaalle tärkeitä luonteenpiirteitä kuin oikealla Daavidillakin. Kenties 

Hesekiel tarkoitti tulevaisuuden Daavidilla henkilöä, joka muistuttaisi kaikin 

puolin mahdollisimman paljon edesmennyttä Daavidia. Lisäksi Daavid muistuttaa

ajoista, jolloin elettiin rauhan aikaa ja valtio oli yhtenäinen ja kukoisti. Vaikka 

hyväksyisi ajatuksen Daavidin kaltaisesta kuninkaasta, jää jäljelle kysymys siitä, 

miksi perikoopeissa ei yksinkertaisesti puhuta Daavidin suvun jälkeläisestä kuten 

muualla VT:ssä.126 

י׃ .24   תתי יריִר  eב ה דתי ה רי ייִרהו ב נתי ם אֹד י יא ביִרתוכ ב י ד נ בשתי ה ותי י ד ב ר דתי ביִר  eים ויִרע יאלהתיה םא  ל ב הש הה ל ב יש היִר ה אש יי ייִרהו בך נתי וe אֹד

24. Ja minä, Jahve127, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani128 Daavid on 

oleva ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut129.

Jakeessa selitetään, millainen suhde tulevaisuuden Daavidilla tulee olemaan 

Jahveen. Jahve on oleva kansan jumala ja Daavid ruhtinas, joka on selkeästi 

Jahvelle alisteisessa asemassa. Jakeen kieli on luonteeltaan deuteronomistista 

liittokieltä, jota ei käytetä Hesekielin kirjassa erityisen paljon. Vanhan testamentin

kontekstissa on tavallista, että formeli ”Minä olen heidän Jumalansa” esiintyy 

124 Greenberg 1997, 707.
125 Zimmerli 1983, 218–219.
126 Greenberg 1997, 759–760.
127 Nimi Jahve puuttuu targumeista, ja Septuagintan vastaava sana κύριος puuttuu käsikirjoituksista
130 ja 544.
128 Sana ועבדי puuttuu Septuagintasta sekä Vetus Latinasta. Sanan esiintyminen tässä on 
luultavasti jakeen 23 vaikutusta (Zimmerli 1983, 210).
129 Tämä virke puuttuu syyrialaisista käsikirjoituksista. 
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sanan ”liitto” läheisyydessä. Hesekielin kirjassa puolestaan näin on vain kahdesti, 

juuri näissä jakeissa sekä 37:26–27.130 

Daavidista käytetty sana נשיא esiintyy koko VT:ssä 126 kertaa.131 Sana on 

melko yleinen etenkin papillisessa kirjallisuudessa ja esiintyy esimerkiksi 

pelkästään Numerissa 60 kertaa. Hesekielilläkin se esiintyy 36 kertaa,132 näistä 16 

kertaa kirjan lopussa luvuissa 40–48. Yleensä Vanhassa testamentissa נשיא 

tarkoittaa johtajaa, esimerkiksi klaanin johtajaa. Hesekielin kirjan erityispiirteenä 

on käyttää kuningasta tarkoitettaessa yleensä sanaa נשיא eikä מלך. Sanan käyttö ei

ole kuitenkaan täysin johdonmukaista ja Hesekielin kirjan sisälläkin esiintyy 

erilaisia käyttötapoja sanalle נשיא. Sanoja מלך ja נשיא käytetään tarkoittamaan 

sekä Israelin ja Juudan kuninkaita että esimerkiksi Tyroksen kuningasta (28:12) ja

Gogia (38:2). Zimmerlin mukaan vasta myöhemmissä jaksoissa termin נשיא 

käyttö on todella vakiintunutta.133 Kärjistetysti voisi sanoa, että luvuissa 1–39

 tarkoittaa enemmänkin juuri ruhtinasta tai kuningasta. Luvuissa 40–48 נשיא

sanalla tarkoitetaan ennemmin liturgian johtajaa uudessa temppelissä, joskin 

nimityksellä on sama eskatologinen ja messiaaninen sävy kuin luvuissa 34 ja 

37.134

Kun Vanhassa testamentissa viitataan Israelin tai Juudan kuninkaaseen, 

käytetään lähes poikkeuksetta sanaa 135.מלך Tässä jakeessa käytetään kuitenkin 

sanaa נשיא (ruhtinas). Sanaa ruhtinas on saatettu käyttää sellaisen kuvan 

luomiseen, jossa Daavidin tuleva monarkia tulee olemaan eräänlainen 

vasallivaltio, jossa Daavid on Jahvelle alisteinen palvelija. Vaikka Daavid olisikin

tärkeässä asemassa, on todellinen valtion johtaja Jahve. Hesekielin lupaama 

ruhtinas on eräänlainen välikappale, joka toisaalta edustaa ihmisiä, mutta joka 

toisaalta Jahvelle alisteisena edustaa myös Jahven valtaa.136 Jahven kuninkuutta ja 

suuruutta korostetaan jakeissa 34:7–22, joissa Jahve itse etsii kadonneet 

lampaansa ja tuomitsee huonot paimenet.137 Allen esittääkin, että Hesekielin 

130 Joyce 1989, 119–120; Allen 1990, 163.
131 Mielenkiintoisesti yksi sanan esiintymispaikoista on Gen. 17:20, luvussa jossa Jahve lupaa 
tehdä ikuisen liiton Abrahamin kanssa ja jossa ympärileikkauksen traditio alkaa. Abrahamia 
kutsutaan ruhtinaaksi myös muualla Gen. 23.6.
132 Niehr 1986, 45, 47. 
133 Zimmerli 1983, 277–278.
134 Joyce 1998, 330–332.
135 Muualla VT:ssä vain 1. Kun 11:34 käyttää sanaa נשיא kuvaamaan Israelin kuningasta (Joyce 
1998, 330–332.)
136 Zimmerli 1983, 219; Allen 1990, 163. 
137 Joyce 1998, 334–336.
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kirjassa ei ole tietoisesti käytetty sanaa מלך, vaan sitä välttämällä haluttiin 

häivyttää ja vähätellä kuninkaan valtaa. Hän arvelee, että muistot huonosta 

kuninkuudesta olivat vielä tuoreessa muistissa ja Hesekiel olisi halunnut sen takia 

välttää sanaa מלך. Toisinaan myös vieraan vallan alaisena on haluttu välttää sanaa

kuningas.138

ו. 25   נה ַח ויִרי בשיִר  eט בשה רא  ל ב ב ב דיִר מתי  eו ב בה ץ ויִרי בשיִר רש י א ב ן־ה ב ה מתי ה ע ב יה־ר ב י ב  eי ַח ר תתי  eב ום ויִרהתישיִר לה ית ש ב י רתי םא  ביִר הש י ל ב ה תתי  eר ויִרכ ב
ים׃ י רתי ייִרע ב  eב

25. Minä teen heidän kanssansa139 rauhanliiton ja minä hävitän maasta 

petoeläimet ja niin he asuvat erämaassa turvallisesti140 ja nukkuvat141 metsiköissä.

Jakeessa Jahve lupaa tehdä kansan kanssa rauhanliiton. Ilmaisu ברית שלום on 

harvinainen Vanhassa testamentissa ja tämän jakeen lisäksi se esiintyy vain Hes. 

37:26 ja Jes. 54:10.142 Jakeessa 37:26 Jahve lupaa tehdä kansan kanssa 

rauhanliiton lisäksi ikuisen liiton. Rauhanliittoon sisältyy ajatus uudenlaisesta 

liitosta, sillä כרת ברית  viittaa täysin uuden liiton tekemiseen, eikä vain vanhan 

vahvistamiseen.143 Myös jakeessa 37:26 käytetään ilmaisua כרת ברית , kun taas 

esimerkiksi luvussa 16 puhutaan pelkästään liiton vahvistamisesta käyttämällä 

verbiä קום. 

          Rauhanliitto tuo erityisiä etuuksia mukanaan ja lupaus liitosta 

konkretisoituu esimerkiksi siten, että petoeläimet eivät enää häiritse kansaa. 

Lisäksi ihmiset voivat elää turvassa erämaassa ja metsissäkin, joissa pedot yleensä

elävät. Ilmaisu ַחיה־רעה (petoeläimet) on Hesekielin kirjalle tyypillinen ja esiintyy

kirjassa muissakin luvuissa. Petoeläimet voivat olla esimerkiksi osa Jahven 

rangaistusta kansan tottelemattomuudesta (Hes. 5:17; 14:15, 21).144 Ajatukset 

rauhasta ja petoeläinten hävittämisestä ovat teemoja, jotka esiintyvät Leviticuksen

luvussa. 26.145 

138 Allen 1990, 193–195.
139 Septuaginta ja Vetus Latina tekevät Daavidista liiton kohteen: καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυιδ 
διαθήκην εἰρήνης.
140 Sana  לבטַחpuuttuu Septuagintasta ja Vetus Latinasta.
141 Targumeissa tässä kohtaa sana ויתעתקון (heistä tulee vanhoja). Sekaannus voi johtua siitä, että 
verbi ישנ tarkoittaa nif’alissa ”tulla vanhaksi”.
142 Jesajan kirjan ja Hesekielin kirjan jakeiden 34:23–30 yhteyksistä enemmän luvussa 2.2.3.
143 Wong 2001, 107.
144 Wong 2001, 107–108.
145 Lev. 26:n ja Hesekielin kirjan jakeiden 34:23–30 yhteyksistä enemmän luvussa 2.2.3.
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ייו׃ .26   יהיִר ה יתי ה כ ב ר ב י ביִר ר מ ב ו גתישיִר תה עתי םא  ביִר שש גשא   eי ה ה תתי דיִר  eה ויִרהור י כ ב ר ב י ביִר ה תתי ע ב ות גתיביִר יבר בתי ם וסיִר י י אות ב ר תתי  eנ בת ויִר

26. Ja minä annan heille ja kukkulani ympärillä olevalle siunaukseni146, ja tuon 

sateen ajallaan; sateet ovat147 siunauksen sateita148.

Jae alkaa erikoisella ilmaisulla. Jumalan vuorta ei kuvata muualla Hesekielin 

kirjassa sanalla גבעה (kukkula). Sanaa גבעה käytetään Hesekielin kirjassa 

kuvaamaan yleensä kukkuloita149, mutta tämä on ainoa kohta jossa sillä viitataan 

jumalan vuoreen. Tästä johtuen esimerkiksi Zimmerli pitää masoreettisen tekstin 

jakeen alkua glossana, joka on päätynyt jossain vaiheessa osaksi alkuperäistä 

tekstiä. Zimmerlin mukaan siirtymä jakeesta 34:25 suoraan jakeen 26 puoliväliin 

olisi myös luvun teeman kannalta yhtenäisempi ja tätä näkemystä tukee jakeen 26 

alun puuttuminen Septuagintasta.150 Lisäksi jumalan vuoren kuvaaminen sanalla

 on harvinaista ja näin on vain kerran muualla Vanhassa testamentissa,151 גבעה

Jesajan kirjassa jakeessa 31:4152. 

Jakeessa 26 esiintyy eräs Hesekielin kirjan erityispiirre. Vain Hesekielillä 

käytetään myös verbiä ירד Jahven antaessa sateita siunauksen omaisesti. Muualla 

Vanhassa testamentissa käytetään verbiä 153.נתן

    

      

יי  .27   נתי י־אֹד ו כתי עו יי בדיִר ַח ויִר  eט י בש ם ל ב ה ת ב מ ב ו עe ל־אדיִר יר ה ויִרה ב ן ייִרבול בה י ת ב ץא  תתי רש א בא  ו ויִרה ב יך ריִר ת־פתי ה אש דשת ץ הe ש ב ן  ע בא   eנ בת ויִר
ים׃ הש ים ב ב ר דתי דביִר ע הד ה ב  eי ים מתי תתיה ליִר  eצ ם ויִרהתיא  ל בה ות עם דטי ת־מ יא  אש רתי ביִר ה ביִרשתי ייִרהו בך

27. Ja kedon puut antavat hedelmänsä, maa antaa satonsa, ja he saavat olla 

turvassa154 maassansa. He tulevat tietämään, että minä olen Jahve, kun minä 

146 Jakeen alku כ בה ר ב י ביִר תתי ע ב יבות גתיביִר בתי ם וסיִר י אות ב תתי  eנ בת .puuttuu kokonaan Septuagintasta ויִר
147 Septuaginta jättää kääntämättä verbin היה.
148 Septuaginta ja syyrialaiset käsikirjoitukset kääntävät ”sateet” yksikkömuotoiseksi.
149 Katso esimerkiksi 6:3, 13; 20:28; 34:6; 35:8; 36:4, 6.
150 Zimmerli 1983, 210.
151 Allen 1990, 158. 
152 KR 92: ”…niin Herra Sebaot astuu alas Siionin vuorelle, käy kukkulalle valmiina taisteluun”
Koska Jesajan kirjan luku 31 ei ole teemallisesti samankaltainen Hesekielin kirjan luvun 34 
kanssa, ei ole todennäköistä että näillä kahdella kohdalla on tutkimuskysymyksen kannalta 
merkittäviä yhteyksiä. 
153 Milgrom 2001, 2349.
154 Septuaginta kääntää ilmaisun täydempänä: ἐν ἐλπίδι εἰρήνης.

32



särjen ikeen puut155 heidän päältään ja pelastan heidät heidän orjuuttajiensa 

käsistä156.

Jakeessa 27 jatketaan rauhanliittoon liittyvien siunausten kuvailemista. Liiton 

tuomiin etuuksiin kuuluu olennaisesti maan hedelmällisyys ja siitä seuraava 

yltäkylläisyys. Rauhanliittoon kuuluu myös valtion ja kansan itsenäisyys ja tätä 

kuvaa ikeen rikkominen: kansan ei tarvitse enää kokea vieraan vallan alaisuutta. 

Itsenäisyyteen liittyy vahvasti myös lupaus siitä, että kansan ei tarvitse elää 

orjuudessa.157 Israelin pelastaminen jonkun käsistä esiintyy myös aiemmin 

samassa luvussa, jakeessa 34:12. Teemaa toistetaan luvun yhtenäistämisen 

takia.158 Jakeessa esiintyy Hesekielille tyypillinen tunnistusformeli159 ”he tulevat 

tietämään”. Syy, miksi kansa tulee tietämään Jahven suuruudesta, on juuri 

itsenäisyyden palauttaminen Israelille ja Juudalle. 

Jakeessa esiintyy muutamia Hesekielin kirjalle harvinaisia ilmaisuja. Sanat

 ,esiintyvät muualla Hesekielin kirjassa vain kerran (murtaa ies) בשברי את־מטות

jakeessa 30:18. Sana על (ies) ei puolestaan esiinny muualla Hesekielin kirjassa.160 

Ilmaisu ikeen rikkomisesta on peräisin luultavasti jakeesta Lev. 26:13, jossa se 

esiintyy. Toisaalta ilmaisu esiintyy myös Jeremialla 30:8–9, kohdassa, jossa 

mainitaan tulevaisuuden Daavid. Siinä tosin käytetään vain sanaa על eikä kahden 

ies-sanan yhdistelmää  . את־מטות עלם

יד׃ .28   י רתי ַחֹד  eין מ ר ַח ויִרא ב  eט ה בש ו ל ב בר ם ויִרי בשיִר י ל ב דאכיִר א ת ץ לי רש ה א ב רת ה ב  eי  eם ויִרַח גויתיה  eזא  ל  eוד ב יא ו ער ויִרלא־יתיהיִר
ת     .29  ר  eמ לתי וד כיִר ו עה אר ץ ויִרליא־יתישיִר רש א בה בא  ב ב ע ב י ר ב ה פ ב סם וד אֹד יא ו עת ם ויִרליא־יתיהיִר י ע ליִרש ב ה ט ב  eם מ י הש י ל ב ר דתתי מ קתי וe הֹד

   הe גויתיים׃

28. He eivät ole enää toisten kansojen ryöstettävinä, eivätkä (erä)maan eläimet 

heitä syö ja he asuvat turvassa, kenenkään pelottelematta.

155 Septuaginta kääntää pelkästään ”heidän ikeensä” τὸν ζυγὸν αὐτῶν. Tämä voi johtua siitä, että 
molemmat sanat tarkoittavat samaa, iestä. Sulavamman käännöksen takia tässä on käännetty 
”ikeen puut”.
156 Kirjaimellinen käännös olisi: ”heidän käsistään jotka työskentelevät heidän kanssaan.”
157 Wong 2001, 108.
158 Greenberg 1997, 707.
159 Formelin nimitys johtuu siitä, että sen tarkoitus on kuvata fraasia, jossa joku henkilö tai kansa 
ymmärtää Jahven suuruuden ja tunnistaa tämän jumalaksi. Usein formeli esiintyy kontekstissa, 
jossa kerrotaan jostain merkittävästä Jahven tekemästä teosta, joka voi olla joko negatiivinen tai 
positiivinen.
160 Zimmerli 1983, 221.
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29. Ja minä nostatan heille maineikkaan istutuksen, jotta he eivät ole enää yhteen 

kutsuttuna nälänhädässä maassa, eivätkä enää kärsi muiden kansojen pilkkaa.

Jakeessa 28 esiintyy paljon sanoja ja teemoja, joiden avulla lukua 34 

yhtenäistetään. Esimerkiksi jakeissa 8 ja 28 puhutaan Israelin joutumista 

petoeläinten hampaisiin. Myös teema ”elää vaaroilta turvassa” esiintyy jakeissa 

12–14/28, ja ”petoeläimet” 5/28.161 Ilmaisu וַחית הארץ tarkoittaa samaa kuin ַחיה־

sillä molemmissa tapauksissa on kyse vaarallisista petoeläimistä.162 ,רעה

Jakeissa 28 ja 29 kuvataan edelleen rauhanliiton mukana tulevia siunauksia, 

kuten se, että muut kansat antavat Israelin elää rauhassa, eikä kansan enää tarvitse 

kärsiä nälänhätää.163 Septuaginta, targumit ja Vetus Latina kääntävät tässä kohtaa 

”rauhan puutarha”. Zimmerli arvelee, että masoreettisessa tekstissä on luultavasti 

tapahtunut kirjaintensekaannus ja alun perin tässä on lukenut לםש  (rauha) eli 

kirjaimet ovat vaihtaneet paikkaansa.164 

יה׃ .30   רי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה ל ניִראם א בה ר ב ית יתישיִר י יא  ב ב מתי  eה ע מ ב ם ויִרה בך י ת ב ם אתי ה יהש לה ב יה אל יי ייִרהו ב נתי י אֹד י ו כתי עך י בדיִר ויִר

30. Ja he tulevat tietämään, että minä Jahve, olen heidän Jumalansa, heidän 

kanssansa165 ja että he, Israel, ovat minun kansani. Näin sanoo Herra166, Jahve.

Jakeessa 30 on yhdistynyt kaksi Hesekielille tyypillistä formelia, liittoformeli ja 

”he tulevat tietämään, että minä olen Jahve”. Jälkimmäinen formeli esiintyy 74 

kertaa kirjassa, joskin sanojen muodot saattavat vaihdella. Tässäkään kohdassa se 

ei esiinny tyypillisessä muodossaan, vaan muunneltuna.167 Vanhassa testamentissa

liittoformeli esiintyy usein sanan liitto kanssa (Ex. 6:7; Lev. 26:12; Deut. 29:12). 

Hesekielillä näin on vain luvussa 34 ja 37.168 Sana אתם (heidän kanssansa) 

katkaisee tyypillisen kaksiosaisen liittoformelin.169 Sanan lisääminen saattaa olla 

Pyhyyslain vaikutusta. Lev. 26:12 nimittäin korostaa Jahven mukana vaeltamista 

ja olemista kansan kanssa.

2.2.2.2. Hes. 37:24–28

161 Allen 1990, 160; Greenberg 1997, 707.
162 Wong 2001, 108.
163 Wong 2001, 108.
164 Zimmerli 1983, 211.
165 Masoreettisessa tekstissä esiintyvä sana אתם puuttuu Septuagintasta ja Vetus Latinassa.
166 Epiteetti אדני ei esiinny Septuagintassa.
167 Joyce 1989, 89–91. Esimerkkejä tyypillisistä esiintymistä: 16:62, 20:42, 34:27.
168 Joyce 1989, 111.
169 Zimmerli 1983, 211, 221.
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ו .24  ו ויִרע בשר רה מיִר י יתישיִר ר  eדת ק כו ויִרַחם י י בל בה י  eט פ ב שיִר מתי ם וביִר י ל ב כם יה ליִר יש ד יתיהיִר ה ַח ב ה אש ר ם ויִררועש יהשה ל ב לשך עֹד י ותידא  מש י ד ב ה דתי ביִר  eויִרע
אות בים׃

24. Palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa170, ja heillä kaikilla on oleva 

yksi paimen. He seuraavat minun käskyjäni ja noudattavat minun käskyjäni ja 

pitävät ne171. 

Jae palaa jakeen 22 lupaukseen yhdestä kuninkaasta. Jakeessa ei kuitenkaan ole 

enää nähtävissä jakeiden 15–19 kertomusta kahdesta yhdistettävästä sauvasta. 

Jakeen loppupuolisko (He seuraavat minun käskyjäni ja noudattavat minun 

käskyjäni ja pitävät ne) on luultavasti saanut vaikutteensa Lev. 26:3 tai Hes. 

36:27. Luvussa 36 säädösten ja käskyjen noudattaminen on selkeästi Jahven 

antaman hengen ansiota. Jae 37:24 luo sen sijaan mielikuvan siitä, että säädösten 

noudattaminen olisi jollain tapaa uuden kuninkaan ansiota. Tämän ajatuksen 

taustalla on todennäköisesti luvun 34 paimenmetafora, joka kuvaa lampaita, jotka 

joutuvat harhaan ja eksyksiin huonojen johtajien takia. Nyt luvussa 37 luvataan 

yksi kuningas, jonka avulla säädösten ja käskyjen noudattaminen tulee olemaan 

helpompaa.172

          Koska luvussa 37 ei puhuta muuten lainkaan paimenista tai lampaista, on 

tässä jakeessa todennäköisesti nähtävissä luvun 34 vaikutusta. Kutsumalla 

Daavidia paimeneksi ja palvelijaksi häivytetään Daavidin johtajuutta ja korkeaa 

asemaa. Ammateista kummallakaan ei ole suurta auktoriteettia. Jae 24 tekee 

selväksi sen, että Daavid on yhtä aikaa sekä auktoriteetti, että selkeästi Jahvelle 

alisteinen palvelija.173 

יה ב. 25  לשי ו ע ב בי ם ויִרי בשיִר י יכש ות ב בי ה אֹד ה בו־ב ב ישיִר ר י ב ר שש ב אֹד דה ק יעֹד  eי י ליִר י דתי ביִר  eע יא  ליִר תתי ר נ בתe א  ה שש ץ אֹד רש א בך ו עe ל־ה ב בי ויִרי בשיִר
ים׃ ם ליִרעול ב ה הש יא ל ב ר י נ בשתי דתיה ביִר  eד ע י ותי ם ויִרד ב ד־עול בה  eםא  ע נ ביהש הי ביִר נ ב ם וביִר נ ביהשו ה וביִר מ ב ה במ

25. He saavat asua maassa174, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja 

jossa teidän175 isänne ovat asuneet. Siinä asuvat he, heidän lapsensa ja lastensa 

170 Septuagintassa sana on jälleen käännetty ἄρχων.
171 Vetus Latinasta puuttuu kokonaan ilmaus ועשו אותם.
172 Greenberg 1997, 757.
173 Wong 2001, 112–113.
174 Septuagintassa ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν.
175 Septuaginta, Vetus Latina ja syyrialaiset käsikirjoitukset kääntävät tämän monikon kolmannessa
muodossa. Masoreettisen tekstin lukutapaa puolestaan tukevat targumit sekä Vulgata.
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lapset ikuisesti176, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa 

ikuisesti.

Jakeessa esiintyvä lupaus maasta ja Daavidin ikuisesta hallinnasta kertoo siitä, että

eksiili tai vieraan vallan alle joutuminen eivät ole enää tulevaisuudessa uhkia. 

Monet tutkijat ehdottavat, että ajatus Daavidin ikuisesta hallinnasta on peräisin 2. 

Sam 7:13,15. Jakeissa luvataan, että kuninkuus tulee säilymään ikuisesti Daavidin

suvulla ja hänen jälkeläisillään.177 Jos 2. Sam. on vaikuttanut Hesekielin kirjaan, 

on mahdollista, että tulevaisuuden Daavid voisi tarkoittaa pelkästään sitä, että 

tulevaisuuden hallitsija olisi joku Daavidin jälkeläinen. 

Kiinnostava yksityiskohta on, että jae 37:25 on ainoa jae, jossa sanajärjestys

on ודוד עבדי. Jakeissa 37:24, 34:23–24 sanajärjestys on ועבדי דוד. Zimmerli 

ehdottaakin, että sanajärjestyksen muunnoksen sekä sanojen נשיא ja מלך 

vaihtelevan käytön takia on syytä epäillä, että jakeet ovat syntyneet eri aikoina. 

Jakeet 37:25–28 olisivat myöhempää perua. Zimmerli perustelee tätä muun 

muassa sillä, että vain myöhäisissä osissa Hesekielin kirjaa (esimerkiksi luvuissa 

40–48) sanan נשיא käyttö on todella vakiintunut.178 Mikäli jae on osa 

myöhäisemmän redaktion tuotosta, on mahdollista että siihen on vaikuttanut myös

Hes. 28, sillä jakeen 37:25 alku on lähes sanasta sanaan sama kuin jakeen Hes. 

28:25 loppu.179 

          

ת־. 26  י אש י תתי  eנ בת ם ויִר י אות בה י יתתי ב ב ריִר יםא  ויִרהתי תתי  eם וניִרת י יה אות ב יש ם יתיהיִר ה ית עול ב ר רתי ום ביִר לה ית ש ב י רתי םא  ביִר הש י ל ב ה תתי  eר ויִרכ ב
ם ליִרעול בים׃ ה יי ביִרתוכ ב מתיקיִרד בשתי

26. Minä teen heidän kanssansa rauhanliiton, se on ikuinen liitto180, ja annan 

heidän tulla runsaaksi181 ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä 

176 Septuagintasta puuttuu kokonaan virke ד־עול בם eנ ביהשם ע נ בי ביִר ם וביִר נ ביהש  Zimmerli kuitenkin .וביִר
arvelee, että se on käännettäessä tippunut vahingossa pois sillä ”luettelon” aloittava sana המה on 
käännetty (Zimmerli 1983, 270).
177 Esimerkiksi Allen 1990, 194; Wong 2001, 113.
178 Zimmerli 1983, 276.
דב179 ק יe עֹד י ליִר דתי ביִר  eי ליִרע תתי  eר נ בת שש ם אֹד ת ב מ ב בו עe ל־אדיִר . ויִרי בשיִר
180 Vetus Latina jättää pois jälkimmäisen liitto-sanan: testamentum pacis aeternum. Myös loppuosa
jakeesta rauhanliitosta alkaen puuttuu.
181 Virke תתיי eתתיים ויִרהתיריִרב ביתתיי אות בם ויִרנ בת eאות בם וניִרת on haastava ja siitä esiintyykin paljon eri vaihtoehtoja. 
Todennäköisintä on, että jossain vaiheessa marginaalissa sijainnut toinen אותם ונתתי on päätynyt 
osaksi alkuperäistä tekstiä (Zimmerli 1983, 270).
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ikuisesti.

Jae 26 sisältää monia muualta Hesekielin kirjasta tuttuja ilmaisuja. Ikuinen liitto 

on mainittu Hesekielin kirjassa jo jakeessa 16:60 ja rauhanliitto jakeessa 34:25. 

Lupaus runsaaksi tulemisesta ja hedelmällisyydestä on keskeinen aihe myös 

luvussa 36, jossa luvataan uusi sydän ja uusi liitto (esimerkiksi 36:10, 11, 37). 

Runsaaksi tulemisen lupaus heijastaa vanhaa lupausta patriarkoille. Zimmerlin 

mukaan ikuinen liitto jakeessa 37:26 tarkoittaa samaa kuin luvussa 34 luvattu 

liitto, eli rauhanliittoa, johon liittyy monia siunauksia.182 Rauhanliitto luvussa 34 

kertoo siitä, että toiset kansat, nälänhätä tai pedot eivät enää aiheuta 

vaaratilanteita. Luvun 37 lupaus tuo rauhanliittoon uusia näkökulmia: valtion tilan

vakaantumisen, kansan määrän kasvun sekä erityisesti Jahven läsnäolon 

pyhäkössään. Pyhäkkö on osa rauhanliittoon kuuluvista lupauksista. Kuitenkaan 

sen olemassaolo ei ole rauhanliiton tae.183

          Lupaus pyhäkön olemisesta kansan keskellä ikuisesti on lupaus siitä, että 

Jahve tulee olemaan ikuisesti läsnä kansan keskuudessa.184 Se on samalla myös 

lupaus siitä, että pyhäkkö ei tule enää tuhoutumaan koskaan. Maininta tulevasta 

pyhäköstä voi olla myös viittaus Hesekielin kirjan lukuihin 40–48, joissa kuvataan

uutta temppeliä. Toisaalta myös muualla Hesekielin kirjassa (20:40) mainitaan 

tulevaisuuden palvontapaikka, joka ei välttämättä ole edes temppeli tai 

pyhäkkörakennus vaan vuori.185

ים׃ .27  ע ב רי ליִר יו־לתי יהיִר ה יתי מ ב ה ים ויִרה ב י יאלהתי ם ל ב ה הש י ל ב ריתתי יתי ם ויִרה ב יהשה ל ב נתייא  עֹד כ ב שיִר הה מתי י ב ויִרה ב
ים׃ . 28  ם ליִרעול ב ה י ביִרתוכ ב י שתי ד ב קיִר ות מתי יי היִר ל בתי י א ב ר ב ת־יתישיִר ש אש ה ד ב  eק ה מיִר יי ייִרהו בה נתי י אֹד ם כתיא גויתיה  eעוא  ה ידיִר י ב ויִר

27. Minun asumukseni on oleva heidän luonaan, ja minä olen heidän Jumalansa 

ja he ovat minun kansani. 

28. Kansat tulevat tietämään, että minä olen Jahve, joka pyhitän Israelin186, ja 

minun pyhäkköni on heidän keskellänsä ikuisesti.

182 Zimmerli 1983, 276–278.
183 Wong 2001, 115.
184 Wong 2001, 114.
185 Zimmerli 1983, 276.
186 Septuaginta kääntää ὁ ἁγιάζων αὐτοὺς.
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Jae 27 sisältää monia harvinaisia ilmaisuja. Sana asumus (משכן) esiintyy kaksi 

kertaa Hesekielin kirjassa, tässä sekä jakeessa 25:4. Luvussa 25 sana tarkoittaa 

ihmisten maallista asumusta, eikä Jahven pyhäkköä kuten jakeessa 37:27. Sana

 temppeliä tarkoittavana ei ole yleinen. Sana on saanut vaikutteensa משכן

todennäköisesti jakeesta Lev. 26:11. Sana onkin tyypillinen pappiskirjassa ja sitä 

käytetään usein samassa yhteydessä kuin ilmestysmajaa ( אהל מועד ).187 Prepositio

 vie ajatukset siihen, että temppeli on kansojen yläpuolella, esimerkiksi עליהם

vuorella. Sanat משכן ja מקדש rinnastetaan toisiinsa vain yhden kerran muualla 

Vanhassa testamentissa jakeissa Ex. 25:8–9. Myös sanan משכן yhdistäminen 

prepositioon על on uniikkia.188 

Sanaa משכן käytetään myös deuteronomistisessa kirjallisuudessa ja yksi 

kiinnostava kohta on 2. Sam. 7:6. Luvussa Natan antaa Daavidille Jahven 

lupauksen. Tässäkin sana asumus viittaa ilmestysmajaan, mutta seuraavissa 

jakeissa 8–10 Jahve ilmoittaa Daavidille paimen- ja laumametaforin, että tästä 

tulee hallitsija. Lisäksi luvataan raivata viholliset pois ja rauhallinen asuinsija. 

Vaikka kohdalla tuskin on yhteyksiä Hesekielin kirjaan, on teemallinen yhteys 

silti kiinnostava.

          Tunnistusformeli jakeessa 28 päättää jakeiden 24–28 muodostaman 

tekstikokonaisuuden, jossa kerrotaan Jahven lupauksista kansaa kohtaan. 

Tekstikokonaisuudessa toistetaan monta kertaa sanaa ikuinen ja tässä jakeessa 

Jahve lupaa pyhäkkönsä olevan kansan keskuudessa aina. Koska Jahven pyhäkkö 

tulee olemaan aina olemassa ja Jahve pyhittää Israelin, tulee myös Israel olemaan 

Jahven läsnäolon avulla pyhitetty ikuisesti.189 

2.2.3. Intertekstuaalisuus

Pyhyyslaki, Lev. 26
Hesekielin kirjan jakeet 34:25–31 ja 37:24–28 liittyvät läheisesti jakeisiin Lev. 

26:4–6, 9, 12–13. Leviticuksen luvussa 26 luetellaan siunauksia, joita Jahve lupaa 

kansalle mikäli he ovat tottelevaisia. Hesekiel käyttää näitä ominaisuuksia 

rauhanliiton ominaisuuksina. Alla olevassa taulukossa on esitetty tekstien välisiä 

yhteneväisyyksiä. Harmaalla on merkitty tärkeitä ilmaisuja, jotka löytyvät 

187 Zimmerli 1983, 277; Greenberg 1997, 757.
188 Wong 2001, 114.
189 Wong 2001, 115.
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molemmista kirjoista, joskaan Hesekiel ei aina käytä samaa sanaa kuin 

Leviticuksessa.

Lev. 26:4190

י ר תתי  eנ בת ם  ויִר ה הה גתישיִרמ ביכש נ ב נ בתיִר ם ויִר י ת ב עתי הביִר ץא  ייִרבול בה רש א בא  ה ב
ייו ריִר ן פתי ר ה יתית ב ה דש ץ הe ש ב ר ׃ויִרע ב

Hes. 34:26
י ר הויִרנ בתe תתי י כ ב ר ב י ביִר ה תתי ע ב ות גתיביִר יבר בתי ם וסיִר י  אות ב

הי הe גשא ששםא  ייו׃ויִרהורe דיִרתתי יהיִר ה יתי ה כ ב ר ב י ביִר ר מ ב ו גתישיִר תה עתי  ביִר
Hes. 34:27 

וויִרנ בתe ן   יך ריִר ת־פתי ה אש דשת ץ הe ש ב ן ע בא  י ויִרה בא בא רשץא  תתית ב
ה י־ייִרבול בה ו כתי עו יי בדיִר ַח ויִר  eט י בש ם ל ב ה ת ב מ ב ו עe ל־אדיִר יר  ויִרה ב

ים תתיה ליִר  eצ ם ויִרהתיא  ל בה ות עם דטי ת־מ יא  אש רתי ביִר ה ביִרשתי י ייִרהו בך י נתי אֹד
ים׃ הש ים ב ב ר דתי דביִר ע הד ה ב  eי  מתי

Lev. 26:5
יג י יר יe שתי ה צתי יר וב ב צתיה ת־ב ב א יתישא  אש  eם ד ר כש יג ל ב א  שתי ויִרהתי

ם ר תש ביִר  eייש ע ותי  eב דה םא  ל בש כש מיִר ַחיִר  eם ל ה תש ליִר  eכ ע וe אֹד  eיר ת־ז ב אש
ים כש ציִר ַח ביִראריִר  eט ה בש ׃ל ב

Hes. 34:27 
ן י ת ב ץא  תתי רש א בא  ו ויִרה ב יך ריִר ת־פתי ה אש דשת ץ הe ש ב ן  ע בא   eנ בת ויִר

ל־  eו ע יר ה ויִרה ב ַחייִרבול בה  eט י בש ם ל ב ה ת ב מ ב ו כתיי־אדיִר עו יי בדיִר  ויִר
ים תתיה ליִר  eצ ם ויִרהתיא  ל בה ות עם דטי ת־מ יא  אש רתי ביִר ה ביִרשתי י ייִרהו בך י נתי אֹד

ים׃ הש ים ב ב ר דתי דביִר ע הד ה ב  eי מתי

Lev. 26:6
י  ה תתי  eנ בת לוםא ויִר ידש ב י רתי ַחֹד  eין מ י ם ויִרא ב ה תש ביִר  eכ ץ ושיִר רש א בה  ב ב

ץ רש א בה ן־ה ב הא  מתי ע ב הה ר ב י ב  eי ַח תתיו  eב ב לא־191ויִרהתישיִר רש ה  ויִרַחש
ים׃ כש ציִר ר ביִראריִר דר ב עֹד  eת

Hes. 34:25 
ית  י הי ל בהשםא  ביִררתי וםויִרכ ברe תתי לה ה ש ב ה ע ב יה־ר ב י ב  eי ַח ר תתי  eב ויִרהתישיִר

רשץ י ַח מתין־ה בא ב  eט בשה רא  ל ב ב ב דיִר מתי  eו ב בה ו ויִרי בשיִר נה ויִרי בשיִר
 בe ייִרע ברתייים׃

Lev. 26:9
ם  יכשה ל ב י אֹד ייתתי נתי יופ ב ה יתתי ב ב ריִר ם ויִרהתי כשה תיִר י אש י יתתי ר ב פיִר ויִרהתי

ם י ת־אשתיִרכש י אש ר דתתי ימ קתי י וe הֹד ה יתתי רתי  אתיתיִרכשים׃ביִר
 

Hes. 34:25 
י ל בהשםא   ה יתויִרכ ברe תתי י הביִררתי ה ע ב יה־ר ב י ב  eי ַח ר תתי  eב ום ויִרהתישיִר לה  ש ב

ו נה ַח ויִרי בשיִר  eט בשה רא  ל ב ב ב דיִר מתי  eו ב בה ץ ויִרי בשיִר רש י א ב ן־ה ב מתי
בe ייִרע ברתייים׃

Hes. 37:26
יה יש ם  יתיהיִר ה ית עול ב ר רתי ום ביִר לה ית ש ב י רתי םא  ביִר הש י ל ב ה תתי  eר ויִרכ ב

יםא   תתי  eם וניִרת י םאות ב י אות בה י יתתי ב ב ריִר ת־ויִרהתי י אש י תתי  eנ בת  ויִר
ים׃ ם ליִרעול ב ה י ביִרתוכ ב י שתי ד ב קיִר מתי

Lev. 26:11
ם י כש י ביִרתוכיִר ה נתי כ ב שיִר י מתי ר תתי  eנ בת יויִר ה שתי ל נe פיִר ר  eגיִרע  ויִרליא־תתי

אשתיִרכשים׃

Hes. 37: 26
יה יש ם  יתיהיִר ה ית עול ב ר רתי ום ביִר לה ית ש ב י רתי םא  ביִר הש י ל ב ה תתי  eר ויִרכ ב

ם  י אות בה י יתתי ב ב ריִר יםא  ויִרהתי תתי  eם וניִרת י ת־אות ב י אש י תתי  eנ בת ויִר
ם ה י ביִרתוכ ב י שתי ד ב קיִר ים׃מתי  ליִרעול ב

Hes. 37:27
ם יהשה ל ב נתייא  עֹד כ ב שיִר הה מתי י ב יםויִרה ב י יאלהתי ם ל ב ה הש י ל ב ריתתי יתי  ויִרה ב
ים׃ ע ב רי ליִר יו־לתי יהיִר ה יתי מ ב ה ויִרה ב

Hes.37:28
ת־ ש אש ה ד ב  eק ה מיִר יי ייִרהו בה נתי י אֹד ם כתיא גויתיה  eעוא  ה ידיִר י ב ויִר

ות  יי היִר ל בתי י א ב ר ב םיתישיִר ה יי ביִרתוכ ב  ליִרעול בים׃מתיקיִרד בשתי

190 Jae sisältää hyvin paljon samaa kuin Hesekielillä, mutta kyse ei ole silti aivan suoranaisesta 
lainauksesta, sillä sanajärjestys ja sanamuodot vaihtelevat.
191 Leviticuksen fraasi löytyy täysin samanlaisena Hesekieliltä 34:25.

39



Lev. 26:12
י  ריתתי יתי ם ויִרה ב כשה וכיִר תי יא  ביִר תתי כיִר  eל  eה תיִר יםויִרהתי י יאלהתי ם ל ב ה כש ל ב

ים ע ב רי ליִר יו־לתי היִר ם תתי ה תש  e׃ויִרא

Hes. 34:30 
יה  יי ייִרהו ב נתי י אֹד י ו כתי עך י בדיִר םויִר ה יהש לה ב ם אל י ויִרה בךמ בה אתית ב
ל א בה ר ב ית יתישיִר י יא  ב ב מתי  eיה׃ע רי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה  ניִראם

Lev. 26:13
ם   יכשך ה ב לי ה אל י י ייִרהו ב נתיו םא אֹד כש תיִר י אש אתתי ה א ר הוצ ב שש  אֹד

ם  ה הש ת ל ב דר י יהיִר יתים מתי רe ה ציִר ץ מתי רש י אש יםמ ב י דתי ב ב ו באששיִרבדרא  עֹד
ם כשה ליִר ת עם די דט ייות׃ פמ מתי ומיִר ם קי ה כש תיִר רך אש  ו באול ב

Hes. 34:27
ן י ת ב ץא  תתי רש א בא  ו ויִרה ב יך ריִר ת־פתי ה אש דשת ץ הe ש ב ן  ע בא   eנ בת ויִר

י־ ו כתי עו יי בדיִר ַח ויִר  eט י בש ם ל ב ה ת ב מ ב ו עe ל־אדיִר יר ה ויִרה ב ייִרבול בה
ה יי ייִרהו בך נתי ות עםל בהם אֹד יםביִרשתיביִררתייא  אשת־מדטי תתיה ליִר  eצ  ויִרהתיא 

הד   eיםמתיי ר דתי דביִר ע ים׃ה ב הש  ב ב
Hes. 34:30

י  י ו כתי עך י בדיִר םויִר ה יהש לה ב יה אל יי ייִרהו ב נתי ם ויִרה בךמ בהאֹד י  אתית ב
יה׃ רי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה ל ניִראם א בה ר ב ית יתישיִר י יא  ב ב מתי  eע

Lev. 26 ja Hesekielin kirjan luku 34 sisältävät runsaasti samoja teemoja ja sanoja, 

kuten sateiden antaminen ajallaan, ikeen murskaaminen ja petojen hävittäminen. 

Suurin eroavaisuus on Hesekielin kirjan ilmaisu rauhanliitto, jolle ei ole 

suoranaista paralleelia Leviticuksessa. Todennäköisesti elementtejä yhdistellään 

jakeista Lev. 26:6 ja 9, joissa esiintyvät sanat rauha ja liitto. Sanastollisen 

yhteyden lisäksi myös ideoiden tasolla on yhteneväisyyksiä. Lev. 26:6 luvataan, 

että viholliset eivät pääse tuhoamaan maata. Hesekiel esittää samankaltaisen idean

34:28 kertomalla, kuinka Israel ei enää joudu toisten kansojen armoille, vaan saa 

elää rauhassa.192 Myös Lev. 26:4–5 lupaukset runsaista ruokamääristä löytävät 

paralleelinsa Hesekieliltä 34:29, jossa luvataan, että kukaan ei menehdy enää 

nälkään. 

Myös luvulla 37 on paljon yhteyksiä Leviticuksen lukuun 26. Jakeissa 

37:24–25 liitetään käskyjen noudattaminen lupaukseen saada asuinpaikka isien 

maasta. Leviticus sisältää saman teeman, mutta uhkauksen muodossa 26:1–5: jos 

kansa noudattaa säädöksiä, he saavat asua samassa maassa. Hesekiel kääntää 

pyhyyslain uhkauksen lupaukseksi. Sama lupaus isien maasta esiintyy jakeissa 

Hes. 36:27–28.193 Lev. 26:9 lupaa kansan tulevan runsaaksi ja tämä lupaus 

esiintyy jakeessa 37:26. Lupaus ei esiinny luvussa 34, mutta se löytyy esimerkiksi

kohdasta Hes. 36:9–11.194

Erojakin on, sillä esimerkiksi vihollisten pois ajamista ja sotavoittolupausta 

Lev. 26:7–8 ei esiinny lainkaan Hesekielillä. Toisaalta Jahven lupaamassa 

yhdistyneessä Israelin ja Juudan maassa tulee vallitsemaan rauha, jolloin 

192 Wong 2001, 109.
193 Greenberg 1997, 757.
194 Wong 2001,110.
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sotatoimia ei tulla tarvitsemaan.195 Lev. 26:6 lupaa pelkästään, että Israel saa 

nukkua rauhassa. Hesekiel puolestaan värittää ajatusta: kansa voi nukkua rauhassa

jopa metsässä.196 Suurin ero tekstien välillä on kuitenkin se, että Jahven siunaukset

Hesekielin kirjan luvuissa 34 ja 37, eivät ole riippuvaisia kansan 

tottelevaisuudesta kuten Lev. 26. Hesekielillä siunaukset ja lupaukset johtuvat 

yksipuolisesti Jahven epäitsekkyydestä ja hyvyydestä. Leviticuksessa ei myöskään

ole mainintoja kuninkaasta, eikä siinä esiinny ajatusta tulevaisuuden Daavidista, 

joka Hesekielillä on tärkeä osa Jahven antamia lupauksia.197 

On erittäin todennäköistä, että Hesekiel on käyttänyt Lev. 26. lähteenään 

eikä päinvastoin. Lähes kaikki Lev. 26 siunaukset löytyvät Hesekielin luvuista 34 

ja 37. Hesekiel sekoittaa Leviticuksen ilmaisuja, vaihtaa persoonamuotoja, tekee 

tyylillisiä muutoksia ja syventää teemaa edelleen.198 

Jes. 54:8–10, 55:3, 61:8–9
Jesajan kirjan jakeessa 54:10 mainitaan rauhanliitto: termi joka esiintyy tämän 

jakeen lisäksi Vanhassa testamentissa vain Hesekielin kirjassa:

יה׃  54:8   ך ייִרהו ב ה ל ב דאֹד ר ג ר  eיך אמ י תתי מיִר  eַח י ם רתי ה ד עול ב סש ר ַחש ך וביִר מ בה גe עא  מתי א  רי רש  eנ י פ ב תתי ריִר תe א  סיִר ף התי צש ף קשך צש י ביִרשש
ף54:9   דר צ קיִר י מתי תתי עיִר י  eב ן נתישיִר ר ץ כ ב רש י א ב וד עe ל־ה ב ַחe  עה די י־נ ר מ ב דר ב עֹד י מ ב תתי עיִר בe ך ר נתישיִר י שש י אֹד את לתיה די דַחe א  ז י נ ר י־מ ב כתי

יך׃ ר־ב ב גיִרע ב יתיך ומתי ה  eל ע ב
א54:10   יא  לי לומתי ית שיִר ה רתי וש וביִר ך ליא־י במך י ת ב אתי י מ ב דתיו סיִר  eנ בה ויִרַח י מוטש ות תיִר עה גיִרב ב  eושו ויִרה יםא  י במה רתי יה ב י הש ה כתי

יה׃  ך ייִרהו ב ה מ ב ַחֹד  eר ר מיִר ר  eוט אמ מה ת ב

54:8 Vihani tulvahduksessa199 minä käänsin kasvoni sinusta pois hetkeksi,
mutta uskollisuuteni on ikuinen ja minä armahdan sinua, sanoo Jahve, sinun 
lunastajasi.
54:9 Sillä minulle tämä on niin kuin Nooan vedet, jolloin vannoin etteivät Nooan 
vedet enää tulvi maan yli. Samoin vannon, etten enää200 suutu sinuun enkä nuhtele 
sinua. 
54:10 Vaikka vuoret väistyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun uskollisuuteni 
sinuun ei väisty, eikä minun rauhanliittoni sinuun horju, sanoo Jahve, sinun 
armahtajasi.

Luku 54 kertoo Jerusalemista, hylätystä vaimosta. Kieli on metaforista ja 

muistuttaa monin paikoin Hoosean kirjan lukuja 1–3. Hoosean kirjassa ei tosin 

puhuta rauhanliitosta mitään.201 On mahdollista, että Nooan kanssa tehty liitto 

Gen. 9:15–16 on toiminut esikuvana, sillä juuri jakeessa 54:9 mainitaan Nooa ja 

liitto. Nooan kanssa tehty liitto oli kuitenkin ikuinen, eikä siihen liitetä sanaa 

195 Greenberg 1997, 760.
196 Milgrom 2001, 2349.
197 Wong 2001, 110.
198 Milgrom 2001, 2349.
199 Jakeessa on sanan צשף .ainoa esiintymiskerta Vanhassa testamentissa שש
200 Sanaa ei ole alkutekstissä, mutta se sopii tähän kontekstin puolesta. 
201 Blenkinsopp 2000, 360–361.
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rauha. Blenkinsopp arvelee, että sanaa rauha on käytetty kuvaamaan tulevaa 

Jahven ja Jerusalemin hyvää suhdetta.202 On mahdollista, että Nooan liiton lisäksi 

Jesajan kirjan katkelmaan on voinut vaikuttaa Hesekielin kirjan ikuisesta liitosta 

ja rauhanliitosta kertovat perikoopit luvuissa 34 ja 37. Kuten jakeessa Hes. 37:26 

käytetään sekä termiä rauhanliitto että ikuinen liitto, käytetään jakeissa Jes. 54:8–

10 sanaa ikuinen kuvaamaan Jahven uskollisuutta ja sen lisäksi termiä 

rauhanliitto. Lisäksi jakeessa Jes. 54:5 käytetään epiteettiä Sebaot, joka ei esiinny 

kertaakaan Hesekielin kirjassa, joka voisi viitata siihen, että Hesekiel ei ole 

tuntenut tätä tekstiä. 

Jes. 55 on mahdollisesti luku, jota on muokattu paljon toimimaan Deutero-

Jesajan ja Trito-Jesajan välisenä siltana. Blenkinsopp arvelee itse asiassa , että 

luku voisi olla peräisin samoilta ajoilta kuin Hesekiel 34:23–24 ja 37:24–28. Jae 

55:3 on Deutero-Jesajan tyylistä poikkeava, sillä se on ainoa jae, jossa mainitaan 

Daavid.203 Jakeen Jes. 55:3 maininta Daavidista ei sisällä toiveita Daavidin 

dynastian uudelleennoususta:

ד 55:3   ה ותי י ד ב ר ד ב יסיִר  eם ַח ית עול בה י רתי םא  ביִר כש ה ל ב ה ת ב ריִר כיִר ם ויִראש י כש י נe פיִרשיִר י ַחתי ו ותיִר עה מיִר י שתי לe ה ו א ב כי םא  וליִר ו אזיִרניִרכש טה  eה
יים׃ נתי מ ב נשאל  eה

55:3 Kuulkaa minua ja tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää!
Minä teen teidän kanssanne ikuisen liiton ja uskollisuuteni on niin kuin olin 
uskollinen Daavidille. 

On vaikea määrittää, mistä Jes. 55:3 on saanut vaikutteensa. Vaikka Hesekielin 

kirjassa ikuisen liiton yhteydessä mainitaan Daavid, ei ole ollenkaan varmaa, että 

Jes. 55:3 olisi saanut juuri Hesekieliltä vaikutteita. On todennäköisempää, että Jes.

55:3 on saanut vaikutteita esimerkiksi 2. Sam. 23:5, jossa Jahve tekee Daavidin 

kanssa ikuisen liiton. 2. Sam 23:5 ei Jes. 55:3 tavoin sisällä myöskään ajatusta 

Daavidin dynastian uudelleen noususta. Hesekielin kirjan Daavid-kuva on 

enemmän tulevaisuuteen suuntautunut ja siihen liittyy messiaantapaisen johtajan 

mukanaan tuoma vakaa valtion tila. 

Jesajan kirjan jakeessa 61:8 on maininta ikuisesta liitosta. Blenkinsopp 

jakaa paremmasta tulevaisuudesta ennustavan luvun 61 kahteen osaan: 61:1–7 ja 

61:8–11. Jaottelu perustuu osittain persoonamuotojen vaihteluun. Esimerkiksi 

jakeessa 61:7 puhutellaan kansaa monikon toisessa persoonassa ja jakeessa 61:8 

Jahve puhuu yksikön ensimmäisessä muodossa profeetan kautta.204 Seuraavassa 

jakeessa 61:9 kuvataan mitä ikuinen liitto tuo mukanaan:

202 Blenkinsopp 2000, 364.
203 Blenkinsopp 2002, 368–371.
204 Blenkinsopp 2003, 228–229.

42



הם 61:8   ית עול ב ר רתי ת וביִר משה אל םא  בש ל בת ב עם י פיִר ה תתי  eנ בת ה ויִר י הל ביִרעול ב רא ג בז ב דנ ב ט ש פ בה שיִר ב מתי י דה ב הי ייִרהו בהא  א נתי י אֹד י כתי
ים׃ הש ות ל ב רר כיִר אש

ך61:9   ר  eר ע ב ב  eהר ם זש ר י ה ב י ום כתי ירה םא  יe כתי יהש א ב די ים כ בל־ר י מתי  eע וך ה ב ם ביִרתי ה יהש א ב צ ב אל ם ויִרצש ע בה גויתיםא  זe ריִר  eע ב ה  eויִרנוד
ייִרהו ביה׃ 

61:8 Sillä minä, Jahve, rakastan oikeutta ja vihaan ryöstöä ja vääryyttä. Minä annan 
heille palkan oikeudenmukaisesti ja ikuisen liiton teen heidän kanssaan.
61:9 Ja tulee tunnetuksi kansojen keskuudessa sen siemen ja sen jälkeläiset 
kansakuntien keskuudessa. Kaikki, jotka heidät näkevät, ymmärtävät, että Jahve on 
siunannut tämän siemenen.

Ikuinen liitto mainitaan ikään kuin ohimennen. Blenkinsopp pitää mahdollisena, 

että jakeessa 61:8 mainittu ikuinen liitto on saanut pääasialliset vaikutteensa 

jakeista Jes. 55:3–5, joissa mainitaan uskollisuus Daavidia ja hänen kanssaan 

solmittua ikuista liittoa kohtaan.205 

Jesajan kirjan jakeet 61:8–9 sisältävät kuitenkin joitain Hesekielin kirjalle 

tyypillisiä piirteitä. Ajatus siitä, että joku ymmärtää Jahven teon takia jumalan 

suuruuden, esiintyy Hesekielin kirjassa hyvin usein.206 Usein tietävänä osapuolena

ovat nimenomaan toiset kansat, kuten Jes. 61:8. Jahven oikeudenmukainen 

toiminta kansaa kohtaan esiintyy myös Hes. 16:59. Kansalle palkan maksaminen 

tekojen mukaan on tyypillinen piirre Jes. 40–66207, mutta on merkittävää, että se 

esiintyy sekä Jes. 61:8–9 että Hes. 16:59–60 ikuisen liiton solmimisen yhteydessä.

On mahdollista, että Jes. 61 on saanut joitain vaikutteita Hesekieliltä, mutta 

yhteneväisyydet ovat melko yleisluontoisia ja perikoopeille yhteiset teemat ovat 

voineet olla seurausta yhteisestä kulttuuriympäristöstä.

3. Tekstianalyysi ja intertekstuaalisuus – Uutta 
sydäntä ja uutta henkeä käsittelevät tekstit

3.1. Hes. 11:17–21 Keskellä kauhua ripaus toivoa

3.1.1. Konteksti ja syntyhistoria
Jakeet 11:17–21 ovat osa pitkää, ekstaattista näkyä (luvut 8–11), jossa Herran 

kirkkaus poistuu Jerusalemista kaupungin syntisyyden, etenkin 

epäjumalanpalvonnan, takia. Samalla kuvataan Jerusalemin tuhoutumista ja 

rangaistusta rikkomuksistaan. Pitkä dramaattinen näky huipentuu Herran 

205 Blenkinsopp 2003, 229.
206 Katso Joyce 1989, 91.
207 Blenkinsopp 2003, 229.
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kirkkauden lopulliseen poistumiseen Jerusalemista (11:23). Luvun 11 voi 

karkeasti jakaa seuraaviin osiin:

A. Kahden kansan johtomiesten kohtaaminen itäportilla (11:1–13).

B. Pieni pelastuksen oraakkeli (11:14–21).

C. Ekstaattisen näyn päätös, Herran kirkkaus poistuu lopullisesti (11:22–

25).

Osa A alkaa kuvauksella, kuinka henki vie profeetta Hesekielin temppelin 

itäportille, jossa Hesekiel tapaa kaksi kansan johtomiestä. Jakeet 11:1–13 eivät 

sovi aiempaan kontekstiin, sillä jo jakeessa 9:7 surmataan ihmisiä esipihoilla. 

Jakeissa 11:1–13 miehet ovat kuitenkin turvallisesti porttikäytävässä eikä tapoista 

ole tietoakaan.208 Osa A päättyy Hesekielin valittavaan kysymykseen: ”Voi Herra!

Aiotko hävittää kaikki, jotka Israelista vielä ovat jäljellä?” Osassa B vastataan 

tähän kysymykseen, mutta vastaus ei juurikaan liity aiempien lukujen 

ekstaattiseen näkyyn.

Osa B sisältää sanoja, jotka Jahve antoi Hesekielille ja kaikista aiemmista 

tuhokuvauksista huolimatta ne uhkuvat toivoa. Vaikka osaa B on syytä pitää 

itsenäisenä yksikkönä, eivät jakeet ole kuitenkaan tässä kohdassa sattumalta, vaan 

niiden tarkoitus on tuoda toivoa eksiiliin joutuville.209 Jakeet 11:14–21 selvittävät 

myös mahdollista konfliktia, jossa Jerusalemiin jääneet ja eksiililtä välttyneet 

asukkaat ajattelisivat, että maa on nyt heidän. Jakeiden tarkoitus on kertoa, että 

maa on yhtä paljon myös eksiiliin joutuneiden ja Jahve tulee keräämään heidät 

kansojen joukosta ja viemään takaisin maahan.210 Osa C palaa teemaltaan 

alkuperäiseen näkyyn ja päättää sen kuvaamalla Herran kirkkauden lopullisen 

poistumisen. Kaiken kaikkiaan sekä osa A että osa B erottuvat kontekstista 

selkeästi ja ovat esimerkiksi Zimmerlin mukaan myöhempi lisäys.211 

Zimmerlin mukaan osa B ei ole yhtenäinen eikä se ole todennäköisesti 

yhden tekijän tuotos. Alun perin perikooppiin olisi kuulunut jakeet 11:14–16, 19–

20. Zimmerli arvelee, että ensimmäiseksi tähän runkoon olisi lisätty jae 17, johon 

on sitten myöhemmäksi täydennykseksi liitetty jae 18. On myös mahdollista, että 

jakeen 18 kanssa samaan aikaan olisi lisätty jae 21.212 Jakeet 17,18 ja 21 erottuvat 

ympäröivistä jakeista muun muassa vaihtuvien persoonamuotojen ja kontekstiin 

sopimattomuuden takia.

208 Zimmerli 1983, 231, 256.
209 Zimmerli 1983, 256.
210 Wong 2001, 190.
211 Zimmerli 1983, 256.
212 Zimmerli 1983, 263.
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3.1.2. Analyysi

ות .17 צה ר ב אֹד י ן־ה ב ם מתי כשה תיִר י אש י תתי פיִר  eים ויִראס מתיה  eע י ן־ה ב םא  מתי כש תיִר י אש ה תתי ציִר  eב יי ייִרהותיה  ויִרקתי דנ ב ד ר  אֹד  eדיה־אמ ר כ דך מ ן אל י כ ב ל ב
יל׃ א ב ר ב ת יתישיִר ר  eמ ת־אדיִר ם אש ה כש י ל ב ר תתי  eנ בת ם ויִר י הש ם ב ב ה דצותש ר ניִרפ ר שש אֹד

ינ בה׃ .18 מש יה ב מתי ה בותש ת־כ בל־תועֹד יה ב ויִראש י קוצש ת־כ בל־שתי ירו אש סתית ה ויִרה ב מ ב י או־ש ב ה וב ב

17. Sen tähden sano: Näin sanoo Herra213, Jahve: Minä kokoan teidät214 kansojen 

seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja minä annan teille 

Israelin maan.

18. He tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen 

kauhistukset.215 

Jakeessa 17 on useita piirteitä, jotka paljastavat sen myöhemmäksi lisäykseksi. 

Yksi tällainen piirre on persoonamuotojen muuttuminen edelliseen jakeeseen 

verrattuna. Greenberg tosin arvelee, että persoonamuotojen vaihtelu johtuu 

kuulijakunnan vaihtumisesta. Sanat kohdistettaisiin nyt suoraan eksiiliväelle, eikä 

yleisesti Israelin kansalle kuten edellisessä jakeessa.216 Zimmerlin mukaan on 

kuitenkin todennäköisintä, että kyse on myöhemmästä lisäyksestä, sillä jakeessa 

on jälleen uusi aloitusformeli. Lisäyksestä kertoo myös eri sanojen käyttö, sillä 

jakeessa 16 käytetään kansoista sanaa גוים ja tässä toista sanaa עמים. Jae 17 

muistuttaa hyvin paljon Hesekielin kirjan jakeita 20:34 ja 34:13, joissa kootaan 

kansa vieraiden kansojen keskeltä ja tuodaan takaisin omaan maahansa. 217 

          Zimmerlin mukaan koko jae 18 on lisäys ja tulkinta edelliseen jakeeseen 

sillä se on liian epäjohdonmukainen muuhun kontekstiin verrattuna.218 Jakeessa 

käytetty verbi ובאו on erikoinen koko Hesekielin kirjassa. Muualla kirjassa 

kuvataan, että Jahve tuo kansan takaisin maahan (34:13; 36:24; 37:21), mutta 

jakeessa 18 sanotaan, että kansa menee itse maahan, eikä meneminen ole selkeästi

Jahvesta riippuvaista kuten muissa kohdissa.219 Jaetta on kuitenkin yritetty 

muotoilla kontekstiin sopivaksi muun muassa muuttamalla edellisen jakeen 

monikon toisia muotoja kolmanteen muotoon.220 

          Jakeen 18 tarkoitus on korostaa, että vaikka kansa joutui 

tottelemattomuutensa takia eksiiliin, se ei enää kohtele Jahvea epäkunnioittavasti. 

Tämä on mahdollista yhden sydämen ja uuden hengen avulla. Jae korostaa 
213 Epiteetti puuttuu Septuagintasta.
214 Septuagintassa kaikki jakeen 17 monikon toisen persoonan muodot on muutettu monikon 
kolmanteen persoonaan.
215 Jae 18 on kokonaan myöhäisempi lisäys jakeeseen 17 (Zimmerli 1983, 230).
216 Greenberg 1983, 190.
217 Zimmerli 1983, 230, 263.
218 Zimmerli 1983, 230.
219 Wong 2001, 190.
220 Zimmerli 1983, 263.
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eksiiliin joutuneiden ihmisten tärkeyttä Jahvelle. Jerusalemiin jääneillä ei ole ollut

halua poistaa epäjumalankuvia, mutta eksiilistä koottu kansa poistaa ne 

palatessaan takaisin maahansa. Epäjumalanpalvontaan viittaavat kauhistukset ja 

iljetykset olivat yksi syy siihen, miksi Jahve vihastui kansaan ja niitä kuvattiin 

aiemmassa näyssä, etenkin jakeissa Hes. 8:9–17. Idea siitä, että kansa ikään kuin 

puhdistaa itse itsensä epäjumalanpalvonnasta, on erikoinen. Muualla Hesekielin 

kirjassa Jahve puhdistaa kansan, esimerkiksi jakeessa 36:25 vihmomalla kansan 

päälle puhdasta vettä ja puhdistaa sen saastaisuudesta ja epäjumalista.221 On 

mahdollista, että jae 11:18 on lisätty lukuun 11 luvun 36 vaikutuksesta, jossa 

maahan palaaminen edellytti kansan puhdistumista jollain tapaa.

י. 19   ר תתי  eנ בת ם ויִר ר בה ביִרש ב ןא  מתי בש אשא  ב ה ב ה י ל ב דתתית ר סתיא  ם וe הֹד י כש ביִר ריִר קתי ן ביִר י ת ב ה אש ה ש ב ד ב וַחe  ַחֹד ד ויִררר ַח בה יב אש םא  ל ב הש י ל ב ה תתי  eנ בת ויִר
רב ב בש ביר׃ הם ל ב ל בהש

ם .20 ה הש רה ל ב יש היִר י אש נתיי ם וe אֹד ע בה י ליִר י יו־לתי ם ויִרה ב י דת ב ו א ו ויִרע בשי רה מיִר י יתישיִר ר  eט פ ב שיִר ת־מתי כו ויִראש י י בל בה י  eדת ק ַחם ןא  ביִר  eע מe א  ליִר
יים׃ ל באלהתי

 
19. Minä annan heille yhden222 sydämen ja uuden hengen minä annan teidän223 

sisimpäänne ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille 

lihasydämen,

20. jotta he noudattaisivat minun säädöksiäni ja minun lakejani ja pitäisivät ne; 

ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. 

Jahve antaa kansalle uuden hengen ja sydämen, jotta kansa noudattaisi käskyjä ja 

pystyisi vastaamaan Jahvelle ja tottelemaan säädöksiä tämän haluamalla tavalla. 

Kun kansa on palannut maahan ja saanut uuden hengen ja yhden sydämen, saa se 

jälleen elää yhdistyneen valtion ajan kaltaisessa tilanteessa, jossa Jahve on täysin 

kansan jumala. Sydämen taipumattomuutta ja kansan ymmärtämättömyyttä 

kuvataan termillä kivisydän (לב האבן). Sen tilalle annettava lihasydän (לב בשר) 

on elävämpi ja taipuisampi.224 

Jae 11:19 on poikkeuksellinen, sillä muualla Hesekielin kirjassa annetaan 

uusi sydän (18:31 ja 36:26) eikä yhtä sydäntä. Septuagintassa kansalle annetaan 

toinen sydän (καρδίαν ἑτέραν). Septuagintan versio edellyttäisi, että hepreaksi 

teksti olisi ollut אַחר, mikä on täysin mahdollista sillä se muistuttaa 

221 Zimmerli 1983, 264; Wong 2001, 189–190.
222 Septuagintassa καρδίαν ἑτέραν. Syyrialaisissa teksteissä ja targumeissa käytetään sanaa uusi 
yhden sijaan. Myös muutamissa masoreettisissa käsikirjoituksissa lukee uusi.
223 Septuagintassa monikon kolmas persoona. Zimmerli arvelee, että kyseessä dittografia, jossa 
kirjaimet ב ja כ ovat menneet sekaisin (Zimmerli 1983, 230).
224 Zimmerli 1983, 262–263.
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kirjoitusasultaan sanaa אַחד. Sanamuunnos saattaisi johtua siis kopioitsijan 

virheestä. Joyce arvelee, että yksi sydän voisi heijastaa toiveita yhdistää kansat 

jälleen yhdeksi.225 Joycen ehdotus on siinä mielessä järkeenkäypä, että ajatus 

yhdestä sydämestä sopisi hyvin yhteen lukujen 34 ja 37 kanssa, joissa luvataan, 

että kansasta tulee jälleen yksi ja sillä tulee olemaan yksi yhteinen kuningas. 

Jäljelle jää kysymys siitä, miksi henkeen on liitetty määre uusi.

Zimmerli puolestaan ehdottaa, että sana ַחדש on kärsinyt virheen ja 

kopioitavassa tekstissä on ollut näkyvissä vain kirjaimet ַחד. Kopioitsija olisi 

tällöin ajatellut virheellisesti sanaa אַחד. Kopioitsijalla olisi saattanut olla 

mielessään Jer. 32:39226, jossa annetaan masoreettisen tekstin mukaan myös yksi 

sydän. Septuaginta korjaa myös Jeremian kirjaan termin yksi sydän ja kääntää sen

toiseksi sydämeksi.227 Zimmerlin ehdotus on järkevä, sillä Hesekielin kirjassa 

henki ja sydän ovat usein hyvin samaa tarkoittavat termit ja ne rinnastetaan usein. 

Täten olisi loogista, että kansalle annettaisiin yhtenäisesti joko yksi sydän ja yksi 

henki tai uusi sydän ja uusi henki. 

Lupaus Jahven olemisesta kansan kanssa annetaan sen jälkeen kun kansalle 

on annettu yksi sydän ja uusi henki. Näin on myös luvussa 36. Joycen mukaan 

Hesekielin kirjan luvut 11 ja 36 heijastavat vahvasti deuteronomistista vaikutusta. 

Tästä kertoo nimenomaan liittoformeli sekä sanan sydän käyttäminen siinä 

merkityksessä, jossa se vastaa Jahvelle moraalisesti. Sydän ja henki ovat 

molemmat Jahven ihmisille antamia apuvälineitä, joiden avulla voi uudistuneesti 

vastata Jahvelle olemalla esimerkiksi tottelevainen.228 

יה׃ .21   רי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה י ניִראם תתי ם נ בתe ה י דאש ב ר םא  ביִר כ ב ריִר  eך ד י דל ב ם ה י ב ב ם לתי ה יהש בות ב ם ויִרתועֹד י יהש קוצ ב יב שתי ל־ל ב ויִראש

21. Mutta ne, joitten sydän vaeltaa heidän iljetystensä ja kauhistustensa mukaan, 

niitten tien minä annan tulla heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Jahve. 

Jakeet 11:16–20 ovat teemaltaan yhtenäisiä, mutta jae 21 erottuu joukosta. 

Jakeessa 11:13 Hesekiel kysyy Jahvelta, aikooko tämä hävittää kaikki jotka ovat 

Israelista jäljellä. Lukujen 9 ja 10 kuvaaman tuhon perusteella vastaus on kyllä, 

mutta jakeet 11:14–20 tuovat toivon näkökulmaa. Jae 21 erottuukin edeltävistä 

jakeista, sillä siinä palataan jälleen toivon ilmapiiristä tuomioon. Ne, jotka eivät 

noudata Jahven tahtoa, saavat kärsiä seuraamukset.229 Eksiilistä kootuilla on yksi 

225 Joyce 1989, 113.
226 Jer. 32:36–40 yhteyttä Hesekielin kirjaan tarkastellaan luvussa 3.1.3.
227 Zimmerli 1983, 230.
228 Joyce 1989, 109–111, 119–121.
229 Brownlee 1986, 163.
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sydän ja uusi henki, joiden avulla he ovat kuuliaisia Jahvelle. Kaikilla ei 

kuitenkaan ole tätä sydäntä, vaan he palvovat epäjumalia ja tulevat saamaan 

Jahvelta tekojensa mukaisen rangaistuksen. Jakeen loppu muistuttaa paljon Hes. 

9:10.230

         Jakeen alku on lisäys, mutta vaurioitunut, eikä jakeen alku ואל־לב ole 

tällaisenaan looginen. Tutkijat ovatkin ehdottaneet erilaisia korjauksia. Greenberg 

ehdottaa korjaukseksi seuraavaa: ואלה בשקוציהם (”Mutta nämä jotka vaeltavat”). 

Tällöin olisi tapahtunut virheellinen sanajako, ל olisi kärsinyt dittografiasta ja 

sanaa אלה olisi luultu prepositioksi 231.אל 

3.1.3. Intertekstuaalisuus

Jer. 32:36–40
Jeremian kirjan jakeet 32:37–40 ovat teemallisesti lähellä useita tälle tutkielmalle 

tärkeitä perikooppeja, sillä jakeissa esintyvät maininnat sekä ikuisesta liitosta että 

yhdestä sydämestä Jakeita 32:37–44 on tyypillisesti pidetty myöhäisempänä 

lisäyksenä. Jakeet on usein jaettu teemojen perusteella kahteen osioon, jakeisiin 

37–41 ja 42–44.232

ול 32:37   ף ג בדי צש י קש י וביִר ה תתי מ ב ַחֹד  eי וב ר פתי  eא ם ביִר י ים ש ב ר תתי ַחיִר  eד א ר התי שש ות אֹד צה ר ב אֹד י כ בל־ה ב םא  מתי צ ב ביִר  eק הי מיִר ניִרנתי התי
ַח׃  eיט בש ים ל ב ה תתי ביִר  eדש ה ויִרה זשה  eום ה קי מ ב  eל־ה יםא  אש דתתי ב י שתי וe הֹד

יים׃32:38 ם ל באלהתי ה הש רה ל ב יש היִר י אש נתיי ם וe אֹד י ע ב י ליִר ה יו לתי ר  ויִרה ב
ם32:39 ה נ ביהש ביִר ם ויִרלתי השה וב ל ב טי ים ליִר י י במתי  eי כ בל־ה ה ה אותתי ר א ב יתיריִר ד ליִר ַח בה ך אש רש י דש דא  ויִר ַח ב ב אש ה ם ל ב השת י ל ב תתיא   eנ בת  ויִר

אַחֹדר ביהשים׃
יא 32:40   אתתי ת־יתיריִר ם ויִראש י י אות ב ה יבתי יטתי ה ב ם ליִר יהשה ר ב ַחֹד י  eא שובא  מ ב ר ליא־א ב ה שש ם אֹד ית עול בה י רתי םא  ביִר הש י ל ב ה תתי  eר ויִרכ ב

יי׃ ל ב ע ב ור מ ב י סר ה תתי ליִר בתי ם ליִר ב בה ב ב ליִר ן בתי י ת ב אש
 

32:37 Katso! Minä kokoan heidät kaikista maista, joihin minä heidät hajotan 
vihassani, kiivastumisessani ja suuressa raivossani. Minä tuon heidät takaisin tähän 
paikkaan ja he saavat asua turvassa. 
32:38 Ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.
32:39 Minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien233, ja he pelkäävät minua 
kaikki päivät. Silloin heille käy hyvin ja heidän jälkeläisilleen heidän jälkeensä. 
32:40 Ja minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton: minä en käänny heistä pois vaan 
teen heille hyvää234, ja pelkoni annan heidän sydämiinsä ja he eivät enää luovu 
minusta.

י230 תתי ם נ בת ב דאש ב כ בם ביִרר ריִר  eדל ד מ ַחיִר ינתיי ויִרלא אש ַחוס ע ב נתיי לא־ת ב .ויִרגe ם־אֹד
231 Greenberg 1983, 191.
232 Unterman 1987, 111–113.
233 Septuagintassa καὶ δώσω αὐτοῖς ὁδὸν ἑτέραν καὶ καρδίαν ἑτέραν.
234 Septuagintasta puuttuu ilmaisu ”vaan osoitan heille hyvyyttä”. Jae on siis LXX:ssa lyhyempi: 
καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην αἰωνίαν ἣν οὐ μὴ ἀποστρέψω ὄπισθεν αὐτῶν καὶ τὸν φόβον μου 
δώσω εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν πρὸς τὸ μὴ ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
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Jeremian kirjan perikoopin masoreettinen teksti eroaa hieman Septugintasta. 

Tärkein eroavaisuus on se, että jakeessa 32:39 annetaan LXX:n mukaan toinen 

sydän ja toinen tie. Lisäksi Septuagintasta puuttuu kokonaan jakeen 40 ilmaisu 

”vaan teen heille hyvää.” On todennäköistä, että taustalla on ollut eri versio 

käännettäessä, mikä voi kertoa siitä, että tekstiä on muokattu vielä hyvin 

myöhäisessä vaiheessa. McKanen mukaan luvun 32 varhaisimmat osat löytyvät 

jakeista 32:1–15, joissa kerrotaan tarinaa siitä kuinka Jeremia ostaa pellon. Tätä 

on perusteltu muun muassa sillä, että myöhemmissä jakeissa tarina ei ole enää 

yhtä selkeästi esillä.235 

Jer. 32:36–40 esiintyy monia Hesekielin kirjalle tyypillisiä ilmaisuja. Jer. 

32:27 ajatus kansojen kokoamisesta ja rauhassa elämisestä esiintyy esimerkiksi 

Hes. 11:17; 34:25–28; 36:24. Jakeen Jer. 32:28 liittoformeli on myös Hesekielillä 

yleinen. Liittoformelissa käytetään lyhyttä muotoa sanasta minä (אני), joka on 

Hesekielillä huomattavan paljon yleisempi kuin Jeremialla. Jakeessa Jer. 32:39 

annetaan yksi sydän (לב אַחד) ja yksi tie (ודרך אַחד), jotta kansa palvelisi Jahvea. 

Tämä sanapari muistuttaa Hesekielin kirjan perikooppeja, joissa annetaan uusi 

sydän ja uusi henki. Tiellä on sama tehtävä kuin hengellä: molempien avulla 

kansa kykenee palvelemaan Jahvea. Näiden yhteneväisyyksien lisäksi jakeessa 

Jer. 32:40 Jahve lupaa tehdä ikuisen liiton, joka niin ikään esiintyy Hesekielillä. 

Jeremian kirjassa mainitaan vain yhden kerran muualla ikuinen liitto, jakeessa 

50:5.236 

Koska Hesekielin kirjassa ei yhdistetä erityisen selkeästi teemoja uusi sydän

ja uusi henki sekä ikuinen liitto, on mielestäni todennäköistä että Jeremia on tässä 

saanut vaikutteensa Hesekieliltä ja yhdistänyt nämä teemat. Ajatus hengestä on 

saattanut olla Jeremialle liian radikaali, jolloin Jeremia olisi käyttänyt sanaa tie.237 

Unterman arvelee, että sanan tie käyttäminen on Deuteronomiumista tullut 

vaikute, sillä siinä sitä käytetään usein kuvaamaan käyttäytymistä. Myös jakeessa 

Jer. 32:39 tie saa tämänkaltaisen merkityksen. Luvussa 32 esiintyy muitakin 

Deuteronomiumille tyypillisiä sanavalintoja.238 Toisaalta vain Hesekielin kirjassa 

235 McKane 1986, 850–851.
236 Jakeen 50:5 ikuisen liiton maininnasta enemmän luvussa 2.1.3.
237 Jeremialla sana רוַח esiintyy 12 kertaa ja lähes kaikissa tapauksissa sana tarkoittaa tuulta. 
Kahdessa tapauksessa sanaa käytetään kuvaamaan sitä, kuinka epäjumalankuvat ovat elottomia 
eikä niissä ole henkeä (10:14; 51:17) ja yhdessä tapauksessa Jahve on herättänyt Meedian 
kuninkaan hengen yllyttääkseen tämän sotaan (51:11). 
238 Unterman 1987, 113.

49



on erityispiirteenä 6 kertaa239 esiintyvä formeli: ”tuomitsen teidät tienne 

mukaan”.240 Tällöin Jeremian kirjan kreikkalaisessa versiossa annettava toinen tie 

voisi olla ajatuksellisena vastakohtana vanhalle tielle, jonka mukaan kansa 

tuomitaan.

Jeremian kirjan jakeen 32:39 Septuagintan teksti on ajatuksellisesti lähellä 

Hesekielin kirjan uutta sydäntä käsitteleviä tekstejä. Masoreettisen tekstin ajatus 

yhdestä sydämestä (לב אַחד) vie ajatukset lähinnä kansan yhteneväisyyteen. 

Septuagintan käännös toinen sydän (καρδίαν ἑτέραν) puolestaan vie ajatuksia 

uuteen sydämeen: ennen toista sydäntä on olemassa ensimmäinen, jolloin toisena 

annettu olisi ensimmäiseen verrattuna uusi. 

Huomionarvoista on, että sekä Jer. 32:39, että jakeessa Hes. 11:19 esiintyy 

samankaltainen muutos Septuagintan sanavalinnassa. Johtuen Hesekielin kirjan 

jakeessa 11:19 esiintyvästä termistä yksi sydän, on mahdollista, että katkelma on 

saanut vaikutteita nimenomaan Jeremian kirjan luvusta 32. Mikäli näin olisi, 

olisivat luultavasti Hesekielin kirjan lukujen 18 ja 36 uudesta sydämestä ja 

uudesta hengestä kertovat perikoopit olleet jo olemassa, sillä henki kuvataan 

vakiintuneesti uudeksi vaikka sydämeen liitetäänkin toinen adjektiivi. Toinen, 

mielestäni todennäköisempi, vaihtoehto on se, että tekstiä on jossain vaiheessa 

muokannut henkilö, joka on tuntenut Jer. 32:36–40, ja muuttanut sen 

vaikutuksesta termin uusi sydän yhdeksi sydämeksi. Joka tapauksessa 

Septuagintan kääntäjällä on ollut selkeä käsitys siitä, että Jahven antamat lahjat 

ovat olleet toisia, eli ensimmäiseen verrattuna uusia. 

1. Sam. 10:6–10 
Uuden sydämen ja hengen yhteys ei ole yleinen Vanhassa testamentissa ja se 

esiintyy lähinnä Hesekielillä, mutta jakeissa 1. Sam. 10:6–10 teemat yhdistetään 

myös toisiinsa:

יר׃ 10:6   יש אַח ב ר אתי ה ליִר ת ב כיִר  eפ נשהיִר ם ויִר י מ ב ית ב עתי ה נe בתי תיִר ה ויִרהתי וַחe  ייִרהו בה א יךא  רי לש ה ע ב ה ַח ב ליִר ויִרצ ב
י 10:7   ר יך׃ ויִרה בי בךה כתי מ ב ים עתי ה להתי אל י ה ב ר ך כתי א י בדשה י צ ב מיִר ר תתי י שש ךא  אֹד ה ליִר ה ש ב ך עֹד י לשה ל ב ה א ב ות ה ב דתר א ינ בה ה ב דאש ב תיִר
ת 10:8   עe א  ביִר ים שתי י מתי ל ב י שיִר י ַח ב ַחe  זתיביִר דה זיִרב ות לתי דלה ות ע לי עֹד  eה יך ליִר לשה ד א ב י דר ב יא  י דכתי ינ הה א ב נ ב ג בל  ויִרהתי גתיליִר  eי  ה eנ פ ב י ליִר ת ב דיִר  eי בר ויִר

יה׃ שש עֹד  eר ת ר שש ת אֹד ה ךה א ב י ליִר י תתי עיִר  eיך ויִרהוד לשה י א ב י ד־בואתי  eלא  ע ים תוַח ב ה י במתי
או כ בל־ 10:9   די י בב  eר ו י יב אַח ב ים ל ב ה להתי ו אל פ בך־לר יe הֹד  eל ו מוא בה ם שיִר י עתי תא  מ ב א כש לש כיִרמוא  ל ב ו שתי דתה נ פיִר  eה ה כיִר י בך ויִרה ב

וא׃  הי  eום ה יר  eלשה ב ה א ב ות ה ב דתר א ה ב
א 10:10   ה נe ב ב יתיתיִר  eים ו להתיה וַחe  אל יוא  רי ל ב ַח ע ב ה  eל ציִר ו וe תתי אתי ר ב ים לתיקיִר ה אתי יבשל־ניִרבתי רה ַחש נ ב ה ויִרהתי ת ב ע בה גתיביִר  eםא  ה או ש ב דה י בב  eו

ים׃ ביִרתוכ ב

239 7:3, 8; 18:30; 24:14; 33:20; 36:19.
240 Wong 2001, 239–242.
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6. Ja tulee päällesi Jahven henki ja profetoit heidän kanssaan ja muutut toiseksi 
ihmiseksi.
7. Ja kun nämä merkit toteutuvat, tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä jumala on 
kanssasi.
8. Mene edelläni Gilgaliin ja katso! Minä tulen luoksesi uhraamaan polttouhreja ja 
yhteysuhreja. Seitsemän päivää odota, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan 
sinulle, mitä sinun on tehtävä. 
9. Ja hän(Saul) käänsi selkänsä lähteäkseen Samuelin luota ja jumala muutti hänen 
sydämensä uudeksi, ja kaikki nämä merkit toteutuivat samana päivänä.
10. Kun he tulivat sinne Gebaan ja katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan ja 
silloin tuli jumalan henki hänen päällensä ja hän profetoi heidän keskellänsä.
 

Hengen rooli on ekstaattisuudessaan hyvin samankaltainen kuin Hesekielin 

kirjassa. Merkittävää on myös uuden sydämen antaminen sekä se, että sen 

antaminen muuttaa ihmisen toiseksi. On mahdollista, että vaikutussuhteet 

ovat voineet mennä kumpaan suuntaan tahansa. Yhteys on kuitenkin 

teemansa harvinaisuuden takia huomattava.

3.2. Hes. 18:30–32 Tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi 
henki!

3.2.1. Konteksti ja syntyhistoria
Luku 18 on pohdiskeleva ja opillinen luku, jossa pohditaan Jahven 

oikeudenmukaisuutta ja kansan vastuuta omista teoistaan. Luvussa on nähtävissä 

sekä individualistisia piirteitä, kuten vastuun kantaminen omista teoista, että koko 

kansaa koskevia pyyntöjä, kuten Jahven kehotus katumiseen. Brownleen mukaan 

luvun pääasiallinen tarkoitus on selvittää, onko ihminen valmis palaamaan uuteen 

Israeliin.241 Luvun 18 voi jakaa osiin monella eri tavalla, mutta esimerkiksi 

Greenberg jakaa luvun karkeasti kahteen eri osaan: jakeet 3–20 (osa A) 

muodostavat oman kokonaisuutensa, ja jakeet 21–32 (osa B) omansa242. Jakeet 

1–2 toimivat johdantona.243 

          Osan A pääteemana on kysymys synnin periytymisestä sukupolvelta 

toiselle. Se alkaa formelin jälkeen suoralla lainauksella Jer. 31:29:

”Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaita vihloo”, jota seuraa pohjustus 

tulevalle pohdinnalle syntien ja syyllisyyden siirtymisestä sukupolvelta toiselle. 

Osa B käsittelee henkilökohtaisen kääntymisen mahdollisuutta ja siinä kuvataan 

jumalattoman kääntymistä synneistä pois sekä vanhurskaan kääntymistä 

syntiseksi. Jakeiden 21–24 pääteemana on vastuu omista teoista. Jakeet 25–29 

241 Brownlee 1986, 292.
242 Brownlee jakaa myös luvun Greenbergin tavoin kahteen pääosaan, mutta tekee vielä 
yksityiskohtaisemman erottelun: 1–2, 3–4, 5–18, 19–20, 21–24, 25–29, 30–32. Jaottelu perustuu 
muuttuviin teemoihin ja osittain myös formeliin ”näin sanoo Herra Jumala”, joka esiintyy jakeissa 
2, 3, 23, 30 ja 32 (Brownlee 1986, 281).
243 Greenberg 1983, 334–335; Matties 1990, 34.
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aloittavat jälleen uuden aiheen, joskin yksilön vastuu omista teoistaan on teemana 

yhä läsnä. Jakeissa pohditaan tekeekö Jahve oikein vai onko kansa oikeassa. 

Pohdinnan jälkeen luku päättyy jakeiden 30–32 kehotukseen kääntyä ja tehdä 

itselleen uusi sydän ja uusi henki. 

Sukupolvelta toiselle siirtyvät synnit ovat Hesekielin kirjassa toistuva teema

ja aihetta käsitellään muun muassa luvuissa 16, 20 ja 23, joskaan käsittelytapa ei 

ole yhtä opillinen. Hesekielin kirjassa on kuitenkin muitakin opillisia kohtia kuin 

luku 18, esimerkiksi 3:17–21 ja 33:10–20. Luku 18 sisältää kaiken kaikkiaan 

paljon lakiteksteille tyypillisiä piirteitä. Luvussa annetaan esimerkkejä tyyliin ”jos

mies tekee näin…” (vertaa Lev. 20:6–18). Muita lakitekstille tyypillisiä piirteitä 

ovat tuomion antamisen uhka ja lista hyveistä ja synneistä.244

3.2.2. Analyysi

הוה שווו בו . 30   ההו יוי י האםום אדדננ נוט אםתהכםםו ב לוית ישרהריאלול נ ריכיויו אםשוהפ  ליכלןו אהוישו כ הדה
ונןן׃ כהשווונל עי םוה ליכםום להמה הלנןא־יההי יכםום ו השוהעל כ יל־פ  ההישוהויבו ו מה ו

 

30. Sen takia245 minä tuomitsen teidät, itse kunkin hänen teidensä246 mukaan, 

Israelin heimo, sanoo Herra247, Jahve. Kääntykää, palatkaa kaikista 

rikkomuksistanne, jotta ei ole248 teille synti kompastuskivenä.

Jae 30 liittyy teemaltaan selkeästi aiempiin jakeisiin. Edeltävä jae 29249 antaa 

ymmärtää, että ihmisten tiet ovat väärät, eikä Jahven harkintakyvyn 

kyseenalaistaminen ole järkevää. Väärät tiet, eli väärät elämäntavat ja valinnat 

elämässä, aiheuttavat rangaistuksen ja jae 30 kertoo, mitä vääristä teistä seuraa. 

Jotta Jahve ei rankaisisi kansaa, tulee sen katua ja kääntyä.250 Greenbergin mukaan

”hänen teidensä mukaan” viittaa aiemman luvun pohdintaan syntien 

periytymisestä. Sen tarkoitus on korostaa, että ihmistä ei tuomita isänsä tekojen 

vaan omien tekojen takia.251 

Formeli ”tuomitsen teidät tienne mukaan” esiintyy vain Hesekielillä. Se 

esiintyy 6 kertaa eri variaatioin: 7:3,8; 18:30; 24:14; 33:20; 36:19. Näissä jakeissa 

tuomitsemisella (שפט) on negatiivinen sävy, mutta verbi voi tarkoittaa myös 

244 Joyce 1989, 38–41.
245 Sana puuttuu Septuagintasta.
246 Sana on yksikössä Septuagintassa.
247 Epiteetti puuttuu Septuagintasta, targumeista ja Vetus Latinasta.
248 Septuagintassa on monikkomuoto ἔσονται. Aiemman virkkeen perusteella tässä pitäisi olla 
monikkomuoto. Verbi on luultavasti yksikössä sanan מכשול vaikutuksesta (Zimmerli 1983, 374).
249 18:29: Mutta Israelin heimo sanoo: ”Herran tie ei ole oikea.” Minunko tieni eivät ole oikeat, te 
Israelin heimo? Eivätkös teidän tienne ole väärässä!
250 Brownlee 1986, 290–292.
251 Greenberg 1983, 336.
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oikeuden toteutumista, josta hyvät olennot hyötyvät (Hes. 34:17, 20). Formelia 

käytettäessä pääpaino ei ole siinä, kuka on tehnyt väärin tai oikein, sillä on selvää 

että syyllinen, tuomion ansaitseva osapuoli on olemassa. Formelilla haluttiin myös

osoittaa, että Jahvella on valta panna täytäntöön rangaistuksia. Aikana, jolloin 

kansa kyseenalaisti eksiilin ja Jahven oikeudenmukaisuuden, halusi Hesekiel 

saada kansan vakuuttuneeksi siitä, että Jahven teot olivat oikeutettuja. Formelissa 

esiintyvän verbin שפט objektit vaihtelevat ja Hesekielin kirjassa sen objektina 

ovat joko Israelin maa (7:3, 8), Jerusalem (24:14) tai Israelin heimo (18:30; 33:20;

36:19). Sanan tie kanssa käytetään kaikissa tapauksissa prepositiota 252.כ 

Jakeen kehotus kääntymiseen muistuttaa Hesekielin kirjan jaetta 14:6253. 

Zimmerli arvelee, että koska jakeessa 14:6 on kääntymiseen liitetty objekti 

 tulisi sellainen olla myös jakeessa 18:30.254 Jakeen 18:30 lopussa ,(השיבו פניכם)

käytetään VT:ssä 14 kertaa esiintyvää sanaa kompastuskivi מכשול. 

Harvinaisuudestaan huolimatta sana esiintyy muuallakin Hesekielin kirjassa (3:20,

7:19). 

  31.  eוַח ש ויִררי ה ד ב רב ַח ב ים ל ב כש ו ל ב ם וe עֹדשר ם ב בה י תש עיִר  eר פיִרש י שש םא  אֹד יכש ע ב ת־כ בל־פתישיִר ם אש יכשך ל ב עֹד יכו מ ב י לתי הe שיִר
יל׃ א ב ר ב ית יתישיִר ר תו ב ב ה מם ה ת ב רמ ב ה ויִרל ב י ש ב ד ב ַחֹד

 
31. Heittäkää pois yltänne kaikki rikkomuksenne, joilla te olette rikkoneet minua 

vastaan255, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki; minkä takia te kuolisitte, 

Israelin heimo?

Kehotukseen kääntyä liittyy läheisesti rikkomusten poisheittäminen. Katumuksen 

jälkeen kansan tulee tehdä itselleen uusi sydän ja uusi henki. Ilmaisu on erikoinen,

sillä muualla Hesekielin kirjassa nämä uudet asiat ovat selkeästi Jahven 

lahjoittamia asioita, kun taas tässä ne ovat jotain, mitä kansa voi tehdä itselleen. 

Toisaalta jae korostaa ihmisen omaa mahdollisuutta kääntyä, joten sinänsä ajatus 

ihmisen kyvystä tuottaa itselleen uusi sydän ja uusi henki on kontekstiin sopiva. 

Toisin kuin luvussa 18, luvuissa 11 ja 36 uusi sydän ja uusi henki kuvataan 

välineinä, joiden avulla kansa voi jatkossa noudattaa Jahven säädöksiä ja lakeja. 

Jakeessa 18:31 niiden funktio jää epäselväksi ja ne ovat vain jotain, jonka avulla 

252 Wong 2001, 239–242.
253 KR 92: Sen tähden sano Israelin kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Kääntykää, luopukaa 
epäjumalistanne, hylätkää iljetyksenne.
254 Zimmerli 1983, 374.
255 Kaksi masoreettista käsikirjoitusta sisältävät בם sijaan sanan בי ja myös Septuagintassa lukee 
εἰς ἐμε. Zimmerli arvelee, että kyseessä on voinut olla kirjoitusvirhe, ja ם olisi eksynyt tähän 
edellisen sanan lopun takia (Zimmerli 1983, 374).

53



voi välttää kuoleman. Syntisen kuolema mainitaan jo aiemmin luvussa, jakeessa 

18:4.256 

Joyce esittää, että luvun 18 on tarkoitus muistuttaa, että on olemassa 

mahdollisuus aloittaa täysin alusta, jos osoittaa katuvansa. Erityisesti jakeet 21–24

ja 26–28 kuvaavat, kuinka pahoista teoista kääntymistä seuraa elämä. Tähän 

uuteen elämään kuuluvat uusi sydän ja uusi henki.257 Sakenfeld arvelee, että luku 

18 on syntynyt aikana jolloin tuli arvioida uudelleen suhde Jahveen. Kansa ei voi 

turvautua enää siihen, että on ollut aiemmin vanhurskas (18:24, 26). Myöskään 

isän tai esi-isien tottelevaisuus ei ole oma ansio (18:10–13). Sanonta vihlovista 

hampaista jakeessa 18:2 antaa ymmärtää, että isän teot vaikuttavat jälkeläisiin ja 

sanonta on saatettu ymmärtää niin, että isän synneistä johtuen omalle tilanteelleen 

ei voi tehdä mitään. Luvun tarkoitus on osoittaa, että asioille voi tehdä jotain ja 

tässä kääntymisessä uusi sydän ja uusi henki ovat tärkeässä roolissa. Kuoleman 

välttäminen ei ole suoraan palkinto tottelevaisuudesta, vaan tottelevaisuus on 

seurausta uudesta henkilökohtaisesta orientaatiosta eli uudesta sydämestä ja 

uudesta hengestä.258 Sama idea toistuu Deuteronomiumin jakeissa 30:3–7: ensin 

sydän taivutetaan, sitten saa elää ja tästä muutoksesta seuraa kuuliaisuus 

Jahvelle.259 

Verbi פשע esiintyy Hesekielin kirjassa yhteensä kolme kertaa (2:3; 18:31 ja 

20:38). Yleensä Israelin ollessa verbin subjektina se tarkoittaa eroa Jahvesta ja 

jopa liiton murtamista (Hoos. 8:1). Kaikki Jahvea vastaan tehdyt rikkomukset ovat

siis erottaneet kansan Jahvesta ja jopa rikkoneet liittoyhteyden. Siihen palaaminen

on mahdollista uuden sydämen ja uuden hengen avulla.260

ייו׃ . 32   יַחיִר יבו ותי ה שתי ה ויִרה ב י יי ייִרהותי דנ ב ד ם אֹד ה ת ניִראם מ בה  eות ה מי דץא  ביִר פ ַחיִר א אש י לה י כתי

32. Sillä minua ei miellytä kuolevan kuolema, sanoo Herra261, Jahve. Siis 

kääntykää, ja eläkää262. 

Jae on saanut luultavasti paljon vaikutteita aiemmasta luvusta, mutta erityisesti 

jakeesta 18:23. Sen loppuosa, והשיבו וַחיו, esiintyy myös jakeessa 23.263 Brownlee

arvelee, että se on saattanut alun perin olla marginaalissa, mutta on jossain 

256 Brownlee 1986, 290–292.
257 Joyce 1989, 51–53.
258 Sakenfeld 1978, 297–300.
259 Hes. 18:29–32 yhteydestä Deuteronomiumiin luvussa 3.2.3.
260 Wong 2001, 74–75.
261 Epiteetti puuttuu Septuagintasta ja targumeista.
262 Koko fraasi והשיבו וַחיו puuttuu Septuagintasta.
263 Zimmerli 1983, 374.

54



vaiheessa siirtynyt osaksi tekstiä.264 Greenbergin mukaan myös idea siitä, että 

Jahvea ei miellytä kuolevan kuolema, on peräisin jakeesta 23265. Toisaalta jae 32 

liittyy sanastollisesti myös jakeeseen 30, sillä verbi שוב on samassa 

imperatiivimuodossa kuin jakeessa 30.266

 Elämä on tässä hyvin fyysinen käsitys, eikä siihen liity ajatusta 

tuonpuoleisuudesta. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että saa elää Jahven läsnäolon 

läheisyydessä ja nauttia kaikista siunauksista, sekä elää yhteydessä Jahveen 

noudattaen käskyjä.267 Tässä kaikessa uudella sydämellä ja uudella hengellä on 

merkittävä rooli.

3.2.3. Intertekstuaalisuus

Deut. 30:3–6
Hesekielin kirjan jakeilla 11:17–21, 18:29–32 ja 36:24–28 on yhteisiä teemoja 

Deut. 30:3–7 kanssa. Deut. 30 kuvaa Jahven armollisuutta ja lupaa toivoa 

eksiiliin. Deut. 30:1–5 kuvaavat lupausta kansan tilan restauroinnista entisen 

kaltaiseksi ja jakeet 6–10 kuvaavat mitä tulee tapahtumaan, mikäli kansa palaa 

taas Jahven kanssa yhteyteen.268 Jakeita Deut. 30:1–10 on pidetty myöhäisinä ja 

niiden on arveltu syntyneen eksiilin jälkeisenä aikana.269 Deut. 30:3–6 sisältävät 

monia Hesekielin kirjassa esiintyviä piirteitä: Jahve kokoaa kansan muiden 

kansojen joukosta (Deut 30:4) ja tuo kansan takaisin maahansa jossa heidän 

lukumääränsä lisääntyy (30:5). Hesekielin kirjan ajatus uudesta sydämestä sisältää

samankaltaisen idean kuin jae Deut. 30:6:

רה30:3   ךי ייִרהו ב ייציִר פתי ר הל י שש ים אֹד מתיה  eע י כ בל־ה ב ךא  מתי ציִר בש ב ויִרקתי ך ויִרש בך י מש ַחֹד ךה ויִררתי בותיִר ת־שיִר יך אש י להש ה אל י א ב ייִרהו ב ויִרש ב
ה׃ מ ב י יך ש ב ה להש אל

יך׃ 30:4   ַחש ם יתיק ב ה ש ב יך ומתי להשה ה אל י ךא  ייִרהו ב ציִר בש  eם ייִרק ש בך יתים מתי י מ ב ה הe ש ב י צ ב קיִר ךה בתי ַחֹד  eיד רה נתי יש ם־יתיהיִר אתי
ךה30:5    ביִר ריִר ךר ויִרהתי יביִר יטתי ה ויִרה ב י ת ב שיִר יירתי יך ותי ה דתש ב ו אֹד שר ר־י בריִר שש ץ אֹד רש י א ב ל־ה ב יך אש להשך ה אל י ךו ייִרהו ב ייאֹד בתי ושהל

מ באֹדבדתשייך׃
ךר 30:6   ביִר ב ב כ בל־ליִר יך ביִר י להש ה אל י ת־ייִרהו ב ה אש ב בו ך ליִראהֹד י עש ב זe ריִר י  eב ת־ליִר ךה ויִראש ביִר ב ב ת־ליִר יך אש י להש ה אל י ל ייִרהו ב ומ בא 

ייך׃ יש  eן ַח  eע ר  eמ ךה ליִר כ בל־נe פיִרשיִר וביִר

30:3 Ja kääntää Jahve, sinun jumalasi, kohtalosi ja armahtaa sinua. Hän kokoaa sinut
kaikista kansoista, joiden sekaan on sinut Jahve, sinun jumalasi, hajottanut.
30:4 Vaikka olisit hajaantuneena taivaan ääriin, kokoaa Herra, sinun jumalasi, sinut 
sieltäkin ja noutaa sinut sieltä.

264 Brownlee 1986, 281.
265 KR92: Näin sanoo Herra Jumala: Minäkö haluasin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin 
halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?
266 Greenberg 1983, 336.
267 Matties 1990, 188.
268 Christensen 2002, 735.
269 Unterman 1987, 68.
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30:5 Ja Jahve, sinun jumalasi, tuo sinut maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet ja 
sinä otat sen omaksesi. Ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun tulla runsaammaksi 
kuin isänne.
30:6 Ja ympärileikkaa Jahve, sinun jumalasi, sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet
niin että rakastat Jahvea, sinun jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, jotta 
saatte elää.

Sydämen taivuttaminen on ideana samankaltainen, kuin uuden sydämen 

antaminen. Se, että Jahve tekee ihmisen sydämelle jotain, tekee kansasta 

uskollisen ja halukkaan totella Jahvea. Kun kansa on jälleen Jahvelle uskollinen, 

he saavat elää. Teemallisten yhteyksien lisäksi Deut. 30 ja Hesekiel sisältävät 

sanastollisia yhteyksiä. Jakeissa Deut. 30:1–10 esiintyy 7 kertaa verbijuuri שוב. 

Verbiä toistetaan paljon myös Hes. 18. Kaikista näistä yhteneväisyyksistä 

huolimatta Deuterenomiumin luvun 30 ja Hesekielin kirjan välinen yhteys on 

lähinnä vain teemallinen, eikä niiden välillä ole nähtävissä erityisen vahvaa 

yhteyttä. Hesekielin kirjan uudesta sydämestä kertoviin perikooppeihin on 

luultavasti vaikuttanut yleensäkin deuteronomistinen redaktio, eikä mikään tietty 

kohta kirjasta.

Jer. 31:31–34
Jeremian kirjan lukuja 30–31 voi pitää yhtenäisenä yksikkönä ja lukujen 

muodostamaa katkelmaa kutsutaan toisinaan Pieneksi lohdutuksen kirjaksi tai 

pelkäksi Lohdutuksen kirjaksi, koska luvut sisältävät lupauksia paremmasta 

tulevaisuudesta.270 Näissä luvuissa masoreettinen teksti on pidempi kuin 

Septuagintan versio. Eroavaisuuksia on esimerkiksi Jahven epiteettien määrässä ja

formelin נאם־יהוה puuttumisessa.271 Hes. 18:2 sisältää suoran lainauksen 

sanonnasta Jer. 31:29. Jeremian kirjassa näitä jakeita seuraa lupaus uudesta liitosta

31:31–34:

ית 31:31   ר רתי ה ביִר ה ית ייִרהוד ב ר ת־ב ב ל ויִראש י א ב ר ב ית יתישיִר י ת־ב ב י אש תתיך  eר ה ויִרכ ב י ם־ייִרהו ב ים ניִראם ה אתי ים ב ב ר יה י במתי נ ב התי
יה׃ ש ב ד ב ַחֹד

יתים31:32   י ר ב ציִר ץ מתי רש ה אש ם מ ב ה יא ב ם ליִרהוצתי י בד בה י ביִר י זתייקתי ַחל יוםא  הש ם ביִר בות בה ת־אֹד יא  אש תתי א   eר ר כ ב ה שש ית אֹד רתיך ביִר  eא כ לי
יה׃ ם־ייִרהו ב ם ניִראם ה י ב ב תתי ליִר ר  eע י ב ב י דכתי י ויִראנ יתתיך רתי ת־ביִר רו אש י פ ב ה ה ב מ ב ר־ה בת שש אֹד

י 31:33   תתי ה  eה נ בת ם־ייִרהו בה םא  ניִראם ה ב ים ה ב ה י במתי  eי ה א  ר ב ל אַחֹד א בת ר ב ית יתישיִר ת־ב בא  דת  אש ר כיִר ר אש י שש ית אֹד רתיי ביִר  eאת ה די י ז י כתי
ים׃ ע ב רי ליִר יו־לתי יהיִר ה יתי מ ב ה ים ויִרה ב יאלהתיה םא  ל ב הש י ל ב היתתי יתי נ בה ויִרה ב י בש תֹד כיִר ם אש ה ב ב ם ויִרעe ל־לתי ב בה ריִר קתי יא  ביִר תתי ור ב ת־תי אש

ם  31:34   יי־כול ב ה כתי י ת־ייִרהו ב ו אש עה ר דיִר דה יוא  ל באמ ת־אַחתי יש אש ה הו ויִראתי ע בת ת־ר ב יש אש י וד אתי ו עך די מיִר  eא ייִרל ויִרלי
וד׃  זיִרכ בר־עי א אש ם לר ה את ב ט ב  eַח ם וליִר ונ בה יעֹד  eַחא  ל  eל סיִר י אש ה ה כתי ם־ייִרהו בה םא  ניִראם ד־גיִרדול ב  eהם ויִרע נ ב  eט קיִר מתי י ליִר ו אותתית עא  י בדיִר

 

270 Termi on alun perin Paul Volzin keksimä. Useimmiten termillä ”Lohdutuksen kirja” viitataan 
kuitenkin Jes. 40–55. Koska Jeremian kirjan Lohdutuksen kirja on kuitenkin paljon lyhyempi, 
liitetään siihen määre pieni (Becking 2004, 5). 
271 Becking 2004, 16–17.
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31:31 ”Katso! Tulee aika”, sanoo Jahve, ”jolloin minä teen Israelin kansan ja Juudan
kansan kanssa uuden liiton.
31:32 En sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän 
käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta ja jonka liittoni he rikkoivat vaikka 
minä olin ottanut heidät omikseni”, sanoo Jahve. 
31:33 ”Tämä on se liitto, jonka teen Israelin kansan kanssa noiden päivien jälkeen, 
sanoo Jahve, minä panen lakini272 heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 
sydämeensä ja minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kansani. 
31:34 Ja ei opeta enää kukaan toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ”Tuntekaa273 
Jahve!” Sillä kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan”, sanoo Jahve, ”ja minä
annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää heidän syntejään muista.”

Septuagintassa masoreettisen tekstin jae 37 seuraa jaetta 34. Jakeessa 37 

kerrotaan, että Jahven on mahdotonta hylätä kansaansa vaikka he ovatkin tehneet 

monia pahoja tekoja.274 Jahven kaiken kestävä uskollisuus tuo mielikuvia siitä, 

että uusi liitto ei ole täysin uusi, vaan kenties rakentuisi jonkin vanhan pohjalle, 

tässä tapauksessa Jahven uskollisuudelle. Tätä tukee myös heprean kielessä 

esiintyvä piirre, jossa sanalla uusi voidaan myös tarkoittaa jotain uudistunutta, 

joka perustuu vanhalle.275 

Jakeet 31:31–34 lupaavat monia tulevaisuudessa toteutuvia asioita: 

myöhemmin ihmiset tulevat henkilökohtaisesti ja yksilöinä olemaan osallisena 

uudesta liittosuhteesta. Kaikki tulevat tietämään Jahven ja jokainen synti annetaan

anteeksi, eli uusi jumalasuhde tulee alkamaan aivan alusta.276 Yleensä sana liitto 

liittyy Jeremian kirjassa toiveisiin tulevaisuudesta, kuten tässäkin perikoopissa. 

Sana esiintyy myös usein kohdissa, joiden katsotaan olevan deuteronomistista 

redaktiota.277 

Jakeessa 31:31 on Vanhan testamentin ainoa esiintymä termistä uusi liitto. 

Jakeessa tehdään selväksi se, että uusi liitto tulee toteutumaan vasta 

tulevaisuudessa. Monet tutkijat ovat pohtineet, mitä Jeremia tarkoitti uudella 

liitolla, sillä sen kerrotaan olevan erilainen kuin isien kanssa tehty liitto (31:32). 

Tämä liitto ja siihen liittyvä laki kirjoitettiin kivelle, nyt se kirjoitetaan sydämeen 

(31:33). Jos Jahven laki kirjoitetaan sydämeen, jossa tehdään järkevät päätökset, 

ei ihmisen järki ole enää ristiriidassa Jahven tahdon kanssa.278 Esimerkiksi Carroll 

ehdottaa, että liitto ei olisi täysin uusi, vaan se vain tuo uusia elementtejä vanhaan,

kuten sen, että Jahve antaa anteeksi kansan synnit. Tämä mahdollistaa uudenlaisen

272 Septuagintassa sana lakini on monikossa: νόμους. 
273 Septuagintassa verbi on yksikössä: γνῶθι.
274 KR 92: Näin sanoo Herra: ”Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan 
perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he 
ovat tehneet”, sanoo Herra.
275 Katso luku 1.5.4.
276 Becking 2004, 262.
277 Carroll 1986, 611.
278 McKane 1996, 818–820.
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suhteen Jahven ja kansan välille, kun menneisyyden ongelmilla ei ole enää 

väliä.279 Uusi liitto on vastakohtana vanhalle, joka on rikottu. Koska jakeessa 

31:32 puhutaan Egyptin maasta, on syytä olettaa, että rikotulla vanhalla liitolla 

tarkoitetaan Siinailla solmittua liittoa.280 Swetnam esittää, että uutta liitossa oli 

myös se, tämä olisi voimassa selkeästi missä tahansa kansa olisikaan, toisin kuin 

vanhassa liitossa. Vanhan liiton merkkinä olivat kivitaulut, joita säilytettiin 

tarkoin määritetyssä paikassa. Uusi liitto kirjataan sydämiin, jolloin se kulkee 

kansan mukana minne tahansa he menisivätkin.281 

Unterman ehdottaa, että Jeremian kirjassa uusi liitto sisältää ajatuksen 

uudesta eksoduksesta. Samalla tavalla kansa koottiin pois ahdistavasta tilanteesta. 

Ennen liiton tekemistä kansan piti puhdistautua (Ex. 19:10–11). Jer. 31:34 kertoo, 

että uuden liiton yhteydessä itse Jahve tulee puhdistamaan kansan antamalla heille

heidän syntinsä anteeksi.282 Ajatus esiintyy konkreettisena myös Hesekielin 

kirjassa. Esimerkiksi jakeissa 36:24–25 kuvataan, kuinka Jahve kokoaa kansan 

pakanakansojen joukosta ja vihmoo heidän päällensä puhdistavaa vettä. Tekstille 

on yhteistä Hesekielin kirjan kanssa se, että myöskään Jeremialla ihmiset eivät tee

aloitetta uuteen liittoon, vaan se on Jahven halusta syntyvä asia. Samoin myös 

kansan puhdistuminen ennen liiton solmimista tulee tapahtumaan tällä kertaa 

Jahven toimesta.

Unterman näkee selkeän yhteyden lukujen Jeremian kirjan lukujen 31 ja 32 

välillä. Molemmissa Jahven lahja liittyy sydämeen (31:33; 32:39) ja ihmiset 

tulevat tottelemaan Jahvea (31:34; 32:39, 40). Jahve ei tule myöskään hylkäämään

kansaansa (31:36–37; 32:40) ja molemmissa perikoopeissa esiintyy liittoformeli 

(31:33; 32:38).283 On kuitenkin huomattava, että Jer. 31:33–34 teemoilla on 

yhteistä myös jakeiden Jer. 24:6–7 kanssa. Molemmissa esiintyy liittoformeli ja 

Jahve antaa kansalle jotain tärkeää: luvussa 24 annetaan sydän, jotta kansa 

tunnistaa Jahven jumalakseen ja luvussa 31 annetaan sydämeen laki, jonka 

ansiosta kaikki oppivat tuntemaan Jahven.

Jeremia ei kerro selkeästi, miten uusi liitto saavutetaan vaan keskittyy 

kuvaamaan millainen se on. Hesekielin kirjassa kehitetään Jeremian kirjan ideaa 

uudesta liitosta ja sydämeen kirjoitetusta laista eteenpäin. Hesekielin kirjassa ei 

puhuta uudesta liitosta, vaan uudesta sydämestä ja hengestä, joiden avulla kansa 

279 Carroll 1986, 611.
280 Unterman 1987, 98.
281 Swetnam 1974, 115.
282 Unterman 1987, 108.
283 Unterman 1987, 114.
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tottelee Jahvea. Koska totteleminen ja käskyjen noudattaminen on tärkeää 

liittoyhteydessä, voi uuden sydämen ja hengen ymmärtää olevan ensimmäinen 

askel kohti Hesekielin kirjassa olevaa ikuista liittoa. Hesekiel on luultavasti 

kokenut Jeremian kirjan termin uusi liitto liian radikaaliksi ja muuttanut sen 

termiksi ikuinen liitto. Tätä näkemystä puoltaa se, että termiä ikuinen liitto 

käytetään useamman kerran Vanhassa testamentissa, mutta uusi liitto mainitaan 

vain kerran. 

Jakeessa 33 on erikoista ilmaisu noiden päivien jälkeen (אַחרי הימים), sillä 

jää epäselväksi, mitä päiviä sillä tarkoitetaan. Jae 31:31 tosin kertoo, että uusi 

liitto tullaan tekemään kansan kanssa myöhemmin, mutta siltikään ei selviä, 

minkä päivien jälkeen uusi liitto tullaan tekemään.284 Näkökulma on siis ajallisesti

erilainen verrattuna Hesekielin kirjan perikooppeihin, joissa tehdään ikuinen liitto 

sillä hetkellä. Tämä voisi kertoa siitä, että tekstit ovat syntyneet eri aikoina. 

Hesekielin kirjassa on haluttu kenties tuoda lohtua, että ikuinen liitto on aina ollut 

voimassa siunauksineen, eikä hyviä asioita koidu vasta joskus tulevaisuudessa 

kuten Jeremian uusi liitto antaa ymmärtää.

Toisaalta Jer. 31:31–34 sisältää myös joitain piirteitä, jotka ovat 

tyypillisempiä Hesekielille kuin Jeremialle. Yksi näistä on jakeen 34 toteamus, 

että kaikki tuntevat Jahven. Hesekielillä ajatus esiintyy yleisenä formelina ”ja he 

tulevat tietämään että minä olen Jahve”. Jer. 31:33 liittoformeli on yleinen 

molemmissa kirjoissa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Hesekiel on tuntenut Jer. 

31:31–34 ja syventänyt niiden teemaa eteenpäin.

3.3. Hes. 36:24–28 Uusi Israel

3.3.1. Konteksti ja syntyhistoria
Hesekielin kirjan luku 36 on teemaltaan hyvin kahtiajakautunut. Zimmerlin 

mukaan jakeet 35–36:1–15 muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden johtuen 

sanastollisesta ja teemallisesta yhteydestä.285 Luvun 36 jakavat kahteen osaan 

(36:1–15, 16–38) niin ikään Allen ja Greenberg. Tästä johtuen tutkielmassa 

keskitytään vain jälkimmäiseen osioon 36:16–38, jossa profeetta Hesekiel saa 

Jahvelta lupauksen paremmasta tulevaisuudesta. Jakeiden tarkoitus on myös 

selvittää, että Jahven ainoana motiivina auttaa kansaa on oman nimen kunnia, 

jonka kansa on häväissyt synneillään.286 

284 Unterman 1987, 96–97.
285 Zimmerli 1983, 239.
286 Zimmerli 1983, 251–252.
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Perikoopin 36:15–38 voi jakaa eri osiin. Greenberg suosii jakoa kolmeen 

pääosaan: 16–21 (A), 22–32 (B), 33–38 (C). Osan C hän jakaa vielä kahteen 

yksikköön 33–36 ja 37–38.287 Osa A käsittelee Israelin rikkomuksia ja niistä 

seuranneita rangaistuksia. Hesekielin varsinainen julistus alkaa vasta osassa B ja 

kansalle luvataan jokaiseen osassa A olleeseen syntiin tai onnettomuuteen 

parannus: esimerkiksi kansojen sekaan karkotettu Israel tullaan kokoamaan jälleen

yhteen. Osa C ei tuo sisällöllisesti lukuun juuri mitään uutta vaan toistaa aiempien

osien teemoja.288

Kuten koko Hesekielin kirja, myös jakso 36:16–38 sisältää tekstimateriaalia 

eri aikakausilta. Papyrus 967 on vanhin säilynyt Septuagintan käsikirjoitus. Siitä 

puuttuu kokonaan Hesekielin kirjan jakso 36:23b–38. Siitä tehdyssä 

rekonstruktiossa Scheide papyruksessa kohtaa 36:23b seuraa suoraan jakso 38:1–

39:29, jonka jälkeen alkaa luku 37.289 Jakso puuttuu myös Codex 

Wirceburgensiksesta, joka on käännetty Septuagintan pohjalta.290 Jakeiden 

23b–38 varhaisuutta vastaan puhuu etenkin se, että ne ovat kielellisesti 

epäilyttäviä. Esimerkiksi jakeessa 28 esiintyy ainoan kerran koko Hesekielin 

kirjassa sana minä muodossa אנכי. Lisäksi jakeissa 17 ja 19 käytetään sanaa עלילה

(teko) kun taas jakeessa 31 käytetään teosta sanaa מעלל. Molemmat mainitut 

sanalliset muutokset ovat yleisiä sanoja Jeremian kirjan myöhemmän vaiheen 

teksteissä.291 Masoreettisessa tekstissä olevien poikkeavuuksien lisäksi 

Septuagintassa oleva käännös sisältää erilaisia käännöstapoja ja epätyypillisiä 

sanavalintoja verrattuna ympäröivään kontekstiin.292

Myös jakson 36:23b–38 sisällä on eri-ikäisiä kerrostumia. Profeetan julistus 

alkaa jakeessa 22 formelilla ”näin sanoo Herra Jumala” ja tämä formeli toistuu 

myös jakeissa 33 ja 37. Allen pitää todenäköisenä, että jakeet 33–36 ja 37–38 ovat

myöhempiä lisäyksiä pääjulistukseen, joka on jakeissa 22–32. Pääjulistus on 

helppo erottaa kontekstistaan, sillä se alkaa vakuuttelulla, että Jahve ei tee hyviä 

tekojaan kansansa tähden tai armosta, ja jakson lopussa vakuuttelu toistuu jälleen 

sulkien ympyrän.293 Lisäksi jakeet 33–36 tukeutuvat teemallisesti aiempiin 

jakeisiin 25 ja 31 ja toistavat niiden teemoja jälleenrakennuksesta. Vastaavasti 

287 Greenberg 1997, 733.
288 Zimmerli 1983, 244–245; Greenberg 1997, 733. 
289 Zimmerli 1983, 242–243.
290 Allen 1990, 177; Greenberg 1997, 738.
291 Zimmerli 1983, 245; Allen 1990, 177–178.
292 McGregor 1985, 190–191.
293 Zimmerli 1983, 244–245.
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tekstin myöhäisin lisäys, 37–38 tukeutuu jakeiden 33 ja 35 teemoihin 

rauniokaupungeista.294

3.3.2. Analyysi
ל־ .24   ם אש ה כש תיִר י אש ר ב באתתי ות ויִרה ב צי ר ב אֹד כ בל־ה ב ם מתי ה כש תיִר י אש ר תתי ציִר  eב ם ויִרקתי גויתיה  eן־ה םא  מתי כש תיִר י אש ה תתי ַחיִר  eויִרל בק

ים׃ כש תיִר  eמ אדיִר

24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja 

tuon teidät omaan maahanne.

Jaetta voi pitää teemallisena vastakohtana jakeelle 36:19. Jakeessa 19 kerrotaan 

kuinka Israel on karkotettu toisten kansojen sekaan ja hajaantunut. Jakeessa 24 

tapahtuu juuri päinvastoin.295 Myös muualla Hesekielin kirjassa (20:34; 34:13; 

37:21) esiintyy Jahven lupauksia koota Israel yhteen vieraiden kansojen keskeltä. 

Jakeessa 37:21 esiintyy sanasta sanaan sama fraasi, mutta siinä käytetään 

monikon kolmatta muotoa monikon toisen muodon sijaan.296 

ים׃. 25   כש תיִר ר אש ר ה ב  eט ם אֹד ה יכש ול ב כ בל־גתילר ים ומתי יכש אות ב מיִר ל טם די כ ם מתי י תש ריִר  eה ים וטיִר ה הורתי יתים טיִר ר  eים מ יכש ל ב י עֹד י תתי קיִר  eז בר ויִר

25. Minä vihmon297 teidän päällenne puhdasta298 vettä, niin että te puhdistutte 

kaikesta epäpuhtauksistanne299 ja kaikista epäjumalankuvistanne300 minä 

puhdistan teidät.

Greenberg pitää myös tätä jaetta vastakohtana aiemmille, tällä kertaa jakeille 17–

18, joissa kerrotaan, kuinka israelilaiset saastuttivat oman maansa teoillaan ja 

toimillaan. Lisäksi jakeet 17–18 liittyvät sanastollisesti jakeen 25 kanssa yhteen. 

Jakeessa 18 Jahve sananmukaisesti kaataa (שפך) vihan kansan ylle. Myös jakeen 

25 verbi vihmoa tai sirotella (זרק) kuvaa tapahtumaa jossa jotain laitetaan käsin 

jonkun kohteen päälle.301 Verbit liittyvät toisiinsa myös siten, että molempia 

käytetään toisinaan samassa kontekstissa kuin sanaa veri. Verbiä שפך käytetään 

veren vuodattamisesta, esimerkiksi Gen. 9:6 kun Jahve tekee liittoa Nooan kanssa.

Vihmomisesta puolestaan puhutaan esimerkiksi kun uhriverta vihmotaan alttarille.

Kun Jahve tekee liiton Siinailla Mooseksen ja kansan kanssa, vihmoo Mooses 

294 Allen 1990, 178.
295 Greenberg 1997, 730.
296 Zimmerli 1983, 275.
297 Verbi זרק tarkoittaa lähes aina veren vihmomista tai pirskottamista esimerkiksi alttarille. 
298 Sana  טהורtarkoittaa tässä kultillisesti puhdasta. 
299 Yleensä sana טמאה esiintyy yksikössä.
300 Heprean sana  גלולvoi tarkoittaa sekä epäjumalaa että epäjumalan kuvaa. Myös LXX:ssä 
käytetty sana εἴδωλον voi saada molemmat merkitykset.
301 Greenberg 1997, 734.
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verta sekä alttarille että kansan ylle (Ex. 24: 6–8). Kiinnostavaa on se, että 

Hesekiel on ainoa, joka yhdistää verbin זרק veteen.

          Puhtaalla vedellä tarkoitetaan todennäköisesti erityistä puhdistusvettä, jonka

käyttöä kuvaillaan Numerissa luvussa 19. Vesi ei ollut pelkkää puhdasta vettä, 

vaan siihen laitettiin myös samalla tulella poltetun uhrieläimen, setripuun, iisopin 

oksien ja villan tuhkaa. Tuhkan ja virtaavan veden sekoituksella puhdistettiin 

ruumiin epäpuhtauksia vihmomalla sitä ihmisen ylle usein iisopinoksan avulla. 

Vaikka Hesekielin kirjassa 36:17 Israelin saastaisuutta verrataan myös 

kuukautisvereen, käytettiin Numerin mukaan puhdistusvettä lähinnä kuolleen 

ihmisen läheisyydestä seuranneen epäpuhtauden poistamiseen.302

          Sana epäjumalankuva (גלול) voitaisiin tulkita tarkoittamaan epäjumalaa 

yleensä. Kuitenkin Hes. 11:18–21, joka on teemallisesti hyvin lähellä lukua 36, 

puhutaan selkeästi patsaista ja kuvista, joten on syytä olettaa että samaa 

tarkoitetaan myös luvussa 36.303

ם .26  כשה ריִר  eביִרש ןא  מתי בש אשא  ב ה ב ה ת־ל ב י אש דתתית ר סתיא  ם וe הֹד י כש ביִר ריִר קתי ן ביִר י ת ב ה אש ה ש ב ד ב וַחe  ַחֹד ש ויִררר ד בה ב ַח ב י םא  ל ב כש י ל ב ה תתי  eנ בת ויִר
יר׃ רב ב בש ב ם ל ב ה כש י ל ב ר תתי  eנ בת ויִר

ים׃ .27   יתש ו וe עֹדשתי רה מיִר שיִר י תתי ר  eט פ ב שיִר כו ומתי ל בה יא  ת ב  eק ַחם ר־ביִר שש ת אֹד ה י א ב יתתי שתיך ם ויִרע ב י כש ביִר ריִר קתי ן ביִר י ת ב י אש ה ת־רוַחתי ויִראש

26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille 

lihasydämen. 

27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja saan aikaan, että te seuraatte 

minun säädöstäni, noudatatte minun lakiani304 ja pidätte ne.

Jakeet 26 ja 27 luovat jakeen 25 tavoin kontrastin aikaisemmille luvun jakeille, 

tässä tapauksessa jakeelle 18, jossa Israelin kerrotaan saastuttaneen maan 

veriteoillaan ja epäjumalillaan. Uusi sydän ja uusi henki ovat näiden Jahvea 

loukkaavien tekojen korjauskeinot. Kivisydämellä tarkoitetaan tässä sitä, että 

Israel on ollut uppiniskainen ja tottelematon. Lihasydän on puolestaan mukautuva 

ja taipuvainen. Voidaan myös ajatella, että lihasydän on jotain, joka sopii 

paremmin ihmisen lihalliseen ja luomisessa saatuun ruumiiseen.305 Vanhan 

testamentin kontekstissa sydän ei ole vain tunteiden vaan myös järjen ja harkinnan

keskus. Uuden sydämen antaminen antaa siis järjellisen halun ja tahdon totella 

Jahvea. Tämän uuden järjen sekä uuden hengen avulla kansa ei enää saastuta 

302 Greenberg 1997, 730.
303 Greenberg 1983, 190.
304 Masoreettisessa tekstissä säädös ַחק ja laki משפט ovat yksikössä, LXX:ssä monikossa.
305 Zimmerli 1983, 249; Greenberg 1997, 730. 
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itseään.306 Ajatus uudesta sydämestä esiintyy myös Jeremian kirjassa. 

Teemallisesti hyvin lähelle Jeremian ja Hesekielin kirjojen katkelmia tulee myös 

psalmi 51.307

Henki (רוַח) Vanhassa testamentissa liittyy ymmärtämiskykyyn, älyyn ja 

tahtoon eli sen ominaisuudet tulevat hyvin lähelle sydämen tehtäviä.308 Toisaalta 

Jahven henki on Hesekielillä myös voima, jonka avulla profeetta kokee osan 

näyistään. Kuitenkin jakeiden 36:26–27 tapauksessa henki saa aikaan sen, että 

Israel tulee seuraamaan Jahven säädöksiä ja tottelemaan Jumalaa. Hengen avulla 

liittosuhde tulee eläväksi.309 Erikoista on, että luvun 36 perikooppi on ainoa 

Hesekielin kirjan uuden hengen antamisesta kertova jae, jossa hengen sanotaan 

olevan Jahven henki (ואת־רוַחי אתן). Hesekielillä henki on kuvattu kolme kertaa 

Jahven hengeksi.310 

          Jakeen 27 muotoilu säädösten ja lakien noudattamisesta muistuttaa 

Leviticuksen kohtaa 26:3. Sinänsä kehotukset säädösten ja lakien tottelemisesta 

eivät ole harvinaisia Vanhassa testamentissa, mutta Lev. 26:3–5 sisältää vastaavia 

lupauksia hyvästä sadosta ja ajallaan tulevasta sateesta kuin Hes. 36:29–30. 

Yhteyksiä jakson 36:16–38 ja Leviticuksen luvun 26 välillä on muitakin. Lev. 

26:33 esiintyy Jahven uhkaus, jossa hän uhkaa hajottaa Israelin vieraiden 

kansojen sekaan, kuten tapahtuikin Hesekielin jakeen 36:19 mukaan. Onkin 

todennäköistä, että Hesekielin kirjan tekijällä on ollut mielessään juuri tämä luku 

Leviticuksesta.311

יים׃. 28   ם ל באלהתי ה כש רה ל ב יש היִר י אש דכתיה נ י ם ויִרא ב ע בה יא  ליִר ם לתי היתש יתי ם ותיהיִר י יכש ת ב די ב אֹד  eי ל תתי ה  eר נ בת ר שש ץ אֹד רש א בה ם ב ב י תש ביִר  eותייש 

28. Ja te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne ja te olette 

minun kansani ja minä312 olen teidän Jumalanne.

Jae 28 toimii aiempien jakeiden tavoin vastakohtana edeltävälle luvulle, tällä 

kertaa jakeille 17–19, jossa Israel tahraa oman maansa ja kansa karkotetaan 

maasta. Jakeessa 28 on useita Hesekielin kirjalle epätyypillisiä ilmaisuja. Jakeen 

liittoformelissa esiintyy kirjan ainoa pitkä versio sanasta minä (אנכי). Tämä on 

306 Wong 2001, 189.
307 Hesekielin kirjan jakeiden 36:24–28 yhteydestä Jeremian kirjaan ja psalmiin 51 lisää luvussa 
3.3.3.
308 Termin henki määrittelystä lisää luvussa 1.5.2.
309 Zimmerli 1983, 249; Allen 1990, 179.
310 36:27; 37:14; 39:29. Jakeessa 3:14 käytetään myös sanaa רוַחי, mutta tällöin se viittaa profeetta 
Hesekieliin.
311 Zimmerli 1983, 249; Greenberg 1990, 730, 735. 
312 Ainoa kohta koko Hesekielin kirjassa, jossa esiintyy sanan pidempi muoto אנכי.
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myös ainoa kohta Hesekielin kirjassa, jossa esiintyy ilmaisu ”jonka minä annoin 

teidän isillenne”. Näillä poikkeavaisuuksilla on yhteistä se, että molemmat 

esiintyvät Jeremian kirjan luvussa 24, jossa kerrotaan uudenkaltaisen sydämen 

antamisesta. 313  

3.3.3. Intertekstuaalisuus

Jer. 24:5–9 
ה 24:5   ות ייִרהוד בך ת־ג בלי יר אש כתיו  eין־א לשה כ ב י א ב ות ה ב דבה ט  eרים ה נתי א ב תיִר  eל כ א בה ר ב י יתישיִר י לה ב ר ייִרהו בהא  אל ה  eדיה־אמ כ

יה׃ ים ליִרטוב ב ה דתי ץ כe שיִר רש ר יה אש זש  eום ה קר מ ב  eן־ה י מתי תתי ַחיִר לe ת א ר שתי שש אֹד
ס24:6   דה ר הל א אש יםא  ויִרלי נתייתתי את וביִר די ז  eץ ה רש י א ב ים עe ל־ה ב ה דתתי ב ה וe הֹדשתי םא  ליִרטוב בה יהש ל ב י עֹד ה ינתי י ע ב א  תתי מיִר  eויִרש

וש׃ תי א אש ים ויִרלר ה תתי עיִר  eוניִרט
ים24:7   י ם ל באלהתי ה הש רה ל ב יש היִר י אש דכתיה נ י ם ויִרא ב ע בה י ליִר י יו־לתי ה ויִרה ב יי ייִרהו בה נתי י אֹד י כתיא דתתיך עe ת א י  eד ב ל ב ם ל בת השא  י  ל ב תתי  eנ בת ויִר

ים׃  ב ב כ בל־לתי י ביִר ה  eל בו א ב ר יי־י בשם כתי

24:5 Näin sanoo Jahve, Israelin jumala: Niin kuin näitä hyviä viikunoita, niin minä 
katselen suopein silmin Juudan pakkosiirtolaisia, jotka minä lähetin tästä paikasta 
Kaldean maahan.
25:6 Ja minä käännän silmäni heihin, heidän hyväkseen, ja tuon teidät takaisin tähän
maahan. Minä rakennan heidät enkä hajota, minä istutan heidät enkä revi pois. 
24:7 Minä annan heille sydämen, jotta he tuntevat minut, sillä minä olen Jahve, ja he
ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa, sillä he palaavat luokseni 
kaikesta sydämestään. 

Jeremian kirjan luku 24 kertoo näyn, vertauskuvan, kahdesta viikunakorista, joista

toisessa on hyviä ja toisessa huonoja viikunoita. Näky (jakeet 1–3) ja sen 

jälkeinen selitys (jakeet 4–10) kuvaavat Jahven positiivista suhtautumista 

pakkosiirtolaisiin. Luvun monissa jakeissa on myöhäisemmäksi katsottuja 

lisäyksiä, esimerkiksi jakeen 5 aloitusformeli sekä jakeen 9 loppuosa. Lukua 24 ei

pidetä alkuperäisenä Jeremian tuotoksena. McKanen mukaan luku 24 on 

deuteronomistisen editorin luomus ja luvussa on käytetty avuksi kirjan muita 

deuteronomistisia kohtia kuten Jer. 1:11–14. McKane näkee yhteyden myös 

Aamoksen kirjaan 7:1–8; 8:1 sekä jakeisiin 2. Kun. 24:14–16, kohtaan jossa 

luetellaan Jekonjan kanssa pakkosiirtolaisuuteen joutuneita. Samankaltainen lista 

313 Zimmerli 1983, 249; Greenberg 1990, 731. Hesekielin kirjan jakeiden 36:24–28 yhteydestä 
Jeremian kirjan lukuun 24 enemmän luvussa 3.3.3.
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esiintyy myös Jer. 24.314 Toisinaan etenkin jakeiden 24:4–7 on nähty saaneen 

vaikutteita Deuteronomiumin jakeista 30:1–10. Molemmissa katkelmissa 

käsitellään Jahven toimintaa ihmisen sydämen kautta ja niissä on samoja kansalle 

koituvia siunauksia.315

Jeremian kirjan jakeissa 24:5–9 esiintyy joitakin Jeremian kirjalle 

epätyypillisiä piirteitä, ja näistä suurin osa on nimenomaan jakeessa 24:7. 

Jakeessa esiintyy esimerkiksi liittoformeli. Se esiintyy yhteensä 4 kertaa 

Jeremialla (24:7; 31:1, 33; 32:38), kun taas Hesekielillä se on verrattain yleinen.316

Liittoformeli määrittelee kansan ideaalisen suhteen jumalaansa ja se korostaa 

molemmin puoleista toimintaa: Jahve tekee kansalle hyviä tekoja ja kansa tulee 

palvelemaan jumalaansa kaikesta sydämestään.317 Lisäksi jakeessa esiintyy 

Hesekielin kirjalle hyvin tyypillinen tunnistusformeli. Formeli esiintyy Jeremian 

kirjassa vain yhdeksän kertaa318, ja näistä esiintymistä kolme, jakeissa 24:7 ja 

31:34 kaksi kertaa, ovat erityisesti tämän tutkielman kannalta tärkeitä huomata.

Kiinnostavaa on, että jakeessa esiintyy sekä pitkä että lyhyt muoto sanasta 

minä (אנכי ja אני). Jeremialle yleisempi on pidempi muoto, ja Hesekiel käyttää 

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta lyhyttä muotoa.319 Näiden sanojen 

epäyhtenäinen käyttö voi olla merkki toisen tekstin vaikutuksesta. Tutkijoista 

esimerkiksi Duhm arveleekin, että Jeremian kirjan jae 24:7 on saanut vaikutteensa

Hesekielin kirjan jakeesta 36:26, koska se sisältää juuri Hesekielin kirjalle 

tyypillisiä piirteitä. Jeremian kirjan jakeessa 24:7 annettuun sydämeen ei ole tosin 

liitetty sanaa uusi, mutta jae sisältää silti ajatuksen jostain uudenkaltaisesta 

sydämestä.320 

Psalmi 51
Psalmi 51 on katumus- ja synnintunnustuspsalmi. Tutkijat ovat melko yksimielisiä

siitä, että psalmi on tehty Jerusalemin tuhon jälkeisenä aikana johtuen jakeista 20–

21, joissa esiintyy Siion-teema. Lisäksi yksityisen ihmisen tunnustusrukoukset 

ovat yleisempiä Israelin myöhemmässä kirjallisuudessa. Psalmilla on paljon 

yhteyksiä sekä Jeremiaan, Jesajaan että Hesekieliin.321 Erityisen kiinnostavat ovat 

jakeet 9 ja 12:

314 McKane 1986, 605, 611–612.
315 Unterman 1987, 55, 65.
316 McKane 1986, 615.
317 Unterman 1987, 81.
318 2:8; 4:22; 9:2, 5, 23; 22:16; 24:7 ja 31:34 (kaksi kertaa).
319 Minä-sanoista enemmän jakeen 36:28 käsittelyn yhteydessä.
320 Duhm 1901, 199.
321 Tate 1990, 8–9.
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יין׃ 51:9   בתי ג אליִר לש ר שש נתיי ומתי ס בך ביִר  eכ ר תיִרת י ה ב טיִר וב ויִראש זי א ב נתיי ביִר י א ב טיִר  eַח תיִר
יי׃51:12   בתי ריִר קתי ש ביִר ר ד ב  eון ַח כך וַחe  נ בת ים ויִררר י להתי י אל י א־לתי ר ב הור ביִר יב ט בה ל ב

9. Puhdista minut iisopilla puhtaaksi ja pese minut lunta valkeammaksi. 
12. Luo minuun puhdas sydän, jumala, ja anna minulle vahva, uusi henki.

Jae 9 muistuttaa Hesekielin kirjan jaetta 36:25, jossa Jahve vihmomalla puhdistaa 

kansansa, joskin psalmissa käytetään vihmomisesta verbiä ַחטא, joka tarkoittaa 

puhdistamista yleensä. Koska psalmissa esiintyy kuitenkin sana iisoppi, on syytä 

olettaa, että puhdistaminen tapahtuu vihmomalla, kuten Num. 19. kuvailee. 

Erikoista on myös, että psalmi 51 on ainut psalmi, jossa esiintyy sana iisoppi (

 Koska psalmilla on yhteyksiä moneen muuhun Vanhan testamentin 322.(אזוב

kirjaan ja sitä pidetään myöhäisenä, on Hesekiel muiden profeettakirjojen ohella 

antanut sille vaikutteensa eikä toisin päin.

322 Dahood 1968, 5; Tate 1990, 9.
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4. Johtopäätökset

4.1. Hesekiel ja Pentateukki
Hesekielin kirja on saanut paljon vaikutteita Pentateukista ja on syytä uskoa, että 

ainakin osa siitä on ollut Hesekielille hyvin tuttua ja monet sieltä saaduista 

vaikutteista ovat tästä syystä olleet tiedostamattomia. Yksi tärkeimmistä 

yhteyksistä, jonka on syytä olettaa olevan tietoisesti käytetty, on Nooan kanssa 

tehty ikuinen liitto Gen. 9:15–16. 

Yhteys on selkeä etenkin Hesekielin kirjan lukuun 16, sillä ikuisen liiton 

lisäksi molemmissa perikoopeissa käytetään liitosta verbiä muistaa (זכר). Gen. 9 

vaikutusta Hesekielin kirjaan tukee myös harvinaisen fraasin זכר ברית käyttö, 

jossa jumala on subjektina. On myös mahdollista, että Hesekiel olisi tuntenut 

Abrahamin kanssa tehdyn ikuisen liiton luvussa Gen. 17, mutta tätä eivät tue 

kieliopilliset tai sanastolliset yhteydet muutoin kuin ikuisen liiton teeman osalta323.

Profeetat Hoosea, Jeremia ja Jesaja, jotka Hesekielin tavoin mainitsevat ikuisen 

liiton tai viittaavat siihen, eivät tunnu viittaavan kertaakaan Abrahamin kanssa 

tehtyyn liittoon. Usein ikuisesta liitosta puhuttaessa viitataan nimenomaan Nooan 

kanssa tehtyyn liittoon, tai mahdollisesti Daavidin kanssa tehtyyn liittoon. 

Moosesta ei myöskään mainita ikuisesta liitosta kertovien perikooppien 

yhteydessä, mutta sen sijaan itse Siinailla tehtyyn liittoon viitataan epäsuorasti 

viittaamalla esimerkiksi Egyptin orjuuden loppumiseen ja isien kanssa tehtyyn 

liittoon perättäisissä jakeissa (Jer 31:32–33).

          Leviticus, erityisesti Pyhyyslaki, on myös antanut vaikutteensa Hesekielin 

kirjaan ja Hesekielin kirjasta löytyy peräti 90 ilmaisua, jotka löytyvät myös 

Pyhyyslaista. Näistä noin 20 on ilmaisuja joita ei löydy mistään muista VT:n 

kirjoista.324 Erityisen paljon Pyhyyslaki on vaikuttanut Hesekielin kirjan lukuihin 

34, 36 ja 37. Joycen mukaan luvut 34–37 ovatkin Hesekielin kirjassa teemallisesti 

oma yksikkönsä, sillä näissä luvuissa pääteemana on tulevaisuuden toivo.325 
323 Samankaltainen epävarmuus liittyy Daavidin kanssa tehtyyn ikuiseen liittoon 2. Sam. 23:5. 
Silläkään ei ole mitään muita sanastollisia yhteyksiä ikuisen liiton lisäksi. 
324 Paton 1896, 101. 
325 Joyce 1989, 115.
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Pyhyyslain tuomat vaikutteet liittyvät erityisesti sen lukuun 26, jossa kerrotaan, 

mitä kaikkia siunauksia koituu kansalle, mikäli se pysyy kuuliaisena Jahvelle. 

Luvussa kerrotaan myös rangaistuksesta, joka seuraa tottelemattomuudesta. 

Hesekiel käyttää kirjassaan Lev. 26 materiaalia kuvaamaan siunauksia, joita 

seuraa ikuisesta liitosta (erityisesti lukujen 34 ja 37 perikoopeissa). Ikuinen liitto 

takaa sen, että liitto on aina voimassa, jolloin kansa tulee olemaan ikuisesti 

osallinen Pyhyyslaissa luvatuista siunauksista.

          Pyhyyslaissa käytetään myös kerran termiä ikuinen liitto (24:8). Tässä 

kohdassa ikuinen liitto liittyy erityisesti pappien ikuiseen velvollisuuteen asettaa 

joka sapatti uhrileipää pyhäkön pöydälle. Milgrom arvelee, että Pyhyyslaissa 

käytetään termiä ikuinen liitto jakeiden Ex. 31:15–16 vaikutuksesta.326 Niissä 

kerrotaan sapatin olevan kansan ikuinen velvollisuus sekä merkki liitosta. Monet 

tutkijat327 ovat osoittaneet, että Hesekiel on tuntenut Pyhyyslain tarkoin, mutta 

siinä esiintyvä ikuinen liitto Lev. 24:8 ei ole samankaltainen kuin Hesekielillä. 

Pyhyyslain ikuisessa liitossa kansalla ja etenkin papeilla on velvollisuuksia, kun 

taas Hesekielillä ikuinen liitto on Jahven aikaansaamaa ja ikään kuin lahja 

kansalle. Ikuiset liitot esiintyvät myös erilaisissa konteksteissa: jakeessa Lev. 24:8

se esiintyy lakitekstissä, kun taas Hesekielillä ikuinen liitto esiintyy toivoa 

tuovissa jaksoissa.

          Lev. 26 materiaali liittyy läheisesti myös uuteen sydämeen ja uuteen 

henkeen. Uuden sydämen ja hengen avulla kansa kykenee jälleen tottelemaan 

Jahvea ja Jahve lupaa kansalle, että he saavat asua maassa jonka hän antaa heille 

(luvut 11,18 ja 36). Erityisesti Hes. 36 sisältää paljon luvun Lev. 26 siunauksia. 

Myös liittoformeli on todennäköisesti peräisin Leviticuksesta, ja formeli 

esiintyykin monessa Hesekielin kirjan perikoopissa (luvuissa 11, 34, 36,). Vaikka 

äkkiseltään voisi vaikuttaa siltä, että Hesekielin teemat ikuinen liitto sekä uusi 

sydän ja uusi henki olisivat teemoina kaukana toisistaan, yhdistää Pyhyyslaki 

näitä kaikkia perikooppeja. Hesekiel käyttää Pyhyyslain materiaalia erityisesti 

toivon herättämiseen.

          Vaikka Leviticus ja Pyhyyslaki ovat vaikuttaneet paljon Hesekieliin, on 

sanan sydän käyttö hyvin deuteronomistista.328 Sana sydän esiintyykin vain kerran

Leviticuksessa (26:41), mutta huomattavan paljon useammin Deuteronomiumissa.

Siinä sana sydän yhdistyy usein lain noudattamiseen ja elämiseen. On 

326 Milgrom 2001, 2094.
327 Esimerkiksi Hurvitz, Joosten, Milgrom ja Paton.
328 Matties 1990, 15.
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mahdollista, että Deut. 30:1–14 on vaikuttanut Hesekieliin. Jakeet käsittelevät 

kansan kokoamista muiden kansojen joukosta ja palaamista isien maahan. Myös 

puheet siitä, että Jahve taivuttaa kansan sydämen kuuliaisiksi, voisivat olla 

teemallinen esikuva Hesekielin ja Jeremian uudelle sydämelle. Toisaalta sydämen 

taivuttamisen tuloksena on elämä, teema, joka yhdistää erityisesti jakeita Deut. 

30:6 ja Hes. 18:31–32. 

           Deuteronomiumin ja Hesekielin kirjan yhteyttä ja sen laajuutta ei ole 

juurikaan tutkittu. Esimerkiksi Zimmerlin mukaan yhteys Deuteronomiumiin on 

lähinnä satunnaista.329 Yhteyden tutkimista hankaloittaa esimerkiksi se, että on 

vaikea hahmottaa, onko Hesekiel saanut vaikutteensa suoraan 

Deuteronomiumista, Jeremian kirjan deuteronomistisen redaktion tuottamista 

kohdista vai onko kirjaa ylipäänsä muokannut deuteronomistinen redaktori. 

Tämän tutkielman perikoopeissa yhteys Hesekielin ja Deuteronomiumin välillä on

nähtävissä ainakin ideoiden sekä yhteisen kielenkäytön tasolla. 

4.2. Hesekiel ja Jeremia
Merkittävimmät yhteydet Jeremian ja Hesekielin kirjan välillä ovat jakeissa Jer. 

24:5-9; 31:31–34; 32:27–44. Hesekiel on tuntenut ainakin Jeremian kirjan luvun 

31 lupauksen uudesta liitosta ja lain kirjoittamisesta sydämeen. Tätä tukee jo se, 

että Hesekiel jakeessa 18:2 lainaa suoraan Jeremian kirjan jaetta 31:29. On myös 

tärkeää huomata, että jakeessa 31:31 mainitaan ikään kuin ohimennen, että uusi 

liitto tehdään sekä Israelin että Juudan kanssa. Hesekielillä teologia Israelin ja 

Juudan yhdistymisestä on huomattavassa roolissa, kun taas Jeremia ei käsittele 

kansojen yhdistämistä juuri lainkaan uuteen liittoon ja uuteen sydämeen liittyvien 

perikooppien yhteydessä. Hesekiel kehittää monia Jer. 31:31–34 teemoja edelleen,

joten on syytä uskoa, että Jer. 31. on antanut vaikutteita Hesekielin kirjan 

teemoille ikuinen liitto, uusi sydän ja uusi henki.

Hesekielin yhteys Jeremian kirjan sydämen antamisesta kertoviin jakeisiin 

24:5–9 on monimutkaisempi. Jeremian kirjan luku 24 liittyy Hesekielin 11:16–21 

tavoin pakkosiirtolaisuuteen, mutta sanastollisia yhteyksiä sillä on enemmän 

lukuun Hes. 36. Jeremian kirjan jae 24:7 on saattanut saada vaikutteensa 

Hesekieliltä, sillä jakeessa esiintyy sekä Hesekielille tyypillinen lyhyt muoto 

sanasta minä (אני) että Jeremian kirjalle tyypillisempi pidempi muoto (אנכי). 

Toisaalta Hes. 36:28, jossa annetaan myös uusi sydän ja uusi henki, sisältää koko 

kirjan ainoan pitkän muodon sanasta minä, mikä voisi viitata siihen, että jae on 
329 Zimmerli 1979, 46.
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saanut vaikutteita Jeremialta. Samassa jakeessa 36:28 on myös Hesekielin kirjan 

ainoa ilmaisu ”jonka minä annoin teidän isillenne”, joka esiintyy Jeremialla 24:10.

Yhteistä profeettakirjoilla on myös siinä, että Jer. 24 ja 31 sisältävät Hesekielille 

tyypillisen idean siitä, että jonkun teon jälkeen muut kansat/he tulevat tietämään 

kuka Jahve on. Luultavasti Jer. 24 ja etenkin jae 24:7 on saanut ideansa sydämestä

Hesekieliltä, mutta Hesekielin kirja on vielä myöhemmin saanut vaikutteita 

luvusta Jer. 24. 

Jeremian kirjan luku 32 sisältää ainoan maininnan ikuisesta liitosta koko 

Jeremian kirjassa jakeen 50:5 lisäksi. Jae 32:39 rinnastaa yhden sydämen ja yhden

tien (ל בב אשַח בד ויִרדשרשך אשַח בד) samaan tapaan kuin Hesekiel rinnastaa uuden sydämen ja 

uuden hengen (luvuissa 11,18 ja 36). Jeremia ei ole kuitenkaan todennäköisesti 

halunnut käyttää Hesekielin termiä uusi henki, sillä Jeremia ei käytä sanaa yleensä

muutoin kuin tuulen merkityksessä. Ajatus hengestä on saattanut olla Jeremialle 

vieras, jolloin Jeremia olisi käyttänyt sen sijaan sanaa tie. Lisäksi sanaa tie 

käytetään vain Hesekielin kirjassa esiintyvässä formelissa “tuomitsen teidät tienne

mukaan” luvun 11 perikoopin yhteydessä, jolloin on mahdollista, että Jeremia 

olisi poiminut sanan tie Hesekielin kirjan luvusta 11. Jeremian kirjan luvussa 32 

on myös muita Hesekielille tyypillisiä ilmaisuja kuten ajatus kansojen 

kokoamisesta ja rauhassa elämisestä (Hes. 11:17; 34:25–28; 36:24). Koska 

Hesekielin kirjassa ei yhdistetä erityisen selkeästi teemoja uusi sydän ja uusi henki

sekä ikuinen liitto, on mielestäni todennäköistä että Jeremia on tässä saanut 

vaikutteensa Hesekieliltä ja yhdistänyt nämä teemat. Viimeiseksi on otettava 

huomioon Septuagintan tarjoama lukutapa, jonka mukaan luvussa Jer. 32 

annetaan toinen sydän ja toinen tie. Ajatus jostain toisesta on hyvin 

samankaltainen kuin ajatus uudesta. Kumpikaan ei sulje pois mahdollisuutta, että 

ensimmäinen tai vanha olisi yhä voimassa, sillä hepreassa sanalla uusi on ajatus 

jatkuvuudesta vanhaan nähden. Useimmiten se tarkoittaakin jotain, joka 

uudistuu.330

          Syy, miksi Hesekiel muutti Jeremian kirjan luvussa 31 esiintyvää termiä 

uusi liitto, on avoin kysymys. Koska Hesekiel tunsi entuudestaan ikuisia liittoja 

(Gen. 9:16), saattoi ajatus täysin uudesta liitosta olla mahdoton. Lisäksi Jeremian 

uusi liitto ei ollut toteutumassa tässä hetkessä, vaan vasta tulevaisuudessa. On 

mahdollista, että Hesekiel ei kokenut tulevaisuudessa toteutuvaa liittoa riittävän 

lohdullisena. Lisäksi ikuisia liittoja tehdessään Jahve on vannonut samalla ikuista 

330 Sanan uusi määrittelystä enemmän luvussa 1.5.4.
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uskollisuutta (Gen. 9:15; 17:7) ja siten ajatus uudesta liitosta katkaisisi Jahven 

uskollisuuden ketjun. Ajatus uudesta liitosta on myös voinut herättää mielikuvia, 

joissa Jahven on joko täytynyt nöyrtyä tai hylätä vanha ja luoda uusi liitto kansan 

kanssa, koska kansa ei yksinkertaisesti kyennyt noudattamaan vanhaa liittoa. 

Hesekiel olisi siirtänyt sanan uusi kuvaamaan sydäntä ja henkeä, joiden avulla 

alkaisi uudenlainen liittoyhteys. Tällöin Jahven uskollisuus olisi ikuista ja samoin 

liitto, mutta palaaminen takaisin ikuisen liiton piiriin vaatisi ihmisiltä sisäistä 

uudistumista. Hesekiel siis korostaa, että liitto on sama, ikuinen, joka tosin 

saatetaan vahvistaa (16:60). Siten ikuisen liiton uudistuminen tapahtuu ihmisissä 

uuden hengen ja sydämen avulla eikä niinkään uuden liiton avulla. 

          Ikuisen liiton merkitys Hesekielin kirjan teologialle on suurempi kuin 

Jeremian kirjassa. Hesekielillä ikuinen liitto on merkittävä osa lupausta 

paremmasta tulevaisuudesta, joka alkaa tästä hetkestä, kun taas Jeremialla liitto 

lähinnä vain mainitaan. Hesekielillä ikuisen liiton maininnat sopivat loogisesti 

kontekstiinsa. Jeremialla ikuisen liiton mainitseminen ei ole yhtä harkittua ja tämä

näkyy siinä, että kirjassa on myös käytetty termiä uusi liitto.

4.3. Hesekiel ja 1. Samuelin kirja, Jesaja ja Hoosea
Hesekielin kirjalle on ainutlaatuista lupaus uudesta hengestä uuden sydämen 

rinnalla. Vaikka ajatuksia uudesta sydämestä onkin muualla Vanhassa 

testamentissa, ei termi uusi henki esiinny kuin Hesekielillä. Siinä missä sydän on 

sanana hyvin deuteronomistinen,331 on sana henki (רוַח) harvinainen 

deuteronomistisissa teksteissä332. Hesekielille henki oli muutenkin erityisen 

suuressa asemassa moneen muuhun VT:n kirjaan verrattuna.333 Hesekielin lisäksi 

Vanhassa testamentissa yhdistetään sydän ja henki toisiinsa yhtä selkeästi vain 1. 

Sam 10:6–9. Jakeissa kerrotaan, kuinka hengen saatuaan Saul tulee muuttumaan 

toiseksi ihmiseksi. Lisäksi 10:9 kerrotaan, kuinka Jahve antoi Saulille uuden 

sydämen. Uuden sydämen saatuaan, Saulin saapuessa Gebaan, Jahven henki 

valtasi hänet. On vaikea sanoa mihin suuntaan tekstien vaikutussuhteet ovat 

menneet, mutta yhteys on silti huomattava.

Jesajan kirjalla ja Hesekielillä on paljon yhteisiä teemoja. Jesajan kirjassa 

mainitaan ikuinen liitto jakeissa 24:5 ja 55:3 ja 61:8. Lisäksi Jesaja mainitsee 

rauhanliiton jakeissa 54:10. Aiemmat jakeet 54:1–8 heijastelevat 

331 Joyce 1989, 122.
332 Sana henki esiintyy esimerkiksi Deuteronomiumissa vain kaksi kertaa (2:30; 34:9).
333 Henki-sanan käyttöä Hesekielin kirjassa kuvataan tarkemmin luvussa 1.5.2. 
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avioliittometaforaa, joka esiintyi Hesekielillä luvussa 16, jossa tosin tehty liitto oli

ikuinen. Jes. 54:9 mainitsee Nooan kanssa tehdyn liiton ja on mahdollista, että 

Jesajan kirjan rauhanliitto on sen lisäksi saanut vaikutteensa Hesekielin kirjan 

luvuista 34 ja 37, joissa mainitaan rauhanliitto. Varmaa kuitenkin on, että Jes. 

54:9 on saanut vaikutteita Nooan kanssa tehdystä liitosta.

Ikuisen liiton maininnoista Jesajan kirjan jae 55:3 muistuttaa eniten 

Hesekielin kirjan lukua 37, sillä ikuisen liiton yhteydessä mainitaan Daavid, kuten

Hes. 37 perikoopissa. Lisäksi kehotukset kuulla ja elää ovat tutut Hesekielin 

jakeista 18:23–32. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että Jes. 55:3 olisi saanut juuri

Hesekieliltä vaikutteensa, sillä sen Daavid-kuvaan ei liity minkäänlaista 

tulevaisuuteen suuntautunutta messiasodotusta kuten Hesekielillä. Jesajan kirjan 

luvun 61 maininta ikuisesta liitosta sen sijaan heijastelee monia Hesekielin kirjalle

tyypillisiä piirteitä: Jahve vannoo maksavansa kansalle palkan oikeuden mukaan 

(Hes. 16:59, 18:30) ja ikuisen liiton tekemisen jälkeen kansakunta tulee tunnetuksi

kansojen keskellä ja kaikki kansat ymmärtävät, että Jahve on siunannut heitä (Hes.

34:27 ja 37:28). Onkin mahdollista, että Jes. 61 on saanut ensin vaikutteensa 

Jesajan kirjan aiemmista ikuisen liiton maininnoista, mutta sen lisäksi myös 

Hesekielin kirjasta. 

Jesajan maininta ikuisesta liitosta 24:5 ei liity teemallisesti tai sanastollisesti

mihinkään Hesekielin kirjan ikuisesta liitosta kertovaan perikooppiin, joten 

tekstillä ei ole todennäköisesti intertekstuaalisia yhteyksiä Hesekielin kirjaan. 

Lisäksi Hesekielillä ikuinen liitto mainitaan aina positiivisissa, parempaa 

tulevaisuutta ennustavissa kohdissa kun taas Jes. 24:5 on luonteeltaan tuomiota 

ennustavassa kontekstissa. Koska Jesaja on Hesekielin tavoin tuntenut Nooan 

kanssa tehdyn ikuisen liiton, kuten käy ilmi jakeesta Jes. 54:9, on mahdollista että 

luvun 24:5 ikuinen liitto on saanut vaikutteensa Gen. 9:15–16. 

Hesekielin ja Hoosean kirjojen suhde on monimutkaisempi kuin suhde 

Jesajan kirjaan. Jakeet Hoos. 2:16–25 erottuvat kuitenkin morsianmetaforasta 

vaihtuvan näkökulman sekä muuttuvien pronominien takia. Jakeessa 2:20 tehdään

liitto, jossa mainitaan villieläinten vaarallisuus. Tämä teema toistuu usein luvussa 

Hes. 34. Seuraavassa jakeessa 2:21 Jahve ottaa vaimon ikuisesti omakseen ja 

kihlaa tämän. Tämä on ainoa jae Hoosean kirjassa, jossa käytetään sanaa ikuinen. 

Liiton tekeminen ja ikuinen kihlaus muistuttavat Hesekielin kirjan lukua 16 ja 

lupausta ikuisesta liitosta. Toisaalta ajatus kaikenkattavasta rauhasta muistuttaa 

ajatukseltaan Nooan kanssa tehtyä liittoa. Koska jakeet Hoos. 2:16–25 ovat 
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todennäköisesti myöhemmän redaktion tulosta, on mahdollista että ne ovat 

saaneet vaikutteita esimerkiksi juuri Hesekieliltä, mutta todennäköisemmin 

Genesiksen luvusta 9.

4.4. Ikuisen liiton, uuden sydämen ja uuden hengen yhteys
Hesekielin kirjan teema ikuisesta liitosta on suuri teologinen teema, jonka 

tarkoitus on tuoda lohtua tuhon jälkeen. Hesekiel haluaa muistuttaa kansaa siitä, 

että Jahven tekemä liitto on yhä voimassa, vaikka kansaa on koittanut tuho. 

Mitään uutta liittoa Jeremian kirjan (31:31) tapaan ei tehdä, vaan kyseessä on 

sama liitto jonka Jahve uusii kansan kanssa. Myös samat liittoon kuuluvat 

siunaukset, joita Lev. 26 esittelee, ovat voimassa. Ollessaan kahden kuninkaan 

alaisena kansa on saastuttanut itseään epäjumalanpalvonnalla (11:18, 37:23) ja 

itse aiheuttanut liiton rikkoutumisen (16:59). Jahve kuitenkin muistaa liittonsa 

(16:60) ja antaa kansalle mahdollisuuden kääntyä isien synneistä huolimatta 

(18:30) ja mahdollisuuden luopua synneistä. Tärkeä osa kansan kääntymistä ja 

puhdistumista ovat Jahven antamat uusi sydän ja uusi henki, joiden avulla kansa 

oppii jälleen tuntemaan Jahven ja tulee noudattamaan säädöksiä. Uuden sydämen 

saaminen on lupaus siitä, että kansa saa elää (18:31–32) eikä heidän tarvitse 

kuolla334, mikäli he katuvat. Kun kansa on puhdistunut, he voivat palata maahansa 

(36:26–28) ja heistä tulee jälleen Jahven kansa (37:23). Juuda ja Israel yhdistyvät, 

ja heitä tulee hallitsemaan tulevaisuuden Daavid (34:23; 37:24). Daavidin ollessa 

hallitsijana kansa noudattaa Jahven säädöksiä (37:24). Jahve tulee olemaan 

pyhäkössä kansan keskuudessa aina (37:26). Kaikkien näiden Jahven siunausten 

jälkeen kaikki kansat tietävät, että Jahve on Israelin jumala ja Israel on Jahven 

kansa.

Ikuisen liiton teologian päätarkoitus on tuoda tuhon kokeneelle kansalle 

toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Hesekiel kutsuukin ikuista liittoa myös 

rauhanliitoksi (37:26), jonka tarkoitus on luultavasti osoittaa, että kansan tila tulee

olemaan vakaa, sodaton ja täynnä siunauksia. Ikuisen liiton teologian tarkoitus on 

myös selittää miksi tuho pääsi tapahtumaan. Useassa tutkielman perikoopissa 

kerrottiin suoraan, että Israel ja Juuda ovat palvoneet epäjumalia (11:18; 16:1–63; 

36:25; 37:23). Usein myös korostetaan Jahven oikeudenmukaisuutta tuomarina, 

joka tekee kansalle sen tekojen mukaan (11:21; 16:59; 18:30; 34:17–22). Ikuiseen 

liittoon liittyy Hesekielillä aina Israelin ja Juudan yhdistyminen yhdeksi (16:61; 

334 Elämisellä tarkoitetaan elämää Jahven yhteydessä ja siunauksista osallisina olemista, eikä tähän 
sisälly ajatuksia kuolemanjälkeisyydestä.

73



34:23; 37:24) ja yhdistynyttä valtiota tulee hallitsemaan tulevaisuuden Daavid. 

Vaikka Jeremia, Hoosea ja Jesaja puhuvat kaikki ikuisesta liitosta, vain 

Hesekielillä siihen liittyy näin laaja teologinen lataus paremmasta tulevaisuudesta 

ja uudesta alusta. 

4.5. Pohdinta
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia intertekstuaalisia yhteyksiä 

Hesekielin kirjan teemoilla ikuinen liitto, uusi sydän ja uusi henki oli. 

Intertekstuaalisia yhteyksiä oli useita: sellaisia, joissa Hesekiel on saanut 

vaikutteita muista teksteistä (esimerkiksi Jer. 31:31; Lev. 26) sekä sellaisia 

yhteyksiä, joissa Hesekielin kirja on antanut jollekin toiselle tekstille vaikutteita 

(esimerkiksi Jer. 32:36–44). Osa tapauksista (esimerkiksi Hoos. 2:16–25) on 

sellaisia, joissa intertekstuaalisen vaikutuksen suuntia on haastavaa määritellä. 

Joissain tapauksissa yhteiset teemat olivat niin yleisluontoisia, että niiden voi 

ajatella olleen vakiintuneessa ja laajalle levinneessä käytössä, eikä intertekstinä 

ole toiminut enää mikään tietty teksti, vaan kulttuurissa eläneet yleiset teemat 

(esimerkiksi lammas- ja paimenmetaforat).

Hesekielin, Hoosean ja Jesajan välisiä yhteyksiä on käsitelty 

tutkimuskirjallisuudessa valitettavan vähän ja siksi tässä tutkielmassa tehty työ on 

profeettakirjojen intertekstuaalisen tutkimuksen kannalta hyödyllistä. Aikaisempi 

tutkimus on keskittynyt lähinnä Jeremian ja Hesekielin väliseen yhteyteen, sekä 

Pyhyyslain ja Hesekielin kirjan väliseen yhteyteen. Aiemmassa kirjallisuudessa ei 

myöskään kommentoitu juuri lainkaan Hesekielin kirjan ja Deuteronomiumin 

välistä yhteyttä. Kirjojen suhdetta on tutkittu todella vähän siitä huolimatta, että 

niillä vaikuttaisi olevan yhteyksiä toisiinsa ideologisesti ja sanastollisesti. Asia 

vaatii kuitenkin lisätutkimusta. 

Avoimeksi kysymykseksi jäi myös termin rauhanliitto alkuperä. Aiempi 

tutkimus ei ole kommentoinut sen alkuperää. Todennäköisintä on, että se on 

syntynyt luvussa Gen. 9 Nooan kanssa tehdyn ikuisen liiton vaikutuksesta, sillä 

siihen liittyy vahvana rauhan teema. Lisäksi tutkielman tulokset paljastavat, että 

Nooan kanssa tehty liitto on ollut profeettakirjojen tekijöille laajalti tuttu ja se on 

koettu hyödylliseksi ja lohdulliseksi tekstiksi ennustettaessa lohdullisempaa 

tulevaisuutta.
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