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1 Johdanto 
Tavoitteenani tässä tutkielmassa on tarkastella Sananlaskujen kirjan tiemetaforia suhteessa 

psykologiseen malliin individuaatiosta eli sisäisen kasvun prosessista. Tutkimuskysymykseni 

sisältää näin ollen kolme painotusta. Pyrin avaamaan tiemetaforien merkityksiä 

lähdeteksteissäni Sananlaskut 3:6, 3:17, 4:18 ja 4:26 sekä tutkimaan, miten nämä merkitykset 

ilmentävät individuaation sisältöjä ja niihin liittyviä suhtautumisia. Kolmas painotus liittyy työn 

metodiikkaan. Hyödynnän kolmea teoriaa, käsitteellisen metaforan teoriaa, käsitteellisen 

sulauman teoriaa sekä psykologista individuaation teoriaa. Tällä tavoin pyrin samalla 

tarkastelemaan, miten metaforan ja sulauman teoriat toimivat metaforisten ilmausten 

syvällisessä analysoinnissa ja toiseksi tavoitteeni on selvittää, miten psykologinen malli toimii 

näiden rinnalla.  

      Lähdetekstien osalta tutkimuksen lähtökohta on relevantti monella tapaa. Suuren 

esiintyvyytensä vuoksi tiemetaforat muodostavat laajan kokonaisuuden, josta tutkijat ovat 

olleet kiinnostuneita jo pitkään. Useita laajoja, kokonaisvaltaisia tutkimuksia on tehty muun 

muassa tiemetaforien roolista, merkityksistä ja suhteesta muinaisen Lähi-idän teksteihin. Yksi 

näistä on Markus Zehnderin laaja monografia Wegmetaphorik im Alten Testament (1999), joka 

tarjoaa ansiokkaan kokonaiskatsauksen tiemetaforien merkityksiin ja jaottelun 

merkityskategorioihin. Kuitenkaan laajat ja kokonaisvaltaiset tutkimukset eivät ole pyrkineet 

tarkastelemaan yksittäisten tiemetaforien syvällistä ja täyttä merkityskirjoa ja katson, että 

tällaiselle tutkimukselle on tilaa sekä tutkimuskentän että Sananlaskujen kirjan luonteen 

perusteella.  

      Lähdetekstini Sananlaskut 3:6, 3:17, 4:18 ja 4:26 kuuluvat viisauskirjallisuuteen. 

Kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa on todettu, että tiemetaforia käytetään eniten erilaisissa 

merkitysvivahteissa, ja lisäksi painotus yksilöllisessä ja persoonallisessa merkityksessä on 

suurin juuri viisauskirjallisuuden teksteissä verrattuna muuhun Heprealaiseen Raamattuun.1 

Tämä muodostaa vahvan perusteen analysoida tiemetaforia syvällisemmällä tasolla niiden 

mahdollisimman täyden merkityskirjon selvittämiseksi. Viisauskirjallisuudesta olen valinnut 

Sananlaskujen kirjan ennen kaikkea sen vuoksi, että tiemetaforat käsittävät merkittävät osan 

kirjan tematiikasta. Kirjan rakenteesta erityisesti luvut 1–9 sisältävät koko elämää koskevaa 

ohjeistusta sekä laajempaa näkemystä maailmasta ja ihmisestä.2 Tässä jaksossa tie- ja 

 
1 Zehnder 1999, 98. 
2 Newsom 2012, 120. 
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polkukuvastoon sisältyviä ilmauksia on yhteensä noin 493, joista osassa kehotetaan valitsemaan 

tietynlainen, esimerkiksi oikeuden, viisauden tai vanhurskauden, tie4, ja osassa välttämään ja 

varomaan sen vastakohtaa, riistäjän tai pahuuden tietä.5 Myös koko Sananlaskujen kirjan 

kannalta tie- ja polkukuvaston käyttö näyttää korostuvan luvuissa 1–9, sillä niissä ilmauksia on 

49 ja luvuissa 10–31 vain hieman enemmän eli 53. Tutkimuskysymykseni kannalta kiinnostavia 

näistä ilmauksista ovat ne, joissa tie kehotetaan valitsemaan, koska ne todennäköisemmin 

kuvaavat tietä kokonaisuudessaan. Tällaisia on luvuissa 1–9 23. Olen valinnut tutkielman 

laajuuden huomioiden näistä viisi luvuista 3 ja 4, joissa tien valitseminen ja kulkeminen on 

keskiössä.  

      Tutkimuksellisen taustan lisäksi Sananlaskujen kirjaan liittyvä keskustelu tarjoaa väylän 

tarkastella sen ilmaisuja tarkemmin. Jo yleisellä tasolla kiinnostus Sananlaskujen kirjaa kohtaan 

on viime vuosina kasvanut, etenkin sen osalta, miten kirjassa kuvataan moniulotteista 

maailmankatsomusta ja näkemystä kasvatuksesta elämänpituisena prosessina.6 Toisaalta juuri 

kasvatuksen rooli yhtenä Sananlaskujen kirjan pääteemoista on herättänyt keskustelua. Kirjan 

ensisijaisen kontekstin on pitkään tulkittu olevan kasvatuksellinen, mutta tästä on esitetty myös 

eriäviä näkemyksiä, joiden mukaan kirjan teologinen painotus tulisi nähdä suuremmassa 

roolissa, jopa siinä määrin, että sillä voisivat selittyä useat kirjan rakenteelliset valinnat.7 

Tiemetaforat muodostavat kiistämättä huomattavan osan Sananlaskujen sisällöstä, joten on 

hyvin mahdollista, että niiden merkityksen ja aseman tutkiminen voi osaltaan edesauttaa myös 

keskustelua koko kirjan teemoista.  

      Myös yksittäisten tiemetaforien kannalta aiempi tutkimus avaa mahdollisia 

selvittämiskohteita. William P. Brown on tarkastellut luonteen muovaamista 

viisauskirjallisuudessa, ja esittänyt, että ihmisen kehitystä kuvaava prosessi kytkeytyy juuri tie- 

ja polkukuvauksiin, mikä vahvistaa perusteluja tutkia yksittäisiä tiemetaforia tästä 

näkökulmasta.8  Toisaalta tiemetaforiin liittyvän viisausopetuksen on tulkittu olevan yhteydessä 

ennen kaikkea käyttäytymiseen.9 Tämä painotus on luonnollisesti sikäli perusteltu, että 

käyttäytyminen näyttäytyy pitkälti ihmisen konkreettisina tekoina ja valintoina. Samalla sen 

 
3 Täsmällinen luku määräytyy sen mukaan, huomioidaanko samassa jakeessa esiintyvät ilmaukset erillisinä, 

kuten tässä, vai yhtenä ilmaisuna, ja sisällytetäänkö siihen kulkemista kuvaavat ilmaisut, joita tässä ei ole 

laskettu mukaan. 
4 Esimerkiksi Sananlaskut 2:8, 4:18 ja 8:20. 
5 Esimerkiksi Sananlaskut 1:19, 2:12–13 ja 4:19. 
6 Witte 2012, 584–585. 
7 Dell 2006, 48. 
8 Brown 2014, 189. 
9 Fox 2000, 129. 
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voidaan kuitenkin nähdä keskittyvän vain siihen, miten tietty maailmankatsomus ja päätökset 

käytännössä ilmenevät, ja rajaavan pois ihmisen sisäisen maailman, josta käyttäytymisen 

motivaatio kumpuaa. Juuri tähän alueeseen pyrin tutkielmassani kohdistamaan huomion, ja 

tarkastelemaan tiemetaforia laajemmin kokonaisvaltaisina elämän kuvaajina.  

      Tutkimuskysymyksen pohjalta olen valinnut työn teoriapohjaksi George Lakoffin ja Mark 

Johnsonin kognitiivisen mallin käsitteellisestä metaforasta, Gilles Fauconnierin ja Mark 

Turnerin teorian käsitteellisestä sulaumasta sekä Carl Jungin psykologisen teorian 

individuaatioprosessista. Käsitteellisen metaforan ja sulauman teorioiden näkökulmasta 

psykologisen lähestymistavan soveltaminen on mahdollista. Metaforien tutkiminen perustuu 

ajatukseen siitä, että metaforat syntyvät ensisijaisesti ajatusrakenteista, kokemusmaailmasta ja 

merkityksistä ja vasta toissijaisesti kielellisinä.10 Carl Jungin teoria individuaatioprosessista 

pohjautuu puolestaan samankaltaiseen lähtökohtaan, jossa sisäisen maailman muutokset 

johtavat muutoksiin ulkoisissa olosuhteissa. Metaforatutkimuksessa on myös periaatteena, että 

metaforan perusteellisen laajuuden ymmärtäminen edellyttää mahdollisimman monipuolisten 

näkökulmien käyttämistä.11 Näin ollen psykologisen teorian kannalta on mahdollista tutkia, 

miten metafora ilmentää sisäisen maailman merkityksiä.12  

      Valintani sisällyttää työn teoriapohjaan psykologinen näkökulma perustuu siis toisaalta 

tiemetaforista nousevaan tarpeeseen hyödyntää välinettä, jolla analysoida metaforien syvällistä 

ja kokonaisvaltaista merkitystä. Toisaalta psykologisen lähestymistavan soveltaminen on ollut 

eksegetiikassa viime vuosina melko vähäistä, eikä Jungin teoriaa ole ymmärrykseni mukaan 

hyödynnetty eksegeettisissä töissä aiemmin, joten tutkielmani yhtenä perusteluna voi nähdä 

tämän aukon täydentämisen. Suhteessa viimeaikaisiin eksegetiikassa käytettyihin menetelmiin 

psykologinen näkökulma ei kuitenkaan sijoitu kovin kauas. Esimerkiksi kognitiotieteen laaja 

määritelmä sisältää mielen eli ajattelun ja tunteiden sekä näihin liittyvien prosessien 

tutkimista.13  

      Laajemmin katsottuna työ sijoittuu pääosin tekstin kirjalliselle ja symboliselle tasolle, ja 

tutkimusote on siinä mielessä hermeneuttinen, ettei se pyri määrittämään tai etsimään 

ehdottomia totuuksia, vaan tarjoamaan mahdollisia tulkintoja ja selitysmalleja. Tämä koskee 

erityisesti käsitteellisen sulauman periaatteita sekä individuaation päätösvaihetta, joita 

molempia luonnehtii luovuus ja tietynlainen rajattomuus. Johtuen tästä painotuksesta ja työn 

 
10 Tilford 2017, 11. 
11 Tilford 2017, 24. 
12 Lakoff & Johnson 2003, 270. 
13 Czachesz 2017, 2. 
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teoreettisista viitekehyksistä, joista sekä käsitteellisen metaforan ja sulauman teoriaa että 

individuaatioprosessin mallia on kritisoitu liian vähäisestä kontekstin huomioon ottamisesta, 

pyrin suhteuttamaan analyysissä merkityksiä Sananlaskujen kirjan taustaan ja kontekstiin sekä 

pohtimaan niitä suhteessa intertekstuaalisiin yhteyksiin.  

      Tutkielma noudattaa seuraavanlaista rakennetta. Luvussa 2 esittelen käyttämäni teoreettisen 

pohjan eli käsitteellisen metaforan ja sulauman teoriat sekä individuaation teorian. Luvussa 3 

tarkastelen Sananlaskujen kirjan taustaa ja aiempaa tutkimusta tiemetaforista. Luku 4 käsittää 

analyysin, jossa ensin analysoin metaforateorian avulla lähdetekstien merkityksiä, ja tämän 

jälkeen tarkastelen merkitysten suhdetta ja mahdollista yhteyttä individuaatioon.  
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2 Teoriatausta 
Työn teoreettinen pohja muodostuu käsitteellisen metaforan teoriasta, käsitteellisen sulauman 

teoriasta ja psykologisesta individuaatioprosessin teoriasta. Käsitteellisen metaforateorian 

osalta hyödynnän pääosin George Lakoffin ja Mark Johnsonin avaamaa kognitiivista mallia. 

Koska tavoitteenani on saada esiin tiemetaforien merkityksiä, syvennyn hieman tarkemmin 

lähde- ja kohdealueisiin sekä Gilles Fauconnierin ja Mark Turnerin teoriaan käsitteellisestä 

sulaumasta. Psykologisen teorian osalta keskityn Carl Jungin teoriasta kuvaamaan 

individuaatioprosessia kokonaisuutena, jolloin avaan prosessiin kuuluvia sisältöjä ja vaiheita. 

Koska Jungin teorian soveltaminen on ollut eksegetiikassa hyvin vähäistä, esittelen ennen 

varsinaista teoriaa psykologisen eksegeesin taustaa, rajoitteita ja mahdollisuuksia sekä Jungin 

tuotannon yleispiirteitä.  

2.1 Käsitteellisen metaforan teoria 

2.1.1 Teorian taustaa ja metaforien luokittelua 

Metaforat ovat yleisesti käytettyjä sekä puhekielessä että kirjoitetussa tekstissä, mutta niiden 

roolista ja funktiosta on ollut nykyisestä huomattavasti poikkeava käsitys. Aiemmin metaforia 

pidettiin lähes yksinomaan kielellisinä välineinä, joiden avulla tekstistä voidaan tehdä 

retorisesti ja esteettisesti toimivampi. Myös metaforien käyttötapojen ja -tilanteiden nähtiin 

olevan tietoisia ja harkittuja, ja ne miellettiin lähinnä ilmaisullisesti taitavien ihmisten 

tyylikeinoiksi.14  

      Aiempaan käsitykseen huomattavan muutoksen toivat George Lakoff ja Mark Johnson 

teoksellaan Metaphors We Live By (1980), jossa he muuttivat ja laajensivat käsitystä monella 

tapaa. Lakoff ja Johnson esittivät, että metaforia käyttävät kaikki ihmiset jokapäiväisessä 

elämässään, eivät vain retorisesti taitavat henkilöt ja että niiden käyttö on hyvin usein 

tiedostamatonta. Lisäksi he korostivat, ettei metafora ole vain kielellinen ilmiö vaan perustuu 

ihmisen kokemuksiin, ajatteluun ja toimintaan, jotka kaikki ovat luonteeltaan pitkälti 

metaforisia. Tämän myötä metaforan käyttöalue ei rajoitu vain tyylikeinoihin vaan sillä on 

merkittävä vaikutus muun muassa psykologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden 

rakentumisessa.15 Uusi kognitiivinen näkemys metaforasta loi myös uusia mahdollisuuksia 

suhteessa tutkimukseen. Metaforien tutkiminen ei avaa ainoastaan kielellisiä aspekteja vaan 

 
14 Kövecses 2010, ix₋x. 
15 Lakoff & Johnson 1980, 3; Kövecses 2010, x, xiii. 
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mahdollistaa kielen analysoimisen kautta pääsyn tutkimaan mielen käsitteellistä järjestelmää.16 

Käsitteellisen metaforateorian merkittävänä etuna verrattuna kaikkiin muihin 

metaforateorioihin onkin yleisesti pidetty sen pyrkimystä löytää syitä ja perusteluja sille, miksi 

ja erityisesti millä tavalla juuri tietynlaisia metaforia muodostuu ja käytetään.17 

      Metaforia voidaan luokitella eri tavoin perustuen esimerkiksi niiden luonteeseen, 

vakiintuneisuuteen, funktioon tai yleisyyden tasoon eli siihen, ovatko metaforan alueet yleisen 

vai spesifisen tason käsitteitä.18 Yksi jaottelutapa kognitiivisen funktion mukaan on tarkastella 

metaforia rakenteellisina, ontologisina ja orientaalisina metaforina. Rakenteellisissa 

metaforissa lähteen rakenteesta muodostuu vastaavuus kohteen rakenteeseen, jolloin metafora 

tarjoaa ikään kuin kokonaiskuvan kohdealueen rakenteesta ja suhteellisen laajan kirjon tietoa. 

Ontologinen metafora välittää kohteesta vähemmän rakenteellista tietoa mutta voi antaa ikään 

kuin uuden määreen vaikeammin hahmotettavissa olevasta kohteesta. Personifikaatio on yksi 

ontologisen metaforan muodoista, jossa asioille tai esineille annetaan inhimillisiä piirteitä, ja 

tällä tavoin pyritään rakentamaan ymmärrystä abstraktista kohteesta. Suuntametaforista 

puhutaan puolestaan niissä tapauksissa, kun metaforan sisältö ja funktio perustuu pitkälti 

suuntien ilmaisemiseen.19 Myöhemmin Lakoff ja Johnson ovat todenneet kuitenkin tällaisen 

karkean jaottelun keinotekoiseksi, ja esittäneet, että kaikki metaforat ovat rakenteellisia ja 

ontologisia sekä lisäksi osaa voidaan kuvata suuntametaforiksi.20 

      Lakoffin ja Johnsonin käsitteellisen metaforan teoria on johtanut laajaan skaalaan erilaisia 

tutkimuksia. Opetusalaan liittyen sitä on hyödynnetty pyrkimyksenä ymmärtää muun muassa 

yleisellä tasolla opettamisen ja oppimisen periaatteita sekä vieraan kielen oppimisprosessia. 

Lääketieteen diskursseissa puolestaan on sovellettu käsitteellisen metaforan teoriaa 

havainnollistamaan esimerkiksi sairaudesta tai immuunisysteemistä käytettyjä metaforisia 

ilmauksia tai laajemmin läntisen kulttuurin käsitystä sairaudesta, terveydestä ja kehosta. 

Politiikan, liike-elämän ja taloustieteen puolella on tehty vastaavia tutkimuksia. Esimerkiksi 

liike-elämässä käsitteellisen metaforateorian avulla on pyritty avaamaan ja ymmärtämään 

syvemmällä tasolla yrityksen rakenteita ja tätä kautta edesauttamaan yrityksen johdon 

toimintaa.21   

 
16 Lakoff & Johnson 1980, 3. 
17 Tendahl 2009, 121. 
18 Kövecses 2010, 46. 
19 Kövecses 2010, 37, 39₋40.  
20 Lakoff & Johnson 2003, 264. 
21 Holme 2003, 12–13. 
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2.1.2 Metaforan rakenne 

Lyhyesti määriteltynä käsitteellisen metaforan toiminta voidaan ymmärtää seuraavalla tavalla. 

Yksi käsite, joka usein on abstrakti, ymmärretään toisen konkreettisemman käsitteen kautta, 

jolloin konkreettisemman käsitteen avulla on mahdollista saada parempaa ja välittömämpää 

ymmärrystä ja merkitystä abstraktista käsitteestä. Konkreettista käsitettä, jota hyödynnetään 

toisen käsitteen ymmärtämiseksi, kutsutaan lähdealueeksi (source domain) ja abstraktia 

käsitettä kohdealueeksi (target domain). Käsitteellinen metafora koostuu siis kahdesta 

käsitteellisestä alueesta, joka puolestaan voi perustua mihin tahansa kokemusmaailman 

koherenttiin osaan.22 Esimerkin avulla esitettynä käsitteellinen metafora voisi olla MIELI ON 

KONE, jossa abstrakti käsite eli kohdealue on MIELI, josta pyritään saamaan ymmärrystä 

konkreettisen käsitteen eli lähdealueen KONE avulla. Käsitteellinen metafora ei esiinny kielessä 

sellaisenaan, vaan sitä ikään kuin edustavat metaforiset ilmaukset. Tässä tapauksessa 

käsitteelliseen metaforaan MIELI ON KONE pohjautuvia metaforisia ilmauksia voisivat olla 

esimerkiksi tapaukset, joissa puhutaan ”aivojen tikittämisestä”.23  

      Metaforan toiminta perustuu ymmärtämiseen, mutta mihin uudenlainen ymmärrys 

perustuu ja miten se käytännössä ilmenee? Jotta metaforan voisi ymmärtää ja saada sen 

merkityksestä käsityksen, on selvitettävä siihen sisältyvät kartoitukset (mappings). 

Kartoituksella tarkoitetaan metaforan lähde- ja kohdealueiden välillä vallitsevaa systemaattista 

sarjaa käsitteellisiä vastaavuuksia, jotka yleensä ovat pitkälti tiedostamattomia mutta voidaan 

tehdä näkyviksi analysoimalla metaforien lähde- ja kohdealueita.24 Esimerkiksi metaforan 

ELÄMÄ ON MATKA kartoitus voisi olla seuraavanlainen: 

 

Lähdealue: MATKA   Kohdealue: ELÄMÄ 

lähtöpiste    syntymä 

matkustaja    ihminen 

reitin valinta    päätökset elämässä 

määränpää    tavoite elämässä 

esteet matkalla   haasteet ja vastoinkäymiset elämässä 

   

Tällä tavoin lähdealue matka auttaa ymmärtämään kohdetta elämä. Lähdealueen ja kohdealueen 

vastaavuuksissa on kuitenkin syytä ottaa huomioon useita seikkoja. Vaikka lähteen ja kohteen 

vastaavuus perustuu niiden väliseen korrelaatioon, on vastaavuudessa kyse metaforan luomasta 

 
22 Lakoff & Johnson 1980, 4₋5; Kövecses 2010, 4₋5. 
23 Kövecses 2010, xi. 
24 Kövecses 2010, 10, 33. 
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samankaltaisuudesta, joka havaitaan vasta metaforan kautta. Samankaltaisuutta ei siis ole 

olemassa alueissa erillään, vaikka joissain tapauksissa kartoituksen perusteella siltä voisi 

vaikuttaa.25 Kartoituksen vastaavuudet eivät myöskään muodostu mielivaltaisen prosessin 

seurauksena, vaan ne rajautuvat ja valikoituvat kokemusmaailmamme perusteella. Tämän 

perusteella vaikuttaisi, että metaforan luoma merkitys ja ymmärrys kohteesta on melko 

subjektiivista. Lakoff ja Johnson kyseenalaistavatkin merkityksen luonteen absoluuttisena, 

objektiivisena totuutena ja esittävät, että merkityksen syntyminen on aina subjektiivinen 

prosessi. Heidän mukaansa on vähintään arveluttavaa ajatella merkityksen pohjalta löytyvän 

puhtaasti objektiivista sisältöä, koska merkitys on aina olemassa vain jollekin, reaalimaailman 

ihmiselle tai hypoteettiselle henkilölle, ja pohjautuu aina ymmärtämiseen.26 

      Koska lähdealueet perustuvat kokemusmaailmaamme, on niiden sisältämä mahdollinen 

tietomäärä lähes rajaton. Lähdealue voi pohjautua kognitiiviseen tai psykologiseen 

kokemusmaailmaan tai perustua fysiologisiin ja biologisiin tekijöihin. On siis selvää, että 

kartoitus on aina osittaista. Tästä seuraa olennainen kysymys siitä, mikä osa lähdealueen 

materiaalista tulee mukaan kartoitukseen, ja mitkä tekijät vaikuttavat lähdealueen 

valikoitumiseen ja rajautumiseen. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että potentiaalisesti 

kartoitukseen tulevat mukaan ne lähteen sisällöt, jotka eivät ole ristiriidassa kohteen 

elementtien kanssa.27 Lisäksi kartoituksen elementtejä ohjaa niin sanottu invarianssiperiaate, ja 

metaforan keskeinen merkitys. Invarianssiperiaatteen mukaan lähdealueen sisällöistä 

kartoitukseen valikoituvat ne, jotka vastaavat kohdealueen rakennetta kuvallisena skeemana. 

Kuvallisilla skeemoilla tarkoitetaan vuorovaikutuksessa maailmassa syntyvää kokemusta, joka 

voi olla esimerkiksi kehollista liikkumiseen liittyvää tai suuntaa ja sijaintia ilmaisevaa. 

Verrattuna rakenteellisten metaforien laajaan lähdemateriaaliin, kuva-skeemametaforilla 

kartoitus perustuu rajallisempaan määrään tietoa ja sisältöjä. Merkityksen mukaan 

rajautumisella viitataan puolestaan siihen, että jokaisella lähteellä katsotaan olevan keskeinen 

merkityksensä. Ne lähteen merkitykset ja sisällöt, jotka eivät sisälly sen keskeiseen 

merkityskenttään, eivät voi kuulua kartoitukseen.28 Vaikka kartoituksen sisältöjen on kuvattu 

määrittyvän näiden periaatteiden mukaan, ei teoriaa ole hyväksytty täysin aukottomana. 

 
25 Lakoff & Johnson 1980, 151₋152. 
26 Lakoff & Johnson 1980, 184; Kövecses 2010, 86. 
27 Kövecses 2010, 86, 132. 
28 Kövecses 2010, 307, 43. 
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Invarianssiperiaatetta on kritisoitu, koska ei selitä sitä, miksi lähteen kaikki sisällöt eivät siirry 

kohdealueeseen, vaikka ne vastaisivat kohteen kuvallista skeemaa.29    

      Kartoitus voi olla osittaista usealla tavalla. Tiettyjä kohdealueen aspekteja voidaan 

painottaa, jolloin puhutaan metaforisesta korostamisesta (metaphorical highlighting). 

Korostamisen vastakkainen ilmiö on metaforinen piilottaminen (metaphorical hiding), jossa 

samalla kun tiettyjä kohdealueen aspekteja korostetaan, toiset aspektit jäävät huomion 

ulkopuolelle. Esimerkiksi metafora ARGUMENTTI ON SÄILIÖ korostaa argumentin sisältöä ja 

piilottaa aspekteja, jotka liittyvät argumenttiin prosessina. Kolmas osittaisen kartoituksen tapa 

on metaforinen hyödyntäminen (metaphorical utilization), jossa, toisin kuin korostamisessa ja 

piilottamisessa, vain osaa lähdealueen sisällöistä käytetään kartoituksessa. Esimerkiksi 

metaforan ARGUMENTTI ON RAKENNUS metaforiset ilmaukset hyödyntävät usein lähteen 

RAKENNUS sisältöjä rakenteesta ja vahvuudesta ja jättävät ulkopuolelle sen sisällöt esimerkiksi 

huoneista, käyttötarkoituksesta ja sisustuksesta.30  

2.2 Käsitteellinen sulauma 

Käsitteellisen metaforan teoria, joka kuvaa käsitteellisiä vastaavuuksia kahden alueen avulla, 

on yksi tapa lähestyä mielen käsitteellistä järjestelmää. On kuitenkin myös muita tapoja tutkia 

käsitteellisiä kokonaisuuksia. Yksi tällaisista laajemman kokonaisuuden huomioimiseen 

pyrkivistä malleista on Gilles Fauconnierin ja Mark Turnerin teoria käsitteellisestä sulaumasta 

(conceptual blending), jonka periaatteita ja sovelluksia he esittävät laajasti vuonna 2002 

julkaistussa teoksessaan The Way We Think. Käsitteellisen sulauman teoria perustuu ajatukseen 

siitä, että ihmisen ymmärrys ja ajattelu pohjautuu verkoston kaltaiseen järjestelmään, jossa 

käsitteellisiä alueita on kahden sijaan useampia, ja käsitteellinen metafora tulee nähdä tämän 

verkoston erikoistapauksena. Fauconnierin ja Turnerin malli koostuu mentaalisista alueista 

(mental space), jotka ovat käsitteelliseen metaforaan verrattuna pienempiä ja spesifisempiä, 

eivätkä siten ole täysin samaistettavissa metaforateorian määrittelemien lähde- ja kohdealueen 

kanssa.31  

      Verrattuna muihin metaforateorioihin käsitteellisen sulauman teoria on ainoa, joka tarjoaa 

teoreettisen viitekehyksen tutkia ja selittää kartoitukseen tulevia elementtejä ja ennen kaikkea 

sitä, miksi osa sisällöistä jää ulkopuolelle ja miksi toisaalta kartoituksen myötä voi syntyä myös 

sisältöjä, joita ei löydy lähteistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sulauman olevan ristiriitainen 

 
29 Tendahl 2009, 118₋119. 
30 Kövecses 2010, 91₋93. 
31 Kövecses 2010, 267₋268.  
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suhteessa käsitteellisen metaforan teoriaan tai korvaavan sen, vaan teoriat pikemminkin 

täydentävät toisiaan. Esimerkiksi metaforien kartoitus voi tarjota olennaista taustatietoa 

sulauman tutkimiseen ja toimia jopa edellytyksenä abstraktin kohteen analysoimisessa.32  

2.2.1 Sulauman rakenne 

Käsitteellisen yhdistymisen verkostossa voi olla useita mentaalisia alueita ja sulaumia, mutta 

yksinkertaisimmillaan sulauman rakenne voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Sulauma koostuu  

 

 

syötealueista (input), yhteisestä alueesta (generic space) ja sulauma-alueesta (blended space).33 

Sulaumaa kuvataan yleensä kaaviolla, jossa mentaaliset alueet on merkitty ympyrän tai ellipsin 

muotoisina. Syötealueiden välillä olevat vastaavuudet yhdistetään kiinteiden viivojen avulla, ja 

katkoviivat kuvastavat vastaavuuksia syötealueiden, yhteisen alueen ja sulauma-alueen välillä. 

Neliskulmainen alue sulauma-alueen sisäpuolella kuvastaa sulauman muodostumisprosessin 

tavoitetta eli siinä syntyvää uutta rakennetta (emergent stucture), josta tarkemmin luvussa 

 
32 Tendahl 2009, 132, 134, 136. 
33 Fauconnier & Turner 2002, 47. 

Yhteinen alue 

  

 

Syötealue 2 Syötealue 1 

Sulauma-alue 

KEHYS 

 

 

Kuva 1. Esimerkki sulauman perusrakenteesta. 
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2.2.2.34 Lisäksi kaaviossa voidaan esittää alueiden rinnalla sulauman muodostumiseen 

vaikuttavia kehyksiä (frames). Esimerkiksi sulaumassa, johon sisältyy ajan muutos, kaavio voi 

sisältää mentaalisten alueiden ulkopuolella AIKA-kehyksen, joka täydentää sulauman sisältöä. 

Tällaisia ovat yleiset ilmaukset esimerkiksi politiikan henkilöistä, kuten Fauconnier ja Turner 

esittävät esimerkissä ”Jos Churchill olisi ollut pääministeri vuonna 1956, ei olisi ollut Suezin 

kriisiä”. Tässä Churchillin asema ja rooli siirretään vaikuttamaan eri ajassa.35 

      Syötealueiden välillä vallitsee vastaavuuksia, esimerkiksi roolien ja identiteettien välillä tai 

syötealueisiin vaikuttavien kehysten välillä, jotka voivat olla myös metaforisia. Fauconnier ja 

Turner nimittävät näitä syötealueiden välille muodostuvia vastaavuuksia vastinpariyhteyksiksi. 

Yleisemmällä tasolla he määrittelevät olennaiset yhteydet (vital relations). Yhteinen alue 

sisältää molemmille syötealueille yhteisen aineksen, jolloin yhteisestä alueesta muodostuu 

vastaavuus kumpaankin syötealueeseen myös erikseen. Sulauma-alueessa molempien 

syötealueiden rakenne on projisoitu uudeksi alueeksi, joka sisältää sekä yhteisen alueen että 

yhteiseen alueeseen verrattuna spesifimmän rakenteen. Sulauman rakenne ei siis ole olemassa 

kummassakaan syötealueessa sellaisenaan. Elementtien siirtymistä syötealueista sulaumaan 

kuvastaa myös valikoiva projektio (selective projection) eli syötealueiden kaikki elementit ja 

yhteydet eivät projisoidu sulaumaan.36 

      Fauconnierin ja Turnerin määrittelemät olennaiset yhteydet ilmenevät heidän mukaansa 

tiivistyneinä sulaumassa. Sulauma voi muodostaa laajan syötealueiden verkoston, joten myös 

useampia olennaisia yhteyksiä ilmenee yleensä yhdessä sulaumassa. Olennaisiin yhteyksiin 

kuuluvat muun muassa muutos, identiteetti, aika, paikka, rooli, ominaisuus, samankaltaisuus ja 

intentio. Muutokseen perustuvassa yhteydessä voidaan tuoda esiin muutos henkilöiden iässä, 

jolloin esimerkiksi lapsia kuvaavassa mainoksessa voidaan tehdä viittaus heihin aikuisina, kun 

taas identiteetissä painottuvat persoonallisemmat piirteet. Rooli voi tuoda esiin esimerkiksi 

ammatillisen aseman, joka syötealueiden yhteyksien myötä saa sulaumassa uuden luovemman 

rakenteen. Intentiolla viitataan puolestaan tarkoituksellisuuden ja harkitun aikomisen 

ilmaisemiseen sekä useisiin muihin emotionaalisiin asennoitumisiin kyseessä olevaa sisältöä 

kohtaan, kuten toivomiseen, kaipaamiseen, uskomiseen tai pelkäämiseen. Fauconnier ja Turner 

kuvaavat intention yhteyden korostumista ilmaisussa ”syöpä vei hänet” verrattuna lauseeseen 

”hän kuoli syöpään”.37  

 
34 Fauconnier & Turner 2002, 45₋46. 
35 Fauconnier & Turner 2002, 250. 
36 Fauconnier & Turner 2002, 47. 
37 Fauconnier & Turner 2002, 93₋95, 98, 100. 
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      Fauconnier ja Turner esittelevät lukuisia esimerkkejä sulaumista. Koska työni liittyy 

identiteetin ja tiemetaforien väliseen yhteyteen, havainnollistan yhtä heidän esimerkeistään 

kaaviolla, jossa yrityksen työntekijä kertoo tilanteestaan työpaikallaan vaimolleen. Vaimo, joka 

ei työskentele samassa yrityksessä, kommentoi tilannetta: ”Jos olisin sinä, sanoisin itseni irti.”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulauma sisältää uuden rakenteen, jossa on miehen identiteetti, hänen henkilökohtaisia 

ominaisuuksiaan ja niihin lisättynä vaimon mielipide irtisanoutumisesta. Tämä uusi rakenne ei 

sellaisenaan palaudu kumpaankaan syötealueista. Organisaatiokehys vaikuttaa sulaumaan eli 

muodostaa ehdot työntekijän roolille. Kiinteät viivat kuvaavat vastaavuuksia syötealueiden 

välillä. Tässä vastaavuudet muodostuvat miehen ja vaimon toimijuuden, arviointikyvyn ja 

päätösvallan välille, ja siirtyvät sulaumaan. Katkoviivat kuvaavat puolestaan yhteyksiä 

syötealueiden, yhteisen alueen ja sulauman välillä. Syötealueesta VAIMO sulaumaan välittyy 

 
38 Fauconnier & Turner 2002, 251. 
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Kuva 2. Esimerkki sulaumasta. 
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vaimon mielipide, jolloin sulauma sisältää uuden identiteetin. Tällä uudella identiteetillä on 

miehen asema työntekijänä toimia yrityksen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisessa 

ympäristössä, hänen identiteettinsä sekä toimijuus, arviointikyky, päätösvalta ja vaimon 

mielipiteen mukainen näkemys.   

2.2.2 Sulauman muodostumisprosessi 

Sulauman muodostuminen on tiedostamaton prosessi, jota voidaan kuvata hyvin luovana ja 

mielikuvitukseen pohjautuvana, jopa siinä määrin, että sulauman luoma merkitys voi olla 

loogisesti mahdoton eikä ole palautettavissa kumpaankaan syötealueista. Toisaalta se perustuu 

mielen mentaalisiin alueisiin, joita luonnehtii perustavanlaatuinen konservatiivisuus, ja on 

tulkintaprosessina suhteellisen järjestelmällinen sisältäen useita vaiheita ja periaatteita.39  

      Sulauman muodostumisprosessin periaatteet koostuvat perustavista ja hallitsevista 

periaatteista. Perustaviin periaatteisiin (constitutive principles) lukeutuvat edellä kuvatut 

vaiheet vastinparien välille muodostuvista yhteyksistä, yhteisestä alueesta, sulaumasta ja 

valikoivasta projektiosta. Näiden lisäksi perustaviin periaatteisiin kuuluu sulauman tavoite, 

uudenlainen rakenne (emergent structure).40 Uusi rakenne muodostuu kolmen vaiheen kautta, 

jotka ovat kokoaminen (composition), täydentäminen (completion) ja kehittely (elaboration). 

Kokoamisella tarkoitetaan sitä, että syötealueissa erillään olevat elementit tuodaan sulaumaan 

yhdistyneinä, esimerkiksi syötealueiden erilliset kaksi päivää voivat yhdistyä sulaumassa 

yhdeksi päiväksi. Täydentäminen puolestaan viittaa sulaumaan vaikuttavaan, usein 

tiedostamattomaan, taustatietoon. Yksinkertainen esimerkki tästä on tilanne, jossa ihminen 

näkee geometrisen kuvion ja se täydentyy mielessä osalla, jota ei kuitenkaan alkuperäisessä 

kuviossa ole. Kolmas vaihe eli kehittely kuvaa sulauman mielikuvituksellista ja luovaa osuutta. 

Siinä sulaumaa ”juoksutetaan” (running the blend) mielikuvituksellisesti eri suuntiin. 

Käytännössä sulaumalle ei ole päätepistettä, sillä sekä täydentämisen että kehittelyn vaiheet 

ovat avoimia ja voivat siis periaatteessa jatkua määrittelemättömästi.41 Tämä on herättänyt 

kritiikkiä teorian mielivaltaisuudesta. Jos sulauman luovuudella on määrittelemättömät rajat ja 

se nojaa hyvin vahvasti yksilölliseen tulkintaan, on epäilty, että sulauma sallii kaikki 

vaihtoehdot. Tämän vuoksi Fauconnier ja Turner ovat muokanneet teoriaansa lisäämällä siihen 

hallitsevat periaatteet (governing principles).42 

 
39 Fauconnier & Turner 2002, 21, 382₋383. 
40 Fauconnier & Turner 2002, 345₋346. 
41 Fauconnier & Turner 2002, 48₋49. 
42 Schmid 2011, 219. 
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      Hallitseviin periaatteisiin kuuluu joukko periaatteita, joiden tavoitteena, yhdessä 

perustavien periaatteiden kanssa, on saavuttaa niin sanottu inhimillinen skaala (human scale). 

Tämän rinnalla osatavoitteita ovat tiivistäminen, globaalin näkemyksen tavoittaminen, 

olennaisten yhteyksien vahvistaminen joko synnyttämällä uusia tai vahvistamalla olemassa 

olevia, usean tapauksen tiivistäminen yhteen tai muutamaan ja tarinan muodostuminen koko 

sulauman luomasta kokonaisuudesta.43 Fauconnier ja Turner ryhmittelevät hallitsevat 

periaatteet kahdeksi ryhmäksi, joista toinen käsittää tiivistämiseen liittyvät periaatteet ja toinen 

muita, esimerkiksi olennaisiin yhteyksiin liittyviä hallitsevia periaatteita. Tiivistäminen voi 

tapahtua lainaamisen avulla silloin, kun toinen syötealueista sisältää inhimillistä skaalaa 

vastaavan koherentin rakenteen, jolloin toisen syötealueen rakenne tiivistyy sulaumaan. 

Esimerkiksi tiemetaforissa tällaiseksi koherentiksi rakenteeksi voisi ajatella tien ominaisuuden 

lineaarisena jatkumona. Tiivistämisessä yksi olennaisista yhteyksistä voi korostua verrattuna 

muihin, kuten muun muassa aika, paikka, muutos tai intentionaalisuus, tai joskus tiivistämisessä 

voi syntyä uusia olennaisia yhteyksiä, joita ei löydy syötealueista. Jos syötealueen rakenne on 

hajanainen, se voi tiivistyä sulaumaan niin, että vain keskeiset elementit päätyvät sulauman 

rakenteeseen ja muut jäävät ulkopuolelle.44 

      Kontekstilla on suuri merkitys myös sulauman muodostumisessa, mikä ilmenee jo siinä, 

että samoista syötealueista voi muodostua useampia erilaisia sulaumia. Myös kulttuuri voi olla 

jo ikään kuin täyttänyt syötealueita erilaisilla projektioilla ja laajennuksilla, jotka siirtyvät 

sulaumaan.45 Toisaalta sulauman teoriaa on myös kritisoitu liian ohuesta kontekstin 

huomioimisesta, jolloin fyysiseen ja kulttuuriseen kontekstiin suhteutettuna vastaavuuksien 

määrittäminen on useissa tapauksissa liian monimutkaista.46 Katson, että käsitteellisen 

sulauman teoria soveltuu siinä mielessä erinomaisesti tiemetaforien ja ylipäätään Raamatun 

tekstien tutkimiseen, että se tarjoaa välineitä tarkastella erilaisten mallien toteutumista 

yksityiskohtaisesti.  

 
43 Fauconnier & Turner 2002, 346. 
44 Fauconnier & Turner 2002, 324₋325. 
45 Fauconnier & Turner, 2002, 72, 26. 
46 Gibbs 1999, 355. 
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2.3 Individuaation teoria 

2.3.1 Psykologinen eksegeesi ja Carl Jung 

Psykologinen eksegeesi47 on yksi 1960-luvun uusista eksegetiikan lähestymistavoista, joka 

väljästi määriteltynä tutkii Raamatun perspektiiviä ihmisen psyykeen. Tällä tavoin se pyrkii 

soveltamaan psykologista ja psykoanalyyttistä näkemystä muun muassa Raamatun sisältöön, 

tulkintaan ja alkuperään liittyvissä kysymyksissä.48 Vaikka psykologinen eksegeesi usein 

ajoitetaan 1960-luvun suuntauksiin, sen juuret ulottuvat kuitenkin huomattavasti kauemmaksi. 

Laajasti ajateltuna psykologista näkökulmaa on hyödynnetty sekä kirkon että eksegetiikan 

piirissä ensihetkistä alkaen eli psykologisen eksegeesin tarkkaa syntymäaikaa ei periaatteessa 

voi määrittää. 1960–70-luvuille sijoittuu kuitenkin siinä mielessä olennainen vaihe, että sitä 

ennen psykologian ja tieteellisen raamatuntutkimuksen suhdetta pidettiin monin tavoin 

ongelmallisena.49  

      Ongelmat johtuivat muun muassa siitä, että psykologista näkökulmaa sovellettiin 

raamatuntutkimuksessa jokseenkin suoraviivaisella tavalla. Esimerkiksi viime vuosisadan 

lopulla tehtiin tutkimusta, jossa pyrittiin tarkastelemaan Raamatun hahmoja 

taudinmääritysluokitteluiden valossa, ja tällä tavoin käsittelemään heitä ikään kuin potilaina, 

joille etsitään diagnoosia. Tämän ääriesimerkin lisäksi psykologista eksegeesiä on kritisoitu 

spekulatiivisuudesta, anakronismista ja reduktionismista. Sen on nähty muodostavan vahvoja 

ja vaikeasti perusteltavissa olevia olettamuksia, joiden paikkansapitävyyttä on hyvin haastavaa 

ellei mahdotonta määrittää. Lisäksi ongelmallisina on pidetty nykyaikaisten neurotieteen 

mallien käyttöä muinaisten tekstien tutkimuksessa, jolloin tekstejä sovitetaan niiden ehtoihin 

ilman riittävää perehtymistä siihen, mitä itse teksti, sen merkitykset sekä kulttuurinen ja 

ajallinen tausta ilmaisevat.50 

      Kritiikki psykologisen eksegeesin menettelytapoja kohtaan on varmasti monilta osin 

aiheellista ja syytä ottaa vakavasti myös tämän tutkielman osalta. On toki huomattava, että 

esimerkiksi spekulatiivisuus ja anakronismi koskevat useita muinaisiin teksteihin sovellettavia 

teorioita ja menetelmiä. Ajallinen ja kulttuurinen kuilu on aina olemassa eikä kirjoittajien tai 

hahmojen intentioihin ole pääsyä. Erityisesti psykologisen eksegeesin kohdalla olennaista on 

 
47 Suomalaisessa tutkimuksessa on käytetty termiä psykologinen eksegeesi, mutta esimerkiksi amerikkalaiset 

tutkijat ovat päätyneet käsitteeseen psychological biblical criticism. Enemmän nimeämiseen liittyvistä 

kysymyksistä Rollins 1999, 75. 
48 Rollins 1999, 4. 
49 Ellens & Rollins 2004, 2. 
50 Merenlahti 2005, 388. 
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kuitenkin kontekstin huomioiminen sekä tekstilähtöisyys, jolloin tekstistä itsestään lähtevät 

merkitykset ja sävyt ohjaavat teoreettisten viitekehysten käyttöä ja tulkinnan muodostumista 

eikä päinvastoin. Katson, että tämä toteutuu työssäni ennen kaikkea siitä syystä, että tarkastelun 

kohteena ovat tekstit ja niiden merkitykset, eikä tavoitteena ole tulkita yksittäisten 

henkilöhahmojen mielenmaailmaa. Pyrin myös syventymään lähdetekstieni merkityksiin 

mahdollisimman perusteellisesti. Lisäksi teoriapohja eli metaforateorian ja käsitteellisen 

sulauman teorian soveltaminen psykologisen teorian yhteydessä luo mahdollisuuden torjua 

spekulatiivisuutta tarjoamalla mallin tarkastella merkityksiä ja tulkintavaihtoehtoja 

yksityiskohtaisemmalla tasolla. 

Psykologian ja raamatuntutkimuksen väliset ristiriidat alkoivat väistyä useasta syystä 1960- 

luvun jälkeen. Tällöin sekä psykologian että raamatuntutkimuksen kenttä koki muutoksia ja 

uusia lähestymistapoja otettiin käyttöön. Perinteisen behavioristisen psykologian rinnalle 

tulivat esimerkiksi kognitiivisen psykologian, kehityspsykologian ja erilaisia oppimisteorioihin 

liittyviä malleja. Raamatuntutkimuksessa puolestaan valtaapitävän historiallis-kriittisen 

menetelmän lisäksi ilmestyi muun muassa sosiaalitieteen teorioita, feministinen kritiikki, 

sukupuolentutkimusta, retorinen kritiikki ja useita muita. Näiden muutosten lisäksi 

yhteiskunnassa, erityisesti läntisessä kulttuurissa, nousi kasvava kiinnostus psykologiseen 

keskusteluun ja erilaisten psykologian piiristä juontuvien käsitteiden käyttö lisääntyi.51 

Värikkäästä taustasta huolimatta useat tutkijat näkevät vahvoja perusteluja psykologisen 

näkökulman tarpeellisuudelle raamatuntutkimuksessa. Muun muassa Wayne G. Rollins 

argumentoi varsin vahvasti Raamatun psykologisesta luonteesta: ”Se on kirja sielusta, 

kirjoitettu sielulle, aiheesta sielu, ja sielun parantamiseksi ja hoidoksi.” Käsitteen sielu Rollins 

ymmärtää liittyvän kiinteästi psyyken ja itsen käsitteisiin, ja katsoo näiden kolmen 

muodostavan ihmisen persoonallisuuden kokonaisuuden.52  

Psykologinen malli, jota hyödynnän tutkielmani tiemetaforien analysoimisessa, kuuluu Carl 

Gustav Jungin (1875–1961) tuotantoon. Jung oli sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen 

psykologian perustaja, joka mullisti tuolloisen käsityksen mielen tutkimuksesta laajentamalla 

näkökulmaa ihmisen käyttäytymiseen ja kulttuurisiin järjestelmiin. Hän tutki ja sovelsi työssään 

myös mittavasti eri sivilisaatioita, mytologioita, unia, uskontoja ja filosofioita.53 Jungin laaja 

18-osainen kirjallinen tuotanto, joka pohjautuu hänen kliiniseen työhönsä, on vaikuttanut 

 
51 Ellens & Rollins 2004, 2–3. 
52 Rollins 1999, vii, 105. 
53 Tacey 2012, 1. 
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merkittävästi psykologian tutkimukseen. Lisäksi hänen työnsä on vaikuttanut muun muassa 

persoonallisuustutkimukseen, ja persoonallisuustestien osalta sitä käytetään nykyisin 

esimerkiksi Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorissa. Myös useat Jungin teorian käsitteet, kuten 

introvertti, ekstrovertti, piilotajunta, arkkityyppi ja projektio, ovat vakiintuneet yleiseen 

käyttöön.54  

Erityinen piirre Carl Jungin työssä on Raamatun suuri rooli. Hänen kirjallisessa 

tuotannossaan ei ole muita teoksia, joita hän olisi siteerannut yhtä usein, ja hänen Raamatun 

symbolien, merkitysten ja tulkinnan tutkimistaan voidaan pitää huomattavana. Hän oli niin 

ikään perehtynyt Raamatun kreikkaan, muinaisen Lähi-idän kirjallisuuteen ja 

raamatuntutkimukseen tieteenalana sekä myös korosti voimakkaasti Raamatun tuntemisen 

merkitystä psykologian ymmärtämiselle. Tämä voidaan toisaalta nähdä luonnollisena 

jatkumona Jungin pastori-isältään saamiinsa vaikutteisiin. Toisaalta hän kritisoi 

voimakkaastikin kirkon opillista ja institutionaalista painotusta ja peräänkuulutti syvällistä 

Raamatun ja sen symbolien mysteerin selvittämistä.55  

Raamatuntutkimuksessa kansainvälisellä tasolla Jungin teoriaa on sovellettu melko paljon. 

Tunnetuimpia teoksia ovat muun muassa Eugen Drewermannin Tiefenpsychologie und Exegese 

(1984) sekä Edward Edingerin The Bible and the Psyche: Individuation Symbolism in the Old 

Testament (1986). Myös Society of Biblical Literaturen vuonna 1991 perustaman Psychology 

and Biblical Studies -tutkijaryhmän töissä on käytetty jungilaisia lähestymistapoja.56 

Suomalaisen tutkimuksen piirissä Jungin teorian soveltaminen on ollut melko vähäistä etenkin 

eksegetiikassa ja ymmärrykseni mukaan tutkimusta, jossa metaforia olisi tarkasteltu 

suhteutettuna Jungin psykologiseen malliin, ei ole tehty aiemmin.57 

Tutkimuskysymykseni kannalta Jungin teorian hyödyntäminen on potentiaalista monella 

tapaa. Jungin mukaan Raamattu ei sisällä vain historiallisia ja sosiaalisia tekstejä vaan ne voivat 

kuvastaa ihmisen persoonallisuuden psykologista rakennetta. Laajemmin tarkasteltuna hänen 

perustavanlaatuinen näkemyksensä oli, että kaikki taiteet ja tieteet ovat ihmisen psyyken 

ilmaisuja, jolloin ne sisältävät todisteita ihmisen sisäisistä tavoista, prosesseista ja visioista.58 

Katson, että juuri tämä ominaisuus Jungin teoriassa, joka on olennainen piirre koko hänen 

 
54 Rollins 1999, 33–34. 
55 Rollins 1999, 46–48. 
56 Rollins 1999, 59, 72; Merenlahti 2005, 392. 
57 Psykologisten teorioiden soveltamisesta eksegetiikassa on viime vuosilta vain muutamia esimerkkejä. Jukka 

Laurila soveltaa tutkielmassaan Jeremia 20: 7–13 psykoanalyysissa: Nimettömän valituslaulun syntyprosessi 

tekstin objektimielikuvien muutosten valossa (2008) Matti Hyrckin psykoanalyyttista suhteessaolon 

perusmielikuvien teoriaa (SPT).  
58 Rollins 1999, 52–53. 
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tuotantoaan, muodostaa hedelmällisen pohjan tutkia tiemetaforien mahdollista yhteyttä 

psykologiseen kasvuprosessiin. 

Seuraavissa luvuissa esittelen Jungin teorian individuaatioprosessista pääpiirteissään sekä 

periaatteet persoonallisesta ja kollektiivisesta tiedostamattomasta, joihin prosessi perustuu. 

Tämän jälkeen luvussa 2.3.3 muodostan individuaation teoriasta mallin analyysissä 

soveltamista varten. 

2.3.2 Individuaatioprosessi 

Jotta individuaatioprosessin toiminnan voisi pääpiirteissään hahmottaa, on syytä tarkastella 

Jungin käsitteitä psyyken kokonaisuudesta, johon hän päätyi pitkän psykiatrisen työn tuloksena. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluu tietoisuus ja sen keskus ego sekä persoonallinen ja kollektiivinen 

tiedostamaton, joka ei ole redusoitavissa fyysisiin ja biologisiin tekijöihin.59 Tietoisuus on 

luonteeltaan kokonaan yksilöllinen ja se osa psyykeä, jonka ihminen tiedostaa ja näin ollen 

pitää psyykensä kokonaisuutena. Persoonallisen tiedostamattoman muodostavat sen sijaan 

sisällöt, jotka ovat kerran olleet tietoisia mutta muuttuneet tiedostamattomiksi esimerkiksi 

unohtamisen tai aktiivisen torjumisen kautta. Kollektiivinen tiedostamaton puolestaan sisältää 

universaaleja sisältöjä, arkkityyppejä, jotka eivät ole persoonallisia luonteeltaan vaan perittyjä 

synnynnäisiä elementtejä, joiden tietoiseksi tulemisesta individuaatioprosessi muodostuu. 

Tiedostamattomat sisällöt ovat ikään kuin piilossa henkilöltä itseltään siinä määrin, että hän 

voisi kokonaan kieltää niiden olemassaolon. Kuitenkin ne ovat Jungin mukaan usein melko 

selkeästi nähtävissä henkilön käyttäytymisessä.60  

Individuaation käsitteellä Jung tarkoittaa prosessia, jossa ihmisestä tulee yksilöllinen ja 

kokonainen. Tiedostamattoman osuutta tässä prosessissa voidaan kutsua myös ihmisen 

sisäiseksi potentiaaliksi, joka sisältää sekä muistikuvia menneestä että ajatuksia tulevasta, 

tekoja ja laajemmassa mittakaavassa ihmisen koko tulevaisuuden. Jungin mukaan prosessi 

sisältää siis menneeseen suuntautuvan aspektin, jopa historiallisessa mielessä sukupolvien 

taakse, sekä tulevaisuuteen kohdistettuja olettamuksia.61 Prosessin tavoite on ikään kuin 

psyyken kahden osan, tietoisuuden ja tiedostamattoman, yhdistyminen sillä tavalla, että 

tiedostamattomista sisällöistä tulee tietoisia. Huomattavaa kuitenkin on, että tiedostamaton on 

tietoisuudelle vieras eikä ihminen voi tarkoituksellisesti tehdä siitä tietoista. Näin ollen 

individuaatio on elämänpituinen prosessi, joka voi toteutua melko täydellisesti tai vain 

 
59 Rollins 1999, 97.  
60 Jung 1980, 42–43, 275–276. 
61 Jung 1980, 275, 279–280. 
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vähäisessä määrin. Se alkaa tietoisuuden ja tiedostamattoman konfliktista eli silloin kun 

tiedostamaton tuottaa esimerkiksi unia, visioita, emootioita ja ideoita, jotka ovat irrationaalisen 

luonteensa vuoksi ristiriidassa tietoisuuden kanssa mutta kuitenkin useimmiten 

totuudellisempia ja viisaampia kuin tietoinen ajattelu. Nämä ristiriidat alkavat ikään kuin häiritä 

tietoista ajattelua, jolloin individuaatio käynnistyy. Hyvin olennainen osa 

individuaatioprosessia on Jungin mukaan se, että individuaatio ilmenee erilaisten symboleiden 

muodossa, esimerkiksi symbolisina ajatuksina, tekoina, tilanteina tai tunteina.62 

Individuaatioprosessin kulkua jäsentävät arkkityypit. Empiirisen aineiston perusteella 

yleisimpiä arkkityyppejä ovat varjo, anima ja animus. Nämä siis tietyllä tapaa häiritsevät 

tietoisuutta eniten. Varjon arkkityyppi on näistä usein ensimmäinen ja ikään kuin helpoin 

käsitellä, koska se on lähimpänä persoonallista tiedostamatonta. Varjo koostuu kuitenkin 

suurimmaksi osaksi persoonallisuuden negatiivisimmista ja synkimmistä piirteistä, joten sen 

tunnistaminen ja tiedostaminen vaatii suuren moraalisen ponnistelun. Negatiivisten piirteiden 

lisäksi varjo voi sisältää myös arvokkaita persoonallisuuden piirteitä. Tällainen tilanne voi Von 

Franzin mukaan syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen ajaa määrätietoisesti jotain tärkeänä 

pitämäänsä asiaa ja joutuu pohtimaan, onko kyseessä kielteinen itsepäisyys vai 

periksiantamaton sitoutuneisuus jonkin hyvän asian puolesta.63 Varjo ilmenee yleensä 

projektiona toisissa ihmisissä ja kohdistuu aina samaan sukupuoleen. Vaikka se on muita 

arkkityyppejä helpompi tunnistaa, aiheuttaa projisoituminen sen, että negatiivisista ja 

epämiellyttävistä ominaisuuksista syytetään toista ihmistä. Projektio voi ilmetä myös 

tietynlaisena impulsiivisuutena eli tahattomina sanoina tai tekoina. Varjo voi olla ihmiseltä 

itseltään pitkälti piilossa, vaikka ympäristölle omien piirteiden projisoiminen muihin voi 

näyttäytyä ilmeisenä.64 

Animan ja animuksen arkkityypit ilmenevät aina vastakkaisessa sukupuolessa. 

Nykytutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin huomattava, että tämä perustuu Jungin 

empiiriseen aineistoon, jossa animan ja animuksen sisällöt ovat ilmenneet vastakkaisessa 

sukupuolessa, ei siis lähtökohtaisesti sääntöihin, että prosessi aina etenisi tällä tavoin. Anima 

edustaa Jungin mukaan sielua eli animaa65, miehen tiedostamattoman feminiinistä puolta, 

jolloin siihen sisältyy esimerkiksi miehen äidin vaikutus. Anima liittyy vaistoihin ja tunteisiin 

 
62 Jung 1980, 282–283, 288–289; Jung 1991, 55. 
63 Von Franz 1991, 175.  
64 Jung 1980, 284; Tacey 2012, 158–160. 
65 Jung valitsi termin anima kuvatakseen sielua ja halusi tällä tavoin tehdä eron uskonnollisessa traditiossa 

käytettyyn sielun käsitteeseen. 
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ja tuo negatiivisimmillaan esiin liiallista tunteellisuutta ja katkeruutta. Animus puolestaan 

edustaa naisen maskuliinista puolta. Se liittyy ensisijaisesti mieleen ja sen tiedollisuuteen ja 

arvostelukykyyn. Negatiivisena animus ilmenee ehdottomina mielipiteinä ja olettamuksina, 

joita pidetään kiistattomina totuuksina, sekä dominoivana oikeassa olemisen tarpeena. Anima 

ja animus voivat kuitenkin esiintyä myös positiivisina piirteinä, jolloin anima tuo miehessä esiin 

tunneälyä ja yhteisöllisyyden vaikutusta, ja animus naisessa pohdintaa, harkintaa ja 

itsevarmuutta.66 Näiden ominaisuuksien tarkastelussa on Robertsonin mukaan syytä ottaa 

huomioon se, ettei Jungin teoriassa näitä arvoteta millään tavalla toistensa edelle, vaan 

maskuliinisilla ja feminiinisillä piirteillä yhtä suuri merkitys.67 Siinä missä varjon 

tunnistaminen on usein suhteellisen helppoa tunnistaa johtuen sen vahvasta kytköksestä 

ihmisen henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan, sijaitsevat anima ja animus ikään kuin 

kauempana tietoisista ajatuksista ja kokemuksista. Ihmisen tietoisuudella on luontainen 

taipumus torjua animan ja animuksen sisältöjä, jolloin ne projisoituvat kuviksi tai 

personifikaatioiksi vastakkaisesta sukupuolesta.68 

Individuaatioprosessin viimeinen vaihe on Itsen69 arkkityyppi, jonka myötä ihminen voi 

saavuttaa kypsemmän ja laajemman persoonallisuuden. Näin ollen Itse edustaa päätösvaiheen 

lisäksi individuaation kokonaisuutta ja täydellistymää. Samoin kuin varjon, animan ja 

animuksen kohdalla, myös Itsen arkkityypin käsittely voi edetä positiivisella tai negatiivisella 

tavalla. Myönteinen käsittely vapauttaa tiedostamattoman sisältöjä, tuo esiin luovuutta sekä 

kehittää ja laajentaa persoonallisuutta, kun taas kielteinen prosessointi vaikuttaa psyykeä 

taannuttavalla ja tuhoavalla tavalla. Koska Itsen arkkityypillä on muihin verrattuna suurin 

sisältö ja voima, voi se myös aiheuttaa suurimman riskin. Vaarana on, että tietoisuus 

assimiloituu Itsen kanssa, ja psyyken kokonaisuus jää tiedostamattomaksi. Tämä voi 

käytännössä näkyä siten, että ihminen alkaa seurata esimerkiksi suurta hengellistä johtajaa ja 

ikään kuin omaksuu tämän persoonallisuuden omakseen sen sijaan että toteuttaisi oman 

yksilöllisen potentiaalinsa. Toinen vaara on, että ihminen kehittää äärimmäisen suureellisia 

kuvitelmia ja kiinnittyy niihin menettäen yhteyden todellisuuteen ja muihin ihmisiin.70   

Itsen arkkityyppi ilmenee usealla eri tavalla. Se ilmentää prosessin päätöstä, joten tavallinen 

merkki siitä on kokonaisuuden tai täyteyden sekä rauhan, harmonian ja tasapainon piirteet. Itsen 

 
66 Jung 1980, 284; Tacey 2012, 162–164. 
67 Robertson 2016, 155. 
68 Robertson 2016, 154. 
69 Itsen arkkityyppi kirjoitetaan kapitalisoituna, jolla Jung viittasi sen persoonalliseen ja transsendenttiin eli 

käsityksen ylittävään sisältöön. 
70 Von Franz 1991, 215–216; Tacey 2012, 169.  
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arkkityyppiä luonnehtii myös vahvasti tunne merkityksellisyydestä eli tunne siitä, että ihmisen 

tulee saavuttaa tai täyttää jotain aktiivisesti.71 Koska Itse edustaa täydellistä kokonaisuutta ja 

yhteyttä, Jung liitti sen aina imago Dein eli Jumalan kuvan käsitteeseen.72 Osana 

tiedostamattomia sisältöjä imago Dei on Jungin mukaan muiden tiedostamattomien sisältöjen 

kaltainen siinä mielessä, että vasta tiedostamisen kautta siitä tulee tietoisuudelle todellinen. 

Sisällöllisesti imago Dei on kuitenkin hänen mukaansa mahdoton tiedostaa tai määrittää 

lopullisesti, mutta sisältää ihmisen psyykessä ehtymättömän lähteen ymmärrystä ja ennalta 

määrittelemättömiä merkityksiä sekä saa aikaan tiedostamista Jumalan vaikutuksesta.73 Imago 

Dein lisäksi Itsen arkkityyppi sisältää useiden vastakohtien yhdistymisen tai esiintymisen yhtä 

aikaa. Näitä voivat olla esimerkiksi maskuliinisuus ja feminiinisyys tai psyyke ja aine.74 

Psyyken ja aineen yhteyteen liittyy yksi Jungin muodostamista uusista käsitteistä. Hän esitti, 

että psyykeen liittyviä vaiheita ja konkreettisia olosuhteita voidaan pitää samana ilmiönä, jota 

voidaan tarkastella joko sisältäpäin psyyken ominaisuuksina tai ulkoapäin olosuhteiden 

konkreettisina ilmentyminä. Jung nimitti tätä yhteyttä synkronisiteetiksi, merkitseväksi 

yhteensattumaksi, joka usein ilmenee individuaatioprosessissa arkkityypin aktivoituessa 

samanaikaisesti sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa.75  

Arkkityyppien sisältöjen käsittelyn lisäksi individuaatiossa olennaisia ovat ne tekijät, jotka 

ikään kuin vievät prosessia eteenpäin ja ihminen etenee yhdestä vaiheesta toiseen. Kuten 

aiemmin on mainittu, prosessi saa alkunsa tietoisuuden ja tiedostamattoman törmäyksestä. 

Tämä puolestaan johtaa siihen, että psyyke pyrkii tasapainoon ja alkaa käsitellä 

tiedostamattoman sisältöjä. Psyyken taipumus korjata tasapaino ja pyrkiä siihen takaisin koskee 

Jungin mukaan sekä yksilöä että yhteisöä tai jopa kansakuntaa.76 Tasapainon korjaaminen ei 

kuitenkaan ole täysin ihmisen omassa hallinnassa, sillä individuaatiota luonnehtii prosessin 

erityinen tiedostaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen ei voi tietoisesti aloittaa prosessia 

tai viedä sitä eteenpäin eli se alkaa itsestään ja etenee pitkälti tiedostamattomasti. Kuitenkin 

prosessi on Jungin mukaan todellinen vain silloin, kun ihminen tiedostaa sen ja ottaa jossain 

määrin aktiivisen roolin suhteessa kehitykseensä.77 

 
71 Jacoby 2006, 201. 
72 Jung 1980, 354; Jacoby 2006, 198; Tacey 2012, 174. 
73 Ryska Vajdová 2016, 60; Jacoby 2006, 198. 
74 Von Franz 1991, 200. 
75 Von Franz 1991, 210–211. 
76 Rollins 1999, 54. 
77 Von Franz 1991, 162. 
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Käytännössä individuaatiossa eteneminen edellyttää ihmiseltä muutosta ajattelussa ja 

suhtautumisessa. Jotta Itsen viestejä voisi kuulla ja noudattaa, ihmisen on luovuttava omista 

tietoisista tavoitteistaan ja toiveistaan ja annettava tilaa Itsen ohjaukselle. Tietoisesta 

suunnittelusta luopuminen mahdollistaa siis persoonallisuuden kasvun, mutta on usein 

helpompaa kulttuureissa, jotka ovat syvemmin juurtuneita omaan taustaansa. Esimerkiksi 

varjon tiedostaminen edellyttää usein myös ylpeydestä luopumista ja astumista 

tuntemattomaan.78 Sananlaskujen kirjan taustalle on kirjan kokoelmanomaisesta luonteesta 

johtuen haastavaa määrittää yhteisöä, jonka ominaisuuksia voisi hahmottaa tai ratkaista, kuinka 

juurtunut yhteisö on omaan historiaansa. Kuitenkin viisausopetuksen korostamisesta ja 

jokseenkin vahvasta tyylistä alleviivata oikean ja väärän tien eroja sekä valinnan tärkeyttä voisi 

ajatella, että tekstien tai puheen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet melko paljon sellaisen 

kulttuurin vaikutuspiirissä, jossa tuodaan esille ja opetetaan elämänvalintoja ja niiden 

merkitystä. 

Individuaatioon ja arkkityyppien tunnistamiseen olennaisesti liittyvä piirre on projektio. 

Kuten aiemmin esimerkiksi varjon kohdalla on todettu, projektio saa aikaan sen, että 

tiedostamattomat sisällöt nähdään toisissa ihmisissä, jolloin ne tulevat näkyviksi. Projektio ei 

siis sinänsä ole kielteinen, vaan ratkaisevaa on suhtautuminen siihen. Kun ihminen tiedostaa ja 

ymmärtää projektion avulla tiedostamattomia sisältöjä niiden torjumisen sijaan, kykenee hän 

käsittelemään niitä omaan ajatteluunsa ja sisäiseen maailmaansa liittyvinä asioina eikä kohdista 

niitä esimerkiksi ihmisiin tai olosuhteisiin ympärillään.79 Esimerkiksi animan tiedostaminen 

edistää psyyken tasapainoa lisäämällä siihen harkintaa ja itsevarmuutta. 

Yksi Jungin tärkeimmistä keksinnöistä liittyen individuaation vaiheisiin ja niin sanottuihin 

tekniikoihin on aktiivinen kuvittelu, joka tarkoittaa ikään kuin pohdiskelua tai meditaatiota 

mielikuvitusta käyttäen. Von Franzin mukaan Jungin määrittelemä aktiivinen kuvittelu on 

melko lähellä useita itämaisia meditaation muotoja. Kuitenkin olennainen ero on siinä, että 

aktiivinen kuvittelu ei ole millään lailla tarkoituksellisesti suunniteltua eikä sillä ole määriteltyä 

tavoitetta.80 Myös Rollins pitää aktiivisessa kuvittelussa olennaisena piirteenä sitä, että se ei ole 

vain tietoista ajattelua, vaan edellyttää mielikuvituksen suurta osuutta.81 

 
78 Von Franz 1991, 162, 175. 
79 Jung 1980, 84; Von Franz 1991, 221. 
80 Von Franz 1991, 207. 
81 Rollins 1999, 59. 
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2.3.3 Individuaation teorian soveltaminen metaforien analyysissä 

Koska tutkimuskysymykseni kohdistuu metaforisiin ilmauksiin eikä esimerkiksi 

elämänkerralliseen tekstiin, on individuaation teoriasta syytä muodostaa malli, jonka avulla 

tarkastella metaforia. Metaforisissa ilmauksissa ja sulaumissa sisältö on suppeammassa 

muodossa, jota Fauconnier ja Turner kuvaavat tiivistymisen periaatteella ja Lakoff ja Johnson 

kartoituksessa korostuvilla vastaavuuksilla.82 Tällöin todennäköisempää on, että metaforissa ja 

sulaumissa sisällöt ja rakenteet ilmentävät laajempia linjoja kuin yksityiskohtaisia piirteitä. 

Tämän vuoksi olen hahmotellut individuaatioprosessista mallin, jossa olen jaotellut prosessin 

individuaation sisältöihin ja siihen liittyviin suhtautumisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyysissä sovellettavassa mallissa olen merkinnyt plusmerkeillä sisältöjä, jotka ovat 

prosessin kannalta joko myönteisiä tai sitä merkittävällä tavalla eteenpäin vieviä. Vastaavasti 

miinusmerkeillä merkityt sisällöt ovat sellaisia suhtautumisia tai asenteita, jotka hidastavat tai 

estävät prosessin etenemistä. Vaikka anima ja animus viittaavat miehen ja naisen prosesseihin, 

 
82 Lakoff & Johnson 1980, 151–152; Fauconnier & Turner 2002, 324–325. 

INDIVIDUAATION SISÄLLÖT 

varjo 

+ kielteisten piirteiden näkeminen 

– suostumattomuus kohdata kielteiset 

piirteet, impulsiivisuus 

 

anima 

+ yhteisöllisyys, tunneäly 

– katkeruus, tunteiden ylivalta 

 

animus 

+ harkinta, itsevarmuus 

– ehdottomat mielipiteet, oikeassa 

olemisen tarve 

 

Itse 

+ kokonaisuus, täyteys  

+ hyvinvointi, rauha, harmonia 

+ imago Dei 

– tietoisuuden assimiloituminen Itsen    

kanssa 

 

PROSESSIIN LIITTYVÄT 

SUHTAUTUMISET 

+ tiedostaminen kahdella tavalla: 

aktiivinen osallistuminen, avoimuus 

ohjaukselle 

+ tietoisesta suunnittelusta luopuminen 

+ projektio 

+ aktiivinen kuvittelu 

+ tunne merkityksellisyydestä 

Kuva 3. Malli individuaation pääpiirteistä. 
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sisällytän tässä mallissa molempien sisällöt analyysiin. Tätä valintaa tukee myös se, että 

Sananlaskujen kirjan tutkijoista enemmistö on sitä mieltä, että ohjeistus ja viisausopetus on 

molemmille sukupuolille suunnattua.83  

      Individuaationmallin soveltamisessa tiemetaforiin lähtökohtana on, että metaforiset 

ilmaukset eivät ole vain retorisia tehokeinoja vaan sisältävät piirteitä ajattelun prosesseista ja 

kokemusmaailmasta.84 Näin ollen on mahdollista, että nämä piirteet viestivät merkityksiä, jotka 

muodostavat laajemman kokonaisuuden. Kiinnostavaa siis on, kuvastavatko ne senkaltaisia 

merkityksiä, että niissä voi erottaa individuaation mukaista prosessia sekä sisältöjen että niihin 

liittyvien suhtautumisten suhteen. Ratkaisevaa tässä on, missä määrin tiemetaforien merkitysten 

on vastattava individuaation sisältöjä ja vaiheita, jotta niiden välillä voitaisiin tulkita yhteys. 

Toisin sanoen, mikä on riittävä määrä samankaltaisia merkityksiä, jotta tiemetaforien voitaisiin 

ajatella ilmaisevan individuaatiota prosessina eikä vain sen yksittäisiä sisältöjä? Individuaation 

sisältöjen suhteen on huomioitava, että Itsen arkkityypillä eli prosessin päätösvaiheella on 

suurin painoarvo siinä mielessä, että sen sisältöjen ilmeneminen edellyttää myös aiempien 

vaiheiden läpikäymistä, vaikka niitä ei tulisi selkeästi sulaumassa ilmi. Lisäksi prosessiin 

kuuluvien suhtautumisten ja piirteiden esiintyminen erityisesti yhtä aikaa Itsen arkkityypin 

sisältöjen kanssa voidaan katsoa vahvistavan tulkinnan koko individuaatiosta. Prosessin 

kannalta tietyillä suhtautumisilla ei ole yhtä selkeää painoarvoa kuin sisältöjen osalta Itsen 

arkkityypillä. Kuitenkin tiedostaminen kahdella tavalla voidaan katsoa olennaisimmaksi, koska 

sen suhde prosessiin on kokonaisvaltaisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Hayes & Durken 2013, 12‒13. 
84 Tilford 2017, 11. 
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3 Tiemetaforien konteksti osana Sananlaskujen kirjaa ja 
Heprealaista Raamattua 

Metaforan konteksti määrittää merkittävästi metaforien käyttöä ja valintaa, mikä on käynyt ilmi 

suullisesta ja kirjallisesta diskurssista tehdyissä tutkimuksissa. Käyttöön ja valintaan 

vaikuttavat sekä välittömät kielelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön 

liittyvät tekijät että laajempi konteksti.85 Raamatun metaforien osalta kontekstin tutkimisella on 

luonnollisesti suuri vaikutus. Tällöin laajempi konteksti ei tuota vain yleistä merkityksen 

määrittelyä vaan voi täsmentää konkreettisesti yksittäisen kohdan merkitystä.86 Tiemetaforien 

analysoimisessa on siis olennaista kiinnittää huomiota sekä välittömään kielelliseen 

ympäristöön että laajempaan kontekstiin, joten tässä luvussa syvennyn Sananlaskujen kirjaan 

ja erityisesti sosiaalihistorialliseen taustaan sekä tiemetaforien asemaan Heprealaisen 

Raamatun kokonaiskuvassa ja toisaalta suhteutettuna tiemetaforiikan käyttöön seemiläisen 

kielialueen ympäristössä. 

3.1 Sananlaskujen kirja 

Tutkimuskysymykseni kannalta Sananlaskujen kirja tiemetaforien välittömänä kontekstina on 

olennainen monella tapaa. Vaikka tutkimukseni pääosin keskittyy kirjalliseen ja symboliseen 

tasoon, on merkitysten analysoimisen kannalta tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka tekstin 

takana on, kenelle se on osoitettu ja miksi. Onko Sananlaskujen kirjan kontekstin eli 

kirjoittajien, vastaanottajien ja sisällön perusteella mahdollista ajatella niin sanottujen hyvän 

tien ohjeistusten sisältävän psykologista kasvua kuvaavaa prosessia? Tähän vastatakseni 

tarkastelen Sananlaskujen kirjan syntyhistoriaa erityisesti sosiaalihistoriallisen taustan 

kannalta. 

      Sananlaskujen kirjaa pidetään kokoelmien kokoelmana, minkä vuoksi ei ole mielekästä 

puhua yhdestä tekijästä. Teksti antaa viitteitä siitä, että suurempia kokonaisuuksia on tehty 

pienemmistä kokonaisuuksista ja kokoamalla myös jo valmiista kokoelmista. On myös 

todennäköistä, että taustalla on suullista traditiota, jota lopulta siirrettiin kirjalliseen muotoon. 

Tämän vuoksi sekä historiallisten viitteiden vähäisestä määrästä johtuen myös tekstin ajoitus 

on haastavaa, ja tutkijoilla on siitä eriäviä näkemyksiä. Teosta, joka on syntynyt tällä tavoin 

todennäköisesti useiden vuosisatojen aikana, on vaikeaa tai lähes mahdotonta ajoittaa tarkasti.87 

Joiltakin osin ajoituksesta on kuitenkin yhdenmukaisuutta. Kirjan rakenteen katsotaan 

 
85 Kövecses 2010, 312. 
86 Zehnder 1999, 17. 
87 Dell 2006, 19; Fox 2014, 8; Lucas 2015, 15. 
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muodostuvan kolmesta osasta, joista suurin on luvut 10‒29 käsittävä osuus ohjeita ja sanontoja. 

Luvut 1‒9 toimivat ikään kuin johdantona, ja luvut 30‒31 päätössanoina. Johdantoa ja 

päätössanoja pidetään myöhäisempänä kuin lukuja 10‒29, tosin juuri lähdetekstini eli luvut 3 

ja 4 sisältävän johdannon osalta on eriäviä näkemyksiä siitä, sijoittuuko teksti eksiiliä 

edeltävään monarkiaan vai voidaanko sen ajatella olevan persialaisajalta tai 

varhaishellenistiseltä ajalta.88 

      Tutkimukseen on vaikuttanut voimakkaasti 1920-luvulla tehty löytö egyptiläisestä 

paralleelista (Instruction of Amenemope), joka osoittautui erityisen hedelmälliseksi juuri 

Sananlaskujen kirjan kohdalla. Löytö innosti tutkijoita, koska erillisenä suhteessa muuhun 

Heprealaiseen Raamattuun pidetty Sananlaskujen kirja voitiin ajatella osaksi laajempaa 

kansainvälistä traditiota. Tämän myötä aiemman perhepiirin kasvatuksen sijaan kontekstiksi 

miellettiin koulutuksellinen opetusympäristö siitä huolimatta, että egyptiläisten tekstien 

kontekstit olivat hyvin moninaisia. Vähitellen nousi näkemyksiä siitä, että Sananlaskujen 

konteksti on laajempi kuin egyptiläisten paralleelien. Viimeaikaisessa tutkimuksessa ei ole enää 

pitäydytty täydessä vastaavuudessa virkamieskoulutuksen kontekstiin, mutta jonkinlaisen 

kouluympäristön vaikutusta pidetään todennäköisenä.89   

      Tutkimuksen haasteista huolimatta Sananlaskujen kirjan mahdollisista tekijöistä on 

hahmottunut käsitys. Tekstin kirjallinen laatu antaa viitteitä siitä, että kirjoituksia ei ole vain 

kerätty ja koottu yhteen, vaan niitä on myös muokattu. Tämän perusteella kirjan taustalle on 

mielletty kuninkaallisia kirjureita eli miehiä, jotka oli koulutettu lukemaan, kirjoittamaan ja 

muokkaamaan tekstiä ja perehdytetty eri kulttuurien kirjoituksiin ja jotka työskentelivät 

mahdollisesti kuninkaan ja valtaapitävien läheisyydessä. Kun teksti ajoitetaan eksiilin 

jälkeiseen aikaan, yhdistetään kirjurit temppeliin ja itsenäisiin kirjurikouluihin.90 Tutkijoiden 

keskuudessa on kuitenkin erimielisyyttä siitä, millaisesta taustasta kirjoitukset tarkalleen ottaen 

ovat. Osa pitää esimerkiksi lukujen 10‒29 alkuperää suullisessa traditiossa maataloutta 

harjoittavan kyläyhteisön kodeissa, kun taas toiset liittävät tekstit yksinomaan 

ammattikirjureiden eliittiin kuninkaallisessa hovissa tai kouluissa. Tilford kuitenkin esittää, että 

luultavasti kirjan tausta ja tekijät juontavat juurensa näistä molemmista ympäristöistä.91 Tällöin 

kirjoitusten viisausopetus on todennäköisesti välittynyt kirjureiden kautta sukupolvelta toiselle 

 
88 Lucas 2015, 16. Muun muassa Kayatz argumentoi eksiiliä edeltävän ajoituksen puolesta, ja Fox sijoittaisi   

johdannon eli luvut 1‒9 persialaisajalle tai varhaishellenistiseen aikaan. 
89 Dell 2009, 20, 22–24. 
90 Hayes & Durken 2013, 9. 
91 Tilford 2017, 29; Ansberry 2010, 2‒3, 5. 
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ja kodeissa lapsille suullisessa muodossa. Suurinta osaa Sananlaskujen ohjeistuksista pidetään 

sekä naisille että miehille osoitetuiksi, mutta viisauden personifikaatiota naisena katsotaan 

olevan osoitettu lähinnä miehille. Kuitenkin enemmistö tutkijoista pitää selvänä, että kodeissa 

annettu opetus oli suunnattu molemmille sukupuolille.92 Merkittävää on myös se, että 

vanhempien ohjeistuksen antajana mainitaan myös äiti, mikä poikkeaa muusta muinaisen Lähi-

idän didaktisesta viisaustraditiosta.93 

      Sananlaskujen kirjan sisältö keskittyy pitkälti viisausohjeistukseen erityisesti nuorille. 

Joissain kohdin sävy on kulttuuriin sidottu, mutta pääosin siitä välittyy universaali ote. 

Ohjeistus on kokonaisvaltaista elämän eri osa-alueet huomioivaa, ja aiheet liittyvät muun 

muassa ihmissuhteisiin, lasten kasvatukseen, työhön, perheeseen, ystävyyteen, tunteisiin ja 

yksilöllisyyteen. Sisällöstä ja aiheista tulee ilmi myös käsitys yksilön ja yhteisön välisestä 

yhteydestä, jossa yksilön tekojen katsotaan vaikuttavan yhteisöön ja yhteisöllä puolestaan on 

merkittävä rooli yksilön päätöksenteossa ja elämänkulussa.94 Tutkimuskohteeni kannalta tämä 

yhteys yksilön ja yhteisön välillä tukee ajatusta siitä, että tien kulkemisen kuvaus saattoi sisältää 

laajempaa merkitystä ja sisältöä, koska ohjeistus todennäköisesti viesti enemmän kuin 

yksilöllistä toivotusta.   

      Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kirjan pääasiallisen kontekstin mielletään olevan 

kasvatuksellinen. Tätä kasvatuksen korostamista on kuitenkin myös kyseenalaistettu. 

Esimerkiksi Dell ei pidä kirjan pedagogisen tematiikan ensisijaisuutta täysin varmana, vaan 

ehdottaa, että teologinen painotus olisi vahvempi kuin on ajateltu. Näin ollen hän pitää 

mahdollisena, että esimerkiksi kirjalliselle toistolle johdantoluvuissa on omat syynsä osana 

koko Sananlaskujen kirjan kontekstia.95 Katson, että tiemetaforat korostuvat siinä määrin kirjan 

sisällössä, että niiden syvällisempi tutkimus voi osaltaan vaikuttaa tällaiseen keskusteluun 

Sananlaskujen kirjan luonteesta ja painotuksista.  

3.2 Tutkimusta tiemetaforista  

Tiemetaforalla on hyvin suuri määrällinen esiintyvyys, ja muun muassa B. Whitefoord onkin 

esittänyt sen olevan Raamatun tärkein metafora.96 Tämä on tietysti subjektiivinen näkemys, 

mutta osuu luultavasti melko lähelle tiemetaforien roolia. Tutkimuksessa tämä on näkynyt siten, 

 
92 Hayes & Durken 2013, 12‒13. 
93 Ansberry 2010, 37. Äiti mainitaan opetuksen tai ohjeistuksen antajana esimerkiksi Sananlaskut 1:8, 6:20 ja 

30:17. 
94 Hayes & Durken 2013, 8. 
95 Dell 2006, 22, 48. 
96 Lund 2007, 54.  
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että useat tutkijat, muun muassa Friedrich Nötscher, James Muilenburg ja Markus Zehnder ovat 

tehneet aiheesta laajoja monografioita.97 

      Yksi laajimmista ja kokonaisvaltaisimmista tutkimuksista on Markus Zehnderin vuonna 

1999 ilmestynyt Wegmetaphorik im Alten Testament. Zehnderin tutkimuksen tavoitteena on 

muodostaa tielekseemien semanttinen profiili kulloisessa kontekstissaan keskittyen erityisesti 

niiden metaforiseen käyttöön ja laajempiin metaforisiin yhteyksiin. Koska työn tutkimuskohde 

on erittäin laaja, se ei pyri esittämään kaikkia yksittäisiin tielekseemeihin yhdistettyjä aspekteja 

ja merkitysvivahteita, vaan muodostamaan mahdollisimman laajan ja perusteellisen 

kokonaiskuvan tielekseemien käyttötavoista.98 Tutkimuskysymykseni kannalta Zehnderin työ 

semanttisesti ja määrällisesti painottuneena tutkimuksena tarjoaa kuitenkin arvokasta 

materiaalia. Kokonaiskuva Vanhan testamentin laajuudessa käytetyistä tielekseemeistä avaa 

myös yksittäisten ilmausten kannalta olennaista tietoa laajasta kontekstista ja suuremmista 

merkityskeskittymistä. Lisäksi Zehnder sisällyttää tutkimukseensa seemiläisen kielialueen 

ympäristön eli akkadin, ugaritin, aramean ja egyptin kielet ja vertailee tielekseemien käyttöä ja 

merkityksiä näissä kielissä. Tämän ansiosta merkityskenttien analysointi nostaa esiin 

merkittävää tietoa sekä seemiläisestä kielialueesta että sen ympäristöstä. 

      Tielekseemien tutkiminen edellyttää useiden tekijöiden huomioonottamista, joista Zehnder 

nimeää haastavaksi semanttisen kehän ilmiön, jossa yksittäisen ilmauksen merkityksen 

täsmentäminen vaatii laajemman kontekstin tutkimista, mutta toisaalta laajempi konteksti 

määrittyy usein lopullisesti vasta yksittäisen muotojen ja merkitysten perusteella. Lisäksi 

tielekseemien kohdalla merkitysluokkiin jaottelu perustuu pitkälti välittömään kontekstiin ja 

syntaktisiin suhteisiin. Tällöin olennainen yhteys lekseemin ja verbin merkityksen välillä 

määrittää pitkälti lekseemin merkitystä. Joissakin tapauksissa ongelmalliseksi tämän tekee se, 

että verbi itsessään kuuluu useampiin merkitysluokkiin. Näin on esimerkiksi tielekseemien 

yhteydessä usein esiintyvän verbin הלך (kulkea) kohdalla.99 

      Heprealaisen Raamatun tiemetaforista suurin osa painottuu elämän eri osa-alueisiin eli niin 

sanotun elämäntien kulkemiseen. Tutkielmani kannalta on olennaista, millaisia käyttötapoja ja 

merkityksiä positiivisen elämäntien kulkemiseen liittyy. Yksi pääteemoista tässä on liittosuhde 

Jumalan ja Israelin kansan välillä, josta seuraa Jumalan ohjeistuksien noudattaminen ja sen 

 
97 Ks. Nötscher, Friedrich: Gotteswege und Menschenwege in der Bibel und in Qumran (1958); Muilenburg, 

James: The Way of Israel (1961); Zehnder, Markus: Wegmetaphorik im Alten Testament (1999). 
98 Zehnder 1999, 1.  
99 Zehnder 1999, 607₋608. 
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myötä hyväksi kuvattu elämä.100 Hyvä tie liitetään useissa kohdin oikeuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen sekä konkreettisiin hyviin tekoihin, kuten palvelijoiden, leskien, 

köyhien tai tuntemattomien avuntarvitsijoiden auttamiseen. Siihen liittyy useita velvoitteita, 

kuten Jahven säädösten noudattaminen, kunnioittaminen ja palveleminen sekä rehellisyys, 

avoimuus myös omista virheistä ja johdatuksen pyytäminen, koska ihmisen ei itse kuvata 

ymmärtävän parastaan. Hyvän tien ja sen vastakohdan, pahan tai varottavan tien, kuvaus 

perustuukin pitkälti negaatioihin ja tien kulkemisen tai valinnan seurauksiin. Useissa kohdin 

hyvä tie yhdistyy myös viisauteen, viisausopetukseen ja ymmärrykseen. Toisaalta hyvän tien 

kulkemisen seurauksina esitetään sekä konkreettisia ja materiaalisia siunauksia, kuten 

hyvinvointi, terveys, jälkeläisten suuri määrä ja siunaus kaikilla elämän osa-alueilla. Tämän 

lisäksi hyvää tietä kuvataan abstraktimmin muun muassa onnistumisena, menestymisenä, 

hengellisenä hallitsemisena ja rauhana.101  

      Joiltakin osin hyvän tien kulkemiseen liittyy erilaisia painotuksia. Hyvän elämäntien 

kulkemisen esitetään muodostuvan ihmisen omasta vastuusta ja pyrkimyksistä sekä 

jumalallisesta avusta, mutta näiden suhde ja painotus vaihtelee. Toisaalta hyvää tietä kuvataan 

tasaisena ja varjeltuna, mutta toisaalta sen ei missään kohdin sanota olevan täysin 

ongelmatonta. Pääosin hyvän tien kulkemisen ilmaistaan olevan ihmisen oma valinta, josta 

seuraa Jumalan varjelus ja apu, mutta Jumalan apu ei ilmene ainoastaan hyvän tien kulkijoiden 

kohdalla.102   

      Tielekseemien käyttötavoissa ja merkityksissä ilmenee merkittäviä eroja seemiläisen 

kielialueen ja ympäröivien kielten välillä. Erilaiset metaforiset tielekseemien käyttötavat 

esiintyvät heprealaisessa tekstissä määrällisesti huomattavasti enemmän kuin ympäristön 

kielissä. Erityisesti psalmeissa, viisauskirjallisuudessa ja profeettakirjoissa tiemetaforiikalla on 

vahva asema. Suuremman esiintyvyyden lisäksi metaforisten ilmausten käyttötavat ovat 

pidemmälle vietyjä heprealaisessa tekstissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heprealainen 

teksti sisältäisi täysin uusia tai erilaisia merkityskenttiä verrattuna muihin kieliin, vaan 

enemmän on kyse siitä, että heprealaisen tekstin merkitykset muodostavat suuria 

merkityskokonaisuuksia ja näiden sisällä ilmenee erilaisia vivahteita. Juuri näissä vivahteissa 

esiintyy enemmän elävyyttä ja liikkuvuutta kuin vertailutekstien tiemetaforiikassa. Kuitenkin 

on huomattava, että kokonaisuutena tarkasteltuna Heprealaisen Raamatun tiemetaforiikasta 

 
100 Zehnder 1999, 609₋610. 
101 Zehnder 1999, 550₋556. 
102 Zehnder 1999, 554, 557₋561. 
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suurin osa on metaforisten käyttötapojensa osalta luokiteltavissa tielekseemeiksi, joiden 

elävyys ja liikkuvuus on suhteellisen vähäistä.103  

      Yksittäisten merkitysten osalta heprealaisen tekstin tielekseemeissä esiintyy useita eroja 

verrattuna kielialueen ympäristöön. Muista kielistä ei löydy sellaista tielekseemin käyttötapaa, 

joka koskisi sekä yksittäisen henkilön että kokonaisen kansan kohtaloa. Heprealaisen tekstin 

tielekseemien pääpaino on elämäntien kuvauksissa ja merkityksissä, mutta erityisesti akkadin 

kielessä elämäntie kuvataan erilaiseksi. Heprealaisessa tekstissä korostuu liittosuhteen merkitys 

Jumalan ja Israelin kansan välillä sekä hyvän elämäntien yhteys muun muassa viisauteen, 

kiitollisuuteen ja Jumalan kunnioittamiseen, kun taas muissa kielissä tulee ilmi heprealaisesta 

tekstistä puuttuva ajatus siitä, että ihminen voi palvelemisellaan ikään kuin pakottaa Jumalan 

käyttäytymään ja toimimaan häntä kohtaan haluamallaan tavalla. Heprealaisessa tekstissä 

esiintyy lisäksi muista kielistä poiketen näkemys siitä, että ihmisen moraalinen käsityskyky on 

rajallinen ja että ihmisen arvostelukyky omasta elämästään voi erehtyä. Myös ihmisen elämän 

ja jopa jumalien hallintavallan kuuluminen Jumalalle on ominaista vain Heprealaisen Raamatun 

teksteille.104   

      Tielekseemien kokonaiskuvan kannalta tutkimuskysymykseni vaikuttaa otolliselta. 

Zehnderin mukaan viisauskirjallisuudessa tielekseemejä käytetään eniten erilaissa 

merkityssävyissä kuin missään muualla Heprealaisessa Raamatussa. Lisäksi 

viisauskirjallisuuden tiesymboliikassa pääpaino on persoonallisessa ja yksilöllisessä 

merkityksessä enemmän kuin muualla.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Zehnder 1999, 608₋609. 
104 Zehnder 1999, 609₋611. 
105 Zehnder 1999, 98.  
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4 Analyysi 
Analysoidessani lähdetekstejäni eli Sananlaskujen kirjan jakeita 3:6 ja 3:17 sekä 4:18 ja 4:26 

etenen seuraavasti. Luvussa 4.1 hyödynnän käsitteellisen metaforan ja sulauman teorioita 

selvittääkseni, millaisia merkityksiä tekstien metaforiset ilmaukset sisältävät ja tarkastelen 

erityisesti ihmisen omaa ja Jumalan roolia ja tahtoa. Tavoitteeni on selvittää tiemetaforan 

merkityksiä elämän kuvauksina ja näin ollen valitsemissani lähdeteksteissä lähtökohtana on 

tutkia metaforan ELÄMÄ ON TIE merkityksiä.  

      Valitsen hieman laajemman näkökulman kuin osa tutkijoista tiemetaforien tutkimuksessa 

on aiemmin käyttänyt. Sananlaskujen tie- ja polkukuvaston on esitetty pohjautuvan metaforaan 

KÄYTTÄYTYMINEN ON TIE.106 Tämä rajaus näyttää kuitenkin hieman suppealta ottaen 

huomioon Sananlaskujen kirjan yhteisöllisen taustan ja toisaalta heprealaisen käsityksen 

ihmisestä fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena. Myös Rollinsin määritelmässä yksilön 

kokonaisuudesta käyttäytyminen liittyy vain yhteen osa-alueeseen, joka käsittää ihmisen 

luonteen, käyttäytymisen ja toiminnan. Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yleisemmän 

tason toiminnot, kuten emotionaalinen, intuitiivinen, rationaalinen tai moraalinen tapa käsitellä 

asioita, sekä persoonalliset kyvyt, kuten itsetietoisuus, vapaa tahto, arviointikyky ja luovuus.107 

Myös tästä näkökulmasta vaikuttaa perustellummalta tarkastella tiemetaforia laajasta 

perspektiivistä. 

      Kuten edellisessä luvussa tuli ilmi, metaforateoria soveltuu hyvin metaforisten 

vastaavuuksien sekä lähde- ja kohdealueiden tutkimiseen, mutta se ei juurikaan kykene 

selittämään kartoituksen ulkopuolelle jääviä merkityksiä. Tästä syystä rakennan analyysini niin, 

että luvun 4.1 aluksi muotoilen mahdollisen kuvauksen metaforan kartoituksesta, ja 

analyysiluvuissa tarkastelen lähdetekstejä tässä valossa tarkastellen mitkä vastaavuudet 

korostuvat. Erittelen lähdetekstien merkityksiä melko yksityiskohtaisesti ennen merkitysten 

suhteuttamista kartoituksen vastaavuuksiin. Tämän jälkeen kokoan yhteenvedossa tulokset 

yhteen. Luvussa 4.3 peilaan merkityksiä individuaatioprosessiin, jonka jälkeen tarkastelen sekä 

metafora-analyysin tuloksia että merkitysten yhteyksiä individuaatioon käsitteellisen sulauman 

avulla. 

 
106 Fox 2000, 129. 
107 Rollins 1999, 105. 
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4.1 Metafora-analyysi 

Kuten aiemmissa luvuissa tuli ilmi, metaforia voidaan luokitella muun muassa niiden 

konventionaalisuuden perusteella. Tiemetaforat lukeutuvat kokonaisuutena suhteellisen 

suuressa määrin vakiintuneisiin metaforiin, joiden liikkuvuus on melko vähäistä.108 Tästä 

huolimatta katson, että painotukset vastaavuuksien korostumisessa voivat vaihdella hyvinkin 

paljon, ja yhdistettynä kontekstin luomaan merkitykseen, voivat merkitysvivahteet poiketa 

toisistaan huomattavasti. Analyysin selkeyttämiseksi olen seuraavassa hahmotellut metaforan 

ELÄMÄ ON TIE mahdollisen kartoituksen.   

Lähdealue: TIE   Kohdealue: ELÄMÄ 

lähtöpiste    syntymä 

loppupiste    kuolema 

määränpää    tavoite 

kulkija    ihminen 

matkaseura    ihmissuhteet 

reitin valinta    elämänvalinta 

kuljeskeleminen ilman päämäärää ajelehtiminen elämässä, eläminen 

hetkessä 

määrätietoinen kulkeminen määrätietoinen eläminen, tavoitteisiin 

pyrkiminen 

päätösvalta reitistä ja tiestä päätösvalta elämänvalinnoista 

risteys    vaihe, jossa tehtävä päätöksiä 

apu, miten kulkea   apu, miten elää 

mutkat, esteet   haasteet, ongelmat, vastoinkäymiset 

käveleminen, askeleet   jokapäiväiset teot 

suhtautuminen kulkemiseen  elämänasenne 

 

      Olen määritellyt lähdealueen TIE sisältöjä Lakoffin ja Johnsonin invarianssiperiaatteen 

mukaisesti, jolloin kartoitukseen mukaan tulevat sellaiset sisällöt, jotka vastaavat kohteen 

elementtejä.109 Tällöin esimerkiksi tien tarkempi laatu tai pinta rajautuu pois. On kuitenkin 

huomattava, että kartoituksen vastaavuudet eivät aina esiinny erillisinä metaforisissa 

ilmauksissa. Esimerkiksi päätösvalta reitistä ja tiestä sekä suhtautuminen kulkemiseen voivat 

tulla esiin epäsuorasti yhdistyneinä muihin lähdealueen elementteihin. Tiemetaforiikan 

tarkastelussa huomioin myös yleisen דרך (tie) sanan lisäksi siihen läheisesti liittyvät sanat  ארח 

(polku) ja נתיב (polku). Tämän lisäksi tarkastelen vahvimman samankaltaisuuden muodostavia 

intertekstuaalisia yhteyksiä. 

 
108 Zehnder 1999, 608. 
109 Kövecses 2010, 307, 43. 
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4.1.1 Tasaiset polut 

 

ָכל־ ָרכ  ֶ֥בְּ הּו יָךדְּ ֵ֑ ְ֝֗הּוא ָדע  ר וְּ ַיש   יָך׃ יְּ ֹֽ חֹת  רְּ ֹאֹֽ  Kaikilla teilläsi tunne hänet, ja hän tasoittaa 

polkusi. 

 

Jae Sananlaskut 3:6 sijoittuu lukuun 3, jonka alussa on viittaus vastaanottajaan, בני (poikani).110 

Tämän perusteella ohjeistukset vaikuttaisivat olevan joko vanhemman puhetta lapselle tai 

opettajan oppilaalle. Vaikka jae on melko lyhyt ja tiivis, se sisältää useita voimakkaita 

ilmaisuja. Heti alussa on esiintyvyydeltään yleisimmin käytetty tietä kuvaava substantiivi  דרך 

(tie). Sillä on 710 esiintymää, joten myös merkityskenttä on hyvin laaja.111 DCH erottaa 

merkityksessä seitsemän eri vivahdetta: tien välimatkana, matkana, seikkailuna tai missiona, 

tapana, elämänkulkuna liittyen erityisesti käyttäytymiseen ja moraaliin, Jahven toimintana sekä 

kuvaamaan mäkeä, vuorta tai laidunta.112 Dorsayn mukaan merkityksen pääryhmät ovat tie, 

matka ja suunta, kun taas Zehnder esittää tie-sanalla olevan 60 erilaista merkitysvivahdetta, 

joista yleisimmät ovat konkreettinen merkitys, liikkumisen aspektia korostava merkitys, 

elämistä moraalisena käyttäytymisenä painottava merkitys ja tie elämänkulkuna.113  

      Laajan merkityskirjonsa ja suuren esiintyvyytensä vuoksi sanan דרך käyttö ei tässä ilman 

kontekstin huomioimista avaa rajatumpaa merkitystä. Enemmän korostuu sanan monikollisuus, 

omistussuffiksin käyttö sekä vahvistaminen sanan כל (kaikki) avulla. Näiden yhdistelmästä 

syntyy vaikutelma vaihtoehdoista ja useista teistä, joita ihmisellä voi olla elämänsä aikana, ja 

näiden myötä luonnollisesti useita valintoja. Mielenkiintoista tämä on sikäli, että Sananlaskujen 

kirjan kontekstissa, erityisesti juuri niin sanotuissa johdantoluvuissa eli luvuissa 1‒9, esiintyy 

voimakkaasti ilmaistuna valinta kahden tien välillä, jolloin siitä ei välity useiden vaihtoehtojen 

olemassaoloa.   

      Sanaan דרך on läheisesti liitetty verbi ידע (tietää, tuntea). DCH:n mukaan sen 

merkitysvivahteet muodostuvat seuraavista tietämisen ja tuntemisen muodoista. Tietäminen 

voidaan käsittää ymmärtämisenä, osaamisena tai keksimisenä ja tunteminen kokemuksena 

jostakin, tutustumisena tai fyysisenä tuntemisena. Näiden lisäksi verbiä ידע voidaan käyttää 

 
110 Sana בני voitaisiin kääntää myös lapseni, mutta Cliffordin (2018, 132) mukaan se viittaisi virheellisesti 

vastasyntyneeseen tai pieneen lapseen, kun taas luvuissa 1–9 puhe kohdistetaan henkilölle, jonka asema 

yhteisössä viittaa tekstissä kuvattavan toimijuuden perusteella pientä lasta vanhempaan henkilöön. 
111 Lund 2007, 56. 
112 DCH 1995, 464. HALOT 1994, 231–232 erittelee merkitysvivahteiksi etäisyyden, matkan, tavan, olosuhteen 

ja voiman. 
113 Zehnder 1999, 296; Lund 2007, 56. 



34 
 

 

merkityksessä huomion kiinnittäminen.114 Ainoastaan huomion kiinnittämisen voidaan ajatella 

olevan pinnallisempaa ja mahdollisesti lyhytkestoisempaa. Muut merkitysvivahteet viestivät 

syvällisempää tuntemista joko henkilökohtaisella tasolla tai syvemmän ja pidempiaikaisen 

ymmärtämisen ja osaamisen kautta. Näin ollen näyttäisi todennäköiseltä, että tuntemisen 

ilmaistaan olevan jatkuvaa ja syvällistä.  

      Verbiin on liitetty myös objektisuffiksi הּו (hänet), joka todennäköisimmin viittaa Jumalaan 

edellisessä jakeessa. Teillä kulkemiseen liitetään siis vahvasti Jumalan tunteminen. Tämän 

osalta tekstissä on kuitenkin huomattava ero Septuagintaan, jossa käytetään feminiinimuotoa 

αύτήν (hänet) viittaamaan viisauteen jakeessa 5.115 Kuitenkin verbistä γινοσκω (tietää, tuntea) 

välittyy pitkälti samankaltainen merkitys kuin verbistä ידע. Sen merkitysvivahteet sisältävät 

pääosin syvempää tuntemista tai tietämistä, kuten ymmärtämisen ja oppimisen.116 Fox 

tähdentää teiden kulkemisen ja Jahven tuntemisen ilmaisemista samassa yhteydessä. Hänen 

mukaansa siinä ei tarkoiteta tuntemista vain kognitiivisena ilmiönä tai teologisena 

oppineisuutena, vaan laajemmin tietoisuutta Jumalan tahdosta, jota sovelletaan asenteeseen, 

käytökseen ja konkreettiseen toimintaan.117  

      Jakeen loppuosa muodostaa ikään kuin seurauksen tai vaikutuksen, joka Jumalan 

tuntemisella on: hän tasoittaa polkusi. Verbi יׁשר (tasoittaa, suoristaa) on tässä kääntämisen 

kannalta haasteellinen, koska sen merkitys sisältää yhtä lailla sekä suoristamisen että 

vaakasuunnassa tasaiseksi tekemisen.118 Polun esteettömäksi ja helppokulkuisemmaksi 

tekeminen kohdistuu siis kahteen piirteeseen, jotka voivat tehdä kulkemisesta vaikeaa. 

Mutkainen polku pidentää matkaa, ja kuoppia tai korkeuseroja sisältävä polku tekee reitistä 

vaikeakulkuisen. Koska Jumalan tunteminen ilmaistaan hyvin ratkaisevassa roolissa, herättää 

se kysymyksen, mitä Jumalan tuntemisella tarkoitetaan. Sananlaskujen kirjan kontekstissa 

Jumalan tunteminen mainitaan luvun 2 jakeessa 5, jossa sen kuvataan olevan viisauden ja 

ymmärryksen etsimisen seuraus. Kuitenkaan tarkempi merkitys ei siinäkään täsmenny, joten 

tässä vaiheessa se jää avoimeksi. 

      Jakeen loppuosan polkua tai tietä kuvaavana sanana on käytetty substantiivia ארח, joka on 

57 esiintyvyydellä toiseksi yleisin tietä kuvaava sana Heprealaisessa Raamatussa.119 

Merkitykseltään ארח on lähellä sanaa דרך. Merkitysvivahteiden osalta useat ovat päällekkäisiä, 

 
114 DCH 1998, 99–100.  
115 LXX, 187; Fox 2014, 98. 
116 LXX, 187; Liddell & Scott 1968, 350. 
117 Fox 2000, 149. 
118 DCH 1998, 339. 
119 Lund 2007, 57. 
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mutta sanan ארח merkityksissä korostuvat hieman enemmän toimintaa ja liikettä kuvaavat 

vivahteet.120 Zehnderin mukaan ארח on myös siinä mielessä samankaltainen kuin דרך, ettei sitä 

ole syytä mieltää kapeammaksi tai jollain tapaa pienemmäksi tieksi kuin דרך, vaikka käännösten 

perusteella siltä saattaisi vaikuttaa.121 

      Useat tutkijat, muun muassa Fox ja Toy yhdistävät jakeen 6 Jesajan luvun 40 jakeisiin 3 ja 

4, joissa יׁשר yhdistyy tien raivaamisen lisäksi notkojen täyttymiseen, vuorten ja mäkien 

madaltumiseen sekä louhikkojen tasoittumiseen.122 Juuri luvun 40 alku on Jesajan kirjassa 

kuitenkin yksi vaikeatulkintaisimmista, koska siinä kerronnan historiallinen asetelma muuttuu 

luvun vaihtuessa noin 200 vuotta myöhäisemmäksi ajanjaksoksi.123 Jo tämänkaltainen 

aikahyppy tekee haastavaksi määrittää, millainen merkitys jakeiden 3 ja 4 kuvaamilla tien 

raivaamisella ja tasoittamisella tarkalleen on. Blenkinsoppin mukaan kyseinen kohta on syytä 

tulkita ottaen huomioon koko Jesajan kirjan luonne profeettakirjana, jolloin tie ja matka 

merkitsevät hänen mukaansa kauaskantoista eskatologista ja apokalyptistä näköalaa. 

Konkreettinen merkitys olisi epätodennäköinen, koska kontekstin mukaisesta erämaareitistä 

olisi erittäin vaikeaa selviytyä hengissä.124   

      Lundin ja Blenkinsoppin mukaan Jesajan luvun 40 alkuosan olennaisin merkitys liittyy 

maaston muuttumiseen. Lund korostaa lisäksi sanojen vuoret ja mäet käyttöä, joilla viitataan 

usein125 sekä vertailukohtana korostamaan Jahven voimaa että kuvastamaan suurimpia 

maanpäällisiä esteitä tai vihollisia. Vuorten ja mäkien madaltuminen voidaan siis hänen 

mukaansa ymmärtää niiden esteiden poistumisena, jotka eniten hidastavat tai estävät ihmisten 

prosesseja.126 Tässä yhteydessä on kuitenkin yksi epätavallinen elementti, myös verrattuna 

Sananlaskujen jakeeseen 6. Jesajan kirjan jakeessa 40:3 esitetään käsky raivata tie Jahvelle, kun 

taas tavallisempi on ilmaus, jossa Jahven voima tai kunnia raivaa tien. Lund pohtii 

mahdollisuutta, että tällainen ilmaisutapa olisi valittu kirjallisena tehokeinona alleviivaamaan 

prosessia ja erityisesti sitä vaihetta, kun Jahven voima ja apu on saapumassa ihmisten 

tilanteeseen. Samankaltaista esitystapaa käytetään Malakian kirjan luvuissa 2 ja 3.127  

      Fox viittaa Jesajan luvun 40 lisäksi luvun 45 jakeeseen 13, jossa tien tasoittaminen 

merkitsee Jumalan Kyyrokselle antamaa menestystä, ei Kyyroksen tekemistä käytökseltään 

 
120 DCH 1993, 375. 
121 Zehnder 1999, 388. 
122 Toy 1948, 60; Fox 2000, 150.  
123 Schmid 2011, 404. 
124 Blenkinsopp 2002, 182. 
125 Esimerkiksi Ps. 36:6, 90:2 ja 125:2. 
126 Blenkinsopp 2002, 182; Lund 2007, 87–88. 
127 Lund 2007, 88–89. 
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oikeamieliseksi.128 Tämä ilmaistaan kerronnan useassa vaiheessa, ensin jakeessa 2, jossa 

Jumala ilmoittaa tasoittavansa vuorimaat hänen edellään, ja tämän jälkeen jakeessa 13, jossa 

Jumala sanoo tasoittavansa tien Kyyrokselle kaupungin rakentamista varten. Tähän palataan 

luvun 48 jakeessa 15, jossa asia ilmaistaan suoraviivaisesti:   יח יו ְוִהְצִלִ֥ ו׃  ֲהִביֹאִתִ֖ ְרֹכֹּֽ ד   

(Kirkkoraamatun 1992 käännös: ”johtanut hänen tiensä menestykseen”). 

      Näiden yhteyksien perusteella on syytä pohtia, mitä Jesajan kirjan merkityksistä voidaan 

tulkita ilmaisevan samaa tai samankaltaista Sananlaskujen kirjassa. Jesajan kirjassa kuvataan 

kansakuntaa koskevaa isoa tilannetta ja siihen tulevaa apua. Tällaisesta ei näyttäisi olevan kyse 

Sananlaskujen kirjassa. Toisaalta mikään ei myöskään viittaa Sananlaskujen ilmaisuissa tai 

kontekstissa siihen, että tien tasoittamisella tarkoitettaisiin pieniä harmittomia esteitä tai 

haasteita. Tällainen tulkinta voi syntyä käännösten perustella, joissa tie-sanan rinnalla käytetty 

substantiivi polku voi luoda mielikuvan pienemmästä tiestä ja sen myötä pienemmistä esteistä 

kuten kivistä tai puun juurista verrattuna Jesajan mäkiin ja vuoriin, mutta näin ei tarkemmin 

tarkasteltuna voi suoraan tulkita. Myöskään sanan ארח esiintymät eivät viittaa polun tai tien 

konkreettisesti pienempään kokoon.129 On siis mahdollista ja jopa todennäköistä, että 

Sananlaskuissa tasoittamisella tarkoitetaan kaikkia, sekä pieniä että suuria, esteitä. Hieman 

epäsuorempi on merkitys tien tasoittamisesta seuraavasta menestyksestä. Jesajan kirjassa ilon 

ja kukoistuksen motiivi muutoksen seurauksena on vahvasti läsnä, mutta ottaen huomioon 

Sananlaskujen luonteen yksittäisinä ohjeina, on syytä tutkia laajemmin tiemetaforan käyttöä 

luvun seuraavissa jakeissa ennen merkityksen täsmentämistä.130   

      Jakeen 6 sanojen merkityksiä avaamalla sekä intertekstuaalisten yhteyksien perusteella on 

nähtävissä, että lähde- ja kohdealueiden suhteen tietyt vastaavuudet korostuvat selkeästi. Apu, 

miten kulkea, ilmaistaan voimakkaasti kehotuksella tuntea Jumala kaikilla teillä. Tien 

tasoittuminen puolestaan korostaa mutkien ja esteiden lähdealuetta eli haasteiden ja 

vaikeuksien ylipääsemistä tai jopa niiden häviämistä. Pientä painotusta voi nähdä myös 

toiminnan suuntaan sanan ארח myötä, jonka merkitysvivahteet ilmaisevat liikettä ja toimintaa. 

Epäselvempää on sen sijaan ratkaista ihmisen oma ja Jumalan rooli. Toisaalta ihmisen omaa 

roolia korostetaan kehotuksella kokonaisvaltaiseen ja syvällisempään tuntemiseen, joka 

luonnollisesti vaatii enemmän vaivannäköä kuten pidempää tutustumista tai tutkimista. Myös 

useiden teiden läsnäolo voi vähintään epäsuorasti tuoda esiin ihmisen omaa roolia. Stewartin 

 
128 Fox 2000, 150. Jesajan luvussa 45 Jumala lupaa Kyyrokselle muun muassa aseman, jonka edessä kansat 

alistuvat (45:1), sanoo tasoittavansa tien tämän edellä (45:2) sekä lupaa aarteet piiloistaan (45:3). 
129 Zehnder 1999, 388. 
130 Blenkinsopp 2002, 182. 
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mukaan useat tiet viittaavat aina samalla myös useisiin risteyksiin eli reitinvalintoihin ja 

päätöksentekoon.131 Näin ollen myös risteyksien ja päätöksentekovaiheiden vastaavuus 

korostuu. Kuitenkin on huomattava, että tiet kytketään vahvasti Jumalan tuntemiseen, joka 

tasoittaa tiet, joten ihanteellinen ihmisen oma rooli, johon vanhempi tai opettaja kehottaa, 

näyttäisi olevan vahva ja suhteellisen aktiivinen muttei täysin itsenäinen tai omavaltainen.  

4.1.2 Suloisuuden tiet 

 

ום׃ יָהֶָ֥שלֹֽ ֶ֣ יֹבות  ִ֖ ת  ָכל־נְּ ֹֽ ַעםֶ֥וְּ י־ֹנֵ֑ כ  יָהֶַ֥דרְּ ָרכ    Sen tiet ovat suloisuuden teitä, ja kaikki sen דְּ

polut rauhaa. 

 
Perikooppi Sananlaskut 3:17 on siinä mielessä jatkumoa edelliselle tiemetaforalle, että se 

kuuluu saman vanhemman tai opettajan puheen yhteyteen kuin jae 6. Huomattavaa tässä on, 

mihin tai keneen tiet yhdistetään sekä luonnollisesti sanojen נעם (suloisuus) ja ׁשלום (rauha) 

myötä täsmentyvä merkitys. 

      Edellisessä jakeessa tiet yhdistyvät Jumalan tuntemiseen, tosin Septuagintassa on tältä osin 

poikkeava yhteys viisauteen. Jakeen 17 feminiinisukuinen omistussuffiksi vaatii jälleen 

lähikontekstin tarkastelua. Lähimmät mahdolliset sanat, joihin pronomini voisi viitata, löytyvät 

jakeesta 13, חכמה (viisaus) ja תבון (ymmärrys). Kuitenkin erityisesti luvuissa 1–9 korostuu 

enemmän viisaus ja Viisauden personifikaatio, joten todennäköisempi tulkinta on kontekstin 

perusteella viisauden tiet. Olennaista siis on, millaista viisautta חכמה ilmaisee. DCH:n mukaan 

sanan merkitysvivahteet ovat viisaus, harkitsevuus, taito, Viisaus personifikaationa, terve järki 

ja oivaltaminen.132  

      Fox painottaa sanan חכמה koko merkityksen huomioimista, joka ei aina näy käännöksessä. 

Viisaus, jota חכמה kuvaa, ilmaisee sekä jollain alueella saavutettua korkealaatuista tietoa että 

taitoa. Näin ollen sen merkitys sisältää kahden piirteen yhdistymisen. Toisaalta se ilmaisee 

viisauden potentiaalina tai ominaisuutena kuten muun muassa älykkyytenä, keskustelutaitona 

ja arvostelukykynä. Toisaalta siihen sisältyy samalla tiedollinen puoli jostain asiasta, jota on 

mahdollista oppia tai opettaa. Kuitenkaan חכמה ei voi kuvata yksinään jompaakumpaa näistä.133 

Brown painottaa niin ikään sanan חכמה moniulotteista merkitystä, mutta pitää myös 

olennaisena, että sen ilmaisema viisaus on enemmän kuin taidon, tiedon, asiantuntijuuden ja 

 
131 Stewart 2016, 209. 
132 DCH 1996, 222. 
133 Fox 2000, 32. 
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kykyjen summa, eikä sen hankkiminen ole helppoa.134 Näiden perusteella tiehen yhdistyy 

jälleen voimakkaasti ihmisen oma rooli ja osallisuus viisauden eli tiedon ja taidon kartuttajana. 

On kuitenkin huomattava, että Sananlaskujen kirjan kontekstissa viisaus liitetään tiiviisti 

Jumalan tuntemiseen, esimerkiksi toisen luvun jakeissa 6 ja 10, joten ihmisen vahvaa roolia ei 

voi tulkita täydeksi itsenäisyydeksi tai omavaltaisuudeksi.  

      Jakeen alkuosassa tietä määrittää sana נעם, jonka merkitysvivahteiksi DCH nimeää 

miellyttävyyden, hyväntahtoisuuden tai hyvyyden ja ihanuuden.135 HALOT:n mukaan merkitys 

sisältää hyväntahtoisuuden tai hyvyyden, kauneuden, suosion sekä ystävällisen käytöksen ja 

ystävälliset sanat.136 Sanalla on 16 esiintymää, joista kuusi on Sananlaskujen kirjassa eli se ei 

ole kovin yleisesti käytetty. Sananlaskujen kirjan esiintymät viittaavat pyrkimykseen kuvata 

kaikin tavoin erityisen hyvää, miellyttävää tai suloista, mikä käy ilmi esimerkiksi luvun 16 

jakeesta 24:  ֶּצ א ָלָעֹּֽ ְרֵפִ֥ ׁש ּומ  נֶּפֶּ וק ל ַ֝ ם ָמֹתִ֥ ע  ׁש ִאְמֵרי־ֹנֹ֑ ב  ׃םצּוף־ְדְּ֭  (Raamatun 1933 mukainen käännös: 

”Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille”). Hyvän 

korostaminen liittyy mahdollisesti Sananlaskujen kontekstissa vastakkainasetteluun, jolloin 

sanaa on voitu käyttää luomaan suurempaa kontrastia väärään tai vältettävään tiehen ja 

tähdentämään valinnan merkitystä. Joka tapauksessa jo sanan perusmerkitys kuvastaa tien 

erityistä hyvyyttä.  

      Sanan נעם läheisen kontekstin perusteella sen esiintymistä löytyy kuitenkin 

huomionarvoinen yhteys Sakarjan kirjan lukuun 11, jossa profeetta rikkoo liiton kansan kanssa. 

Tätä kuvastaa konkreettisesti sauvan katkaiseminen, jota hän kutsuu nimellä נעם. Kyseistä 

tekstinkohtaa on pidetty yhtenä arvoituksellisimmista Heprealaisessa Raamatussa, mutta jakeen 

Sananlaskut 3:17 kannalta se on hyvin olennainen luvun ensimmäisten jakeiden vuoksi. Niissä 

kuvaillaan Libanonin setrien tuhoutumista, mitä muun muassa Person ja Bautch pitävät 

metaforana jerusalemilaisista johtajista ja heidän häpeällisestä kohtalostaan.137 Setrit, jotka 

jakeissa 2 ja 3 ilmaisevat majesteettista kunniaa ja arvokkuutta, tuhoutuvat merkkinä 

johtajuuden epäonnistumisesta ja kunnian menettämisestä. Sananlaskujen kirjassa puolestaan 

 jakeessa 18. Vaikka tämän perusteella on hyvin (elämän puu) עץ חיים yhdistyy ilmaisuun נעם

vaikeaa määritellä tarkkaa syy-seuraussuhdetta Sananlaskujen kirjan ja Sakarjan kirjan välille, 

huomauttaa Bautch vahvasta kontrastista, jonka Sananlaskujen kirjan hyvyys tai kauneus ja 

elämän puu muodostavat Sakarjan kirjan häpeälliseen epäonnistumiseen ja kunnian 

 
134 Brown 2014, 36. 
135 DCH 2001, 706. 
136 HALOT 1995, 706.  
137 Person 1993, 124; Bautch 2015, 257. 
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menettämiseen.138 Tämän yhteyden pohjalta lienee mahdollista ajatella sanan נעם voivan viitata 

hyvyyden ja miellyttävyyden lisäksi ainakin jossain määrin myös onnistumiseen ja 

menestymiseen.  

      On huomattava, ettei puun symboli, johon yhdistetään viisaus ja miellyttävyys, 

todennäköisesti ole vain sattumanvarainen kirjallinen kerrontamuoto, sillä kyseisellä 

yhdistelmällä on useita paralleeleja. Viisauden, miellyttävyyden ja puiden yhdistelmä esiintyy 

muun muassa useissa 200-luvun eaa. lähteissä. Esimerkiksi Ensimmäisen Henokin kirjan 

luvussa 32 kuvaillaan kaunista ja korkeaa viisauden puuta. Sama aihe esiintyy myös Sirakin 

kirjan luvussa 24, jossa viisaus rinnastetaan Libanonin setriin ja muihin arvokkaisiin puihin.139 

Elämän puu on hyvin yleinen motiivi myös muinaisessa Lähi-idässä, esimerkiksi egyptiläisissä 

haudoissa, joissa metsäviikunapuun jumalattaren kuvattiin ravitsevan vainajaa. Niissä elämän 

puun merkitys viittaa lähinnä ikuiseen elämään tai elämän pidentämiseen.140 Elämän puu eli 

 esiintyy Sananlaskujen kirjassa kolme kertaa, joissa sillä kuvataan täyttynyttä toivetta עץ חיים

(13:12), rauhoittavaa141 kieltä (15:4) ja vanhurskaan hedelmää (11:30). Sananlaskujen kirjan 

merkitys, joka viestii pääasiassa elinvoimaa ja iloa, poikkeaa kuitenkin muinaisen Lähi-idän 

mytologisesta merkityksestä koskien ikuista elämää eikä ole myöskään samaistettavissa 

Genesiksen (3:22) ilmaisemaan kuolemattomuuteen.142  

      Muinaisen Lähi-idän ikonografisesta materiaalista löytyy sanojen ja aiheiden lisäksi yksi 

huomattava yhteys Sananlaskujen kirjan elämän puuhun. Ikonografiassa toistuu aihe, jossa 

puuta ympäröivät taivaalliset olennot, ihmiset tai eläimet, jotka kurkottavat käsiään tai 

etujalkojaan puuta kohti tai koskettavat sitä. Puun koskettaminen tai siihen tarttuminen kuvasti 

todennäköisesti elämän lähdettä ja vahvuutta.143 Jakeessa 18 ilmaistaan täsmälleen samanlainen 

toiminta: ּה ים ָבֹ֑ ֲחִזיִקִּ֣ מ  יא ל  ים ִהְּ֭ ִיִּ֣  ,Kirkkoraamatun 1933 käännös: ”Elämän puu on se niille) ֵעץ־ח 

jotka siihen tarttuvat”). Näin ollen viisauteen ja sen myötä viisauden teihin yhdistetään tässä 

merkitys vahvistumisesta ja elinvoiman lisääntymisestä. 

      Jakeen loppuosan merkityksen kannalta olennaisia sanoja ovat נתיב (polku) ja ׁשלום (rauha). 

DCH erottaa sanalle נתיב kaksi merkitysvivahdetta polkuna ja tähtien polkuna, ja esiintymät 

viittaavat pääosin runomuotoisiin teksteihin. Kuitenkaan sen käyttö ei ole aina kuvaannollista, 

 
138 Bautch 2015, 260.  
139 Bautch 2015, 261–262; Nickelsburg 2001, 328; raamattu.fi s.a. 
140 Kayatz 1966, 106–107. 
141 Sanan מרפא merkitys viittaa parantumiseen, tervehtymiseen ja apua tuovaan vaikutukseen eli rauhoittavaan 

liittyy olennaisesti parantumisen näkökulma. 
142 Kayatz 1966, 106–107. 
143 Fox 2000, 159.  
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ja useat rinnakkaiset esiintymät sanan דרך kanssa viestivät synonyymistä merkitystä.144 Myös 

Zehnder pitää sanan בנתי  merkitystä siinä mielessä samankaltaisena verrattuna muihin teitä 

kuvaaviin substantiiveihin, ettei se ilman tarkentavaa konkreettista paikannusta ilmaise 

esimerkiksi pienempää tai kapeampaa tietä kuin 145.דרך Tämän johdosta  נתיב ei tässä avaa tien 

merkitystä tarkemmin, mutta siihen on jälleen, samoin kuin jakeessa 6, lisätty vahvistava sana 

  .painottamaan yhdessä monikollisuuden kanssa kaikkia teitä כל

      Kaikkia teitä kuvataan sanalla ׁשלום. Yleisen esiintyvyytensä ja suhteellisen laajan 

merkityskenttänsä ansiosta kyseisen substantiivin täsmällinen merkitys on aiheuttanut 

keskustelua. HALOT nimeää merkitysvivahteiksi menestyksen, hyvinvoinnin, eheyden, 

terveyden, turvallisuuden, rauhan, vapautuksen ja pelastuksen.146 Merkitysten tulkintaan on 

vaikuttanut sanan vahva yhteys akkadinkieliseen sanaan šalamu(m), joka tarkoittaa eheyttä, 

hyvää kuntoa ja terveyttä sekä menestystä. Perusmerkityksinä on näin ollen päädytty pitämään 

kokonaisuutta, eheyttä ja terveyttä. Myös Septuagintan sanavalinta εἰρήνῃ (rauha) on 

vaikuttanut vahvasti tulkintaan.147 Lähtökohtaisesti se näyttäisi supistavan merkitystä sodan tai 

rauhattomuuden vastakohdaksi eikä korostavan hyvinvoinnin tai menestyksen vivahteita. 

Kuitenkin myös εἰρήνῃ sisältää merkityksen harmoniasta, tasapainosta ja hyvinvoinnista.148 

Näiden perusteella sanan ׁשלום merkityksen voi tulkita sisältävän rauhan lisäksi myös 

hyvinvoinnin, onnen ja menestyksen vivahteita. Suomenkielinen käännös on kuitenkin jälleen 

siinä mielessä suppea, että sillä tavoitetaan ainoastaan sanan ׁשלום merkitys rauhana, eikä 

kokonaisuuden, täydellisyyden tai menestyksen aspektia näy.   

      Vastaavuuksien suhteen jakeessa 3:17 korostuu vahvimmin viisaus, joka ilmaistaan siinä 

määrin kokonaisvaltaisesti, että sen sijoittaminen tiettyyn vastaavuuteen ei ole selkeä. 

Lähimpänä lienee viisauden ymmärtäminen apuna, miten kulkea sekä suhtautumisena tien 

kulkemiseen. Olennaista on myös viisauteen sisältyvä tiedon ja taidon yhdistelmä, jota 

kehotetaan hankkimaan. Toinen tässä jakeessa korostuva piirre on sanojen  נעם (suloisuus, 

hyvyys) ja ׁשלום (rauha) avulla ilmaistu tien ihanuus tai miellyttävyys sekä rauha hyvinvoinnin, 

onnen ja eheyden muodossa. Molemmissa sanoissa välittyy myös menestyksen aspekti. 

Samalla kun nämä kuvaavat tien kulkemisen laatua eli korostavat konkreettisesti kävelemisen 

ja askeleiden lähdealuetta ja sen myötä jokapäiväisiä toimia, voi niiden ajatella kuvaavan myös 

 
144 DCH 2001, 782–783; Lund 2007, 57.  
145 Zehnder 1999, 421. 
146 HALOT 1999, 1507–1509. 
147 LXX, 187; HALOT 1999, 1507. 
148 GLNT 2000, 287. 
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tien määränpäätä eli tavoitetta elämässä. Ihmisen oma rooli on ratkaiseva: elämän puun 

kurottelu sekä viisauden kuvaaman korkealaatuisen tiedon ja taidon hankinta viittaa 

tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Etenkin elämän puuhun tarttumiseen yhdistyy 

elinvoiman lisääntyminen, minkä voi ymmärtää niin, että ihmisen aktiivinen toiminta elämässä 

on olennaisen tärkeää ja vahvistaa häntä.  

4.1.3 Kirkastuva aamunkajo 

 

ום׃ וןֶַ֥היֹֽ כ  ְךֶָ֥וְ֝֗אורֶַ֥עד־נְּ ַגּהֶ֥הול   ורֶֹ֥נֵ֑ אֶ֣ יםֶ֥כְּ יק  ד  ַרחֶַ֥צַ֭ ֹאֶ֣  Vanhurskauden polku on kuin aamunkajo, joka וְּ

kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään asti.  

 

Jae 4:18 on rakenteeltaan siltä osin erilainen kuin muut lähdetekstini, että se sisältää preposition 

 avulla muodostetun niin kuin -rakenteen. Tämän vuoksi varsinaisen metaforisen ilmauksen כְ 

muodostaa virkkeen alkuosa ִדיִקים ח צ ְּ֭ ר   Koska virke on kuitenkin sekä .(vanhurskauden polku) ְוֹאִּ֣

sisältönsä että kontekstinsa puolesta hyvin olennainen, tarkastelen alkuosaa metaforateorian 

valossa ja jälkimmäiseen osuuteen sovellan käsitteellisen sulauman teoriaa. 

Luvussa 4.1.1 jakeen 3:6 yhteydessä käsitelty sana ארח (polku) on lähes synonyyminen 

yleisemmän tietä kuvaavan substantiivin דרך kanssa. Pienenä erona sen merkitysvivahteet 

ilmaisevat hieman enemmän liikettä ja toimintaa. Tässä sanaa määrittää tiiviisti adjektiivi צדיק 

(vanhurskas, oikeamielinen). Juuresta צדק johdetulla adjektiivilla sekä saman juuren muilla 

johdannaisilla on useita satoja esiintymiä, joten se vahvistaa voimakkaasti tielekseemin piirrettä 

vanhurskaana ja oikeamielisenä. Sanan merkitysvivahteet sisältävät merkityksen jonkin asian 

oikeaksi, korrektiksi tutkitusta. Sillä voidaan kuvata juridisesti syytöntä tai moraalista 

viattomuutta. Tämä soveltuu myös kuvaukseen yhteisön näkökulmasta eli sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen. Näiden lisäksi yleisen merkityskentän muodostaa uskonnollisessa 

mielessä vanhurskauden tai oikeamielisen merkitys.149 Myös Septuagintan käyttämä δίκαιος 

viittaa merkityskentillään oikeudenmukaisuuteen, syyttömyyteen ja vanhurskauteen erityisesti 

Jumalan silmissä.150 Tämän pohjalta vaikuttaa siltä, että kyseisellä sanalla pyritään 

vahvistamaan kehotusta kokonaisvaltaiseen, ehdoitta omistautuneeseen elämäntavan valintaan. 

Kuitenkin vanhurskauden käsite on siinä määrin olennainen, että siihen liitettyjä merkityksiä ja 

tulkintoja on syytä tarkastella hieman tarkemmin.  

 
149 HALOT 1996, 1002–1003. 
150 LXX, 189; Liddell & Scott 1968, 429. 
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 Vanhurskauteen yksi vahvasti liitetty merkitys on sen voimakas yhteys liittoon. Sanan 

oikeudellisen merkityksen rinnalle on voimakkaasti yhdistetty liittoon sisältyvä lojaali 

käyttäytymismalli, jolloin vanhurskaudella tarkoitetaan suhdetta ihmisiin ja Jumalaan. Myös 

Brown painottaa yhteisöllisyyden, yhteisön hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden merkityksen 

roolia sanan צדק tulkinnassa Sananlaskujen kirjassa. Ziesler korostaa lisäksi vanhurskauden 

kiinteää yhteyttä viisauteen. Hänen mukaansa etenkin Sananlaskujen kirjan luvuissa 1–9 

viisauden kuvataan antavan ymmärrystä vanhurskaudesta, ja on näin ollen pitkälti yhteydessä 

vanhurskauden merkitykseen ja sisältöön.151 Näiden merkitysten pohjalta ilmaisu  ִדיִקים ח צ ְּ֭ ר   ְוֹאִּ֣

(vanhurskauden polku) näyttää liittyvän ainakin lähdealueisiin apu, miten kulkea, matkaseura 

ja suhtautuminen kulkemiseen. Tässä kohdin lähdealue matkaseura eli ihmissuhteet elämässä 

ei yksinään sisällä yhteisöllisyyden merkitystä, sillä se kytkeytyy vanhurskauteen ja 

yleisemmin suhtautumiseen elämään. Seuraavaksi tarkastelen jakeen loppuosaa käsitteellisen 

sulauman teorian avulla, jossa toisen syötealueen muodostaa tähän mennessä käsitelty alkuosan 

ilmaisu vanhurskauden polusta merkityksineen.   

Jakeen loppuosassa merkityksen kannalta olennaisimmat sanat ovat אור (valo) ja נגה (kajo, 

säteily). Samasta juuresta אור johdetut tässä esiintyvät adjektiivi ja verbi sisältävät merkitykset 

valaisemisesta, loistamisesta, sytyttämisestä sekä enemmän kuvaannollisessa mielessä toisen 

ihmisen saamisesta loistamaan mentaalisesti tai moraalisesti. Sanaa voidaan käyttää myös 

tarkoittamaan suosion osoittamista.152 Substantiivi נגה liittyy samaan aihepiiriin ja sisältää 

merkitykset kirkkaudesta, valosta, säteilystä ja loistamisesta.153 Sitä ei siis käytetä kuvaamaan 

varsinaista valonlähdettä, kuten aurinkoa, vaan siitä lähtevää säteilyä ja hohdetta, kuten tulen 

leimua tai kuun ja tähtien loistetta. Tässä jakeessa, jossa valon ilmaistaan kirkastuvan ja 

säteilevän täyteen päivään asti, ajankohdaksi on tulkittu aamu. Näiden luonnollisten 

valonlähteiden lisäksi sanaa on käytetty kuvaamaan Jumalan kirkkautta ja kunniaa.154 

Huomioiden kontekstin merkitystä Jumalan kirkkaudesta ei voi poissulkea tässäkään jakeessa. 

Joka tapauksessa נגה yhdistettynä juuren אור adjektiiviin ja verbiin muodostaa ilmaisun, jota on 

syytä tarkastella hieman tarkemmin.  

Sanalla נגה on suhteellisen vähän esiintymiä, minkä vuoksi sen painoarvo korostuu. Sen 19 

esiintymästä vain osa edustaa metaforista käyttöä. Tästä johtuen jae muistuttaa sekä 

 
151 Ziesler 1972, 39, 45–46; Brown 2014, 34. 
152 DCH 1993, 159–160. Esimerkiksi Sananlaskut 15:16 yhdistää samassa jakeessa אור ja רצון, joka merkitsee 

niin ikään suosiota Jumalan ja ihmisten edessä sekä miellyttämistä ja hyväksyntää, BDB, s.a.  
153 DCH 2001, 605. 
154 Fox 2000, 182. 
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sanavalintojen että tematiikan osalta Jesajan kirjaa ja erityisesti luvun 60 alkua, joka sisältää 

profetiaa Jerusalemin tulevasta kukoistuksesta ja muutoksesta. Jakeissa 1 ja 3 esiintyvät 

molemmat valoa ja säteilyä kuvaavat sanat, אור ja נגה. Jae 1 sisältää kehotuksen Jerusalemille: 

ּוִמי וִרי קִ֥ י ֹאִ֖ א ִכִּ֣ ְך ָבִּ֣ וד ֹאוֵרֹ֑ ִיְך ְיהָוִ֖ה ּוְכֹבִ֥ ִ֥ ח ָעל  ׃ָזָרֹּֽ  (Kirkkoraamatun 1992 käännös: ”Nouse, loista 

kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.”). Jae 3 

puolestaan aloittaa kuvauksen seurauksista: ּו ם ְוָהְלכִ֥ ְך ֹגוִיִ֖ ים ְלֹאוֵרֹ֑ ג ּה ּוְמָלִכִ֖ ְך ְלֹנִ֥ ׃ז ְרֵחֹּֽ  (Kirkkoraamatun 

1992 käännös: ”Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.”). Tällä 

tavoin ilmaisuilla valosta, kirkkaudesta ja aamunkoitosta piirretään loistelias kuva Jerusalemin 

ja Israelin tulevaisuudesta, johon koko luku 60 keskittyy. Luku 60 on Jesajan kirjan kontekstissa 

jatkoa luvuille 58 ja 59, ja juuri sana נגה yhdistää luvut keskenään.155 

Mitä Jesajan perikooppi voi avata Sananlaskujen kirkkautta ja säteilyä kuvaavista 

ilmauksista? Schuelen mukaan olennaisena tulkintaan vaikuttavana tekijänä tulee ymmärtää 

kyseisen kohdan valon ja pimeyden tematiikka, joka tulee voimakkaasti esiin Jesajan 

traditiossa, mutta muutoin on harvinaisempi. Sama koskee ilmaisua kirkkauden nousemisesta, 

joka on epätavallisempi verrattuna yleiseen auringon nousemiseen. Jesajan kirjassa valon ja 

pimeyden kontrastilla kuvastetaan Israelin suhdetta Jumalaan: valo ja kirkkaus merkitsee 

yhteyttä Jumalaan ja pimeys erottautumista. Kirkkauden nouseminen ilmaisee vastaavasti 

muutosprosessia tässä suhteessa.156 Sananlaskujen kirjassa voi ajatella olevan kyse 

samankaltaisesta merkityksestä. Jakeen 18 välittömässä yhteydessä rinnastetaan 

vanhurskauden tien valoa ja kirkkautta ja sen vastakohtana pahuuden tien pimeyttä. Myös 

Jumalan tuntemisen tärkeyttä korostetaan ja sen kuvataan edellyttävän syvälliselle tasolle 

pyrkimistä. 

Näiden merkitysten valossa on mahdollista hahmottaa jakeessa käytetyistä ilmauksista 

muodostuva käsitteellinen sulauma. Syötealueet ovat luonnollisesti jakeessa rinnastettavat 

KIRKASTUVA AAMUNKAJO ja VANHURSKAUDEN POLKU, jonka sisältöihin lukeutuvat aiemman 

tarkastelun pohjalta liittoajattelu, yhteisöllisyys, lojaalius ja viisaus. Näille yhteisinä 

ominaisuuksina eli yhteisenä alueena voidaan nähdä eräänlainen muutosprosessi tai siirtymä. 

Polku kuvaa selkeästi matkaa lähtöpaikasta määränpäähän ja kirkastuva aamunkajo ajan 

kulumista aamusta keskipäiväksi. Ilmauksesta ְך ֹא   ֹהוֵלִ֥ ורָוַ֝  (kirkastuu kirkastumistaan) välittyy 

myös vahvasti konnotaatio positiivisesta muutoksesta, enenemisestä ja täydelliseksi 

tulemisesta. Näiden pohjalta sulaumakaavio muotoutuu seuraavanlaiseksi.        

 
155 Schuele 2014, 60c. 
156 Schuele 2014, 60c. 
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       Molemmat syötealueet sisältävät ominaisuuksia, jotka eivät projisoidu sulaumaan, eli 

projektio on Fauconnierin ja Turnerin termein valikoivaa. Esimerkiksi syötealueen 

KIRKASTUVA AAMUNKAJO sisällöistä auringonnousu ei siirry sulaumaan. Sen sijaan sulauman 

muodostumisessa syntyy uusi rakenne kokoamisen, täydentämisen ja kehittelyn kautta.157 

Kokoaminen voidaan tässä ymmärtää niin, että syötealueissa erillään olevat kuvaus 

kirkastuvasta aamunkajosta eli positiivisesta muutoksesta kohti täyteyttä yhdistyy syötealueen 

VANHURSKAUDEN POLKU rakenteeseen lineaarisena prosessina, jonka jälkeen tämä sisältö 

siirtyy sulaumaan. Täydentämisessä sulaumaan voi siirtyä taustatietoa esimerkiksi kulttuurin 

vaikutuksesta. Tässä tapauksessa voisi ajatella olevan todennäköistä, että ilmaisu, jossa 

käytetään käsitteitä vanhurskaudesta ja tiestä, saa aikaan mielleyhtymiä opetukseen näistä 

aiheista, mikä tulee vahvasti esiin Sananlaskujen kontekstissa. Kehittely on prosessin luovin 

vaihe, joka voi periaatteessa jatkua rajattomasti.158 Sisältö, joka tässä todennäköisimmin voi 

laajentua, on se, miten prosessin kirkastuminen eli positiivinen muutos ymmärretään. 

Intertekstuaalisten yhteyksien perusteella Jesajan kirjaan voisi ajatella, että ilmaus kirkkaudesta 

 
157 Fauconnier & Turner 2002, 48. 
158 Fauconnier & Turner 2002, 48–49. 
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tai kirkastumisesta voi synnyttää tulkintoja myös hyvin suuresta menestyksestä, vapautumisesta 

tai onnellisuudesta. 

Fauconnierin ja Turnerin mukaan sulaumassa on useita olennaisia yhteyksiä, kuten 

esimerkiksi muutos, identiteetti, intentio, aika, paikka tai rooli (näistä tarkemmin luvussa 2.2.1), 

joista osa vahvistuu sulauman muodostuessa.159 Tässä vahvimmin näyttäisi korostuvan muutos.  

Tämän lisäksi hieman epäsuoremmin sulauman voi tulkita sisältävän olennaisen yhteyden 

identiteetistä. Sananlaskujen kahden tien kuvauksessa tien kulkeminen määritellään 

kokonaisvaltaisena toimintana, kuten edellä luvussa 4.1.1 on käynyt ilmi. Näin ollen ei ole syytä 

olettaa, että identiteetin kehitys ja kasvu ei sisältyisi tässä käytettyihin tien ilmaisuihin. Myös 

intention korostuminen on melko selkeää. Valinta käyttää valoa, säteilyä ja kirkkautta kuvaavia 

sanoja ja ilmaisuja, joilla ilmaistaan myös Jumalan kunniaa ja voimaa, viestivät vahvaa 

intentiota. 

4.1.4 Jalkojesi polku 

נּו׃ כֹֹֽ יָךֶ֥י  ָרכ   ָכל־דְּ ֹֽ ָךֶ֥וְּ ֵ֑ ל  ַגֶ֣לֶַ֥רגְּ סֶַ֥מעְּ ל   Tasoita jalkojesi polku, ja kaikki tiesi ovat ַפַ֭

vakaat. 

 

Viimeinen tutkimani jae on 4:26, joka ensikatsomalta näyttää sijoittuvan merkitykseltään hyvin 

lähelle erityisesti luvussa 4.1.1 tarkastellun jakeen 3:6 kanssa, sillä molempiin liittyy ilmaisu 

tien tasoittamisesta. Jakeessa 4:26 on kuitenkin usea piirre, kuten esimerkiksi yksi tielekseemin 

variantti מעגל (polku) sekä mielenkiintoinen ilmaisu ָך ֹ֑ ְגלֶּ ל ר  ִּ֣ ְעג   joita on syytä ,(jalkojesi polku) מ 

tarkastella lähemmin. 

Verbi פלס on sikäli erityinen sanavalinta, että se kuuluu vain kuudella esiintymällään 

harvinaisiin sanoihin. HALOT erottelee merkitysvivahteiksi tasoittamisen ja kaivautumisen tai 

avaamisen. Sen mukaan myös juuri Sananlaskujen luvun 4 jakeen 26 osalta on mahdollista, että 

kyseinen kohta viittaa homonyymiin, eli samanmuotoiseen mutta merkitykseltään eroavaan 

juureen. Tällöin sillä tarkoitettaisiin jonkin asian havainnointia, valvomista ja tarkempaa 

tutkimista.160 Molemmat merkitykset sopivat kontekstiin ja kuvaavat tietä samankaltaisesti kuin 

muut ilmaisut. Verbi on yhdistetty tietä kuvaavaan substantiiviin מעגל, joka merkitsee reittiä tai 

suuntaa.161 Se on 13 esiintymällään viidenneksi yleisin tielekseemi ja käytetään 

runomuotoisissa teksteissä. Zehnder pitää juuri jaetta Sananlaskut 4:26 kuitenkin tulkinnan ja 

 
159 Fauconnier & Turner 2002, 93–100. 
160 HALOT 1996, 934–935. 
161 DCH 1996, 379. 
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tarkemman merkityksen määrittämisen kannalta haasteellisena, sillä מעגל on yhdistetty 

sanoihin פלס (tasoittaa) ja רגל (jalat), jotka yleensä liitetään konkreettiseen käyttöön ja 

merkitykseen.162  

Substantiivin רגל (jalka) esiintyminen on siinä mielessä yllättävää verrattuna tähänastisiin 

jakeisiin, että sen konkreettisuus herättää kysymyksen siitä, miksi tien tasoittamiseen on liitetty 

niinkin maallinen ja fyysinen sana kuin jalka, kun yhtä hyvin kulkemista olisi voitu kuvailla 

yleisemmällä tasolla. Sanan merkityksistä ja käytöstä eniten erottautuu merkitys Jumalan 

antropomorfismina sekä serafien ja kerubien kuvauksista.163 Jae 26 vaikuttaa kuitenkin 

ihmiselle suunnatulta ohjeistukselta, joten nämä käyttökohteet eivät vielä ratkaise ilmaisun 

täyttä merkitystä. Tämän vuoksi jakeen 26 kontekstia ja lähimpiä jakeita on syytä avata lisää. 

Yhdistettynä edellisiin jakeisiin sanavalinta näyttäytyy heti luontevampana. Jakeet 20–27 

sisältävät vanhemman tai opettajan ohjeistusta, jossa hän kehottaa suhtautumaan sanoihinsa 

vakavasti ja mainitsee useita kehonosia, kuten korvat, silmät, sydän, suu, huulet ja jalat. Mitä 

eri kehonosiin liitetyillä fraaseilla ilmaistaan, ja mikä on nimenomaan jalkojen merkitys tässä 

suhteessa? 

Tarkasteltaessa kehonosiin liitettäviä merkityksiä, tulee huomioida, miten ihmisen keho 

ylipäätään ymmärrettiin Heprealaisen Raamatun ajan maailmassa. Verrattuna sekä sekulaariin 

että uskonnolliseen länsimaiseen käsitykseen kehosta, joka on nähty erillisenä ja jopa 

alempiarvoisena suhteessa mieleen ja sieluun, Heprealaisen Raamatun ilmaisema käsitys oli 

lähes täysin erilainen. Kehosta ja sen osista puhutaan vain harvoin viitateen niiden fyysisyyteen 

tai ulkonäköön konkreettisesti. Useat viittaukset kehoon ja kehonosiin osoittavat sen sijaan, että 

ihmisen fyysisten ominaisuuksien nähtiin olevan yhteydessä esimerkiksi tunteisiin ja erilaisiin 

toimintoihin.164 Se, mihin kehonosiin ja elimiin erilaiset tunteet yhdistetään, on kuitenkin 

pitkälti länsimaiselle ajattelulle vierasta. 

Jakeissa 20–27 esiintyvillä korvilla, silmillä, sydämellä, suulla, huulilla ja jaloilla on 

kullakin myös symbolinen merkityksensä. Korvat symboloivat ymmärtämistä, kuuliaisuutta ja 

huomion osoittamista. Tähän liittyen myös korvakoruilla voitiin merkitä kuuliaisuutta tietylle 

jumalalle. Verrattuna kuulemiseen silmillä ja näkemisellä on kuitenkin sekä muinaisessa Lähi-

idässä että Heprealaisessa Raamatussa suurempi rooli, joka korostaa Jumalan näkemisen 

etsimistä ja esittää suuressa määrin Jumalan antropomorfismeja. Silmillä ja katseella voidaan 

 
162 Zehnder 1999, 413, 415. 
163 BDB s.a. 
164 Gravett et al. 2008, 165, 168, 172. 
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ilmaista havaitsemista ja kaipausta. Sydäntä kuvataan puolestaan pohdinnan, älykkyyden, 

suunnittelun ja omantunnon paikkana. Näin ollen toiminnot, jotka länsimaisen käsityksen 

mukaan yleensä liitetään päähän, yhdistyvät sydämeen. Suun rooli on siinä mielessä ratkaiseva, 

että se tuottaa puhetta, jolla on puolestaan voima saada aikaan toimintaa. Puheen merkitys 

vaihtelee hieman eri kirjojen välillä, esimerkiksi Psalmit korostavat puhetta ylistyksenä ja 

Genesis puheen uutta luovaa voimaa.165  

Näiden merkitysten pohjalta perikoopin Sananlaskut 4:20–25 avautuu siinä määrin, että sen 

kokonaisvaltainen ote vaikuttaa selkeältä. Näyttää siltä, että tässä tiiviissä rykelmässä 

kehonosiin liittyviä merkityksiä painotetaan kuulemisen ja kuuliaisuuden tärkeyttä, varoitetaan 

vääristä sanoista ja korostetaan ajattelun, pohdinnan, suunnittelun ja omantunnon suojaamista. 

Tämän jatkona ilmaisun פלס מעגל רגלך merkitys ei ole täysin yksiselitteinen. Heprealaisen 

käsityksen mukaan jalat kuvaavat yleensä liikkumista tai alistamista. Jalkoja käytetään joskus 

myös sukupuolielinten kiertoilmaisuna, mutta tässä se ei näyttäisi kontekstin perusteella olevan 

looginen merkitys eikä lähijakeista löydy muita tätä merkitystä tukevia viitteitä.166 Jakeen tekee 

kuitenkin haasteelliseksi se, että sekä verbillä פלס että substantiivilla רגל on kaksi 

tulkintamahdollisuutta. Verbi פלס voisi tässä ilmaista joko polun tasoittamista tai sen tutkimista 

ja valvomista. Tähän yhdistettynä substantiivin רגל merkitykset liikkumisena tai alistamisena 

voisi tarkoittaa sitä, että polku tasoitetaan tai tutkitaan kulkemista varten tai että sitä tutkitaan 

erilaisten esteiden tai vaikeuksien alistamista varten.167 Koska sana רגל on suhteellisen yleinen, 

on syytä tarkastella sen käyttöä hieman tarkemmin. 

Konkreettista merkitystä ilmaisevien esiintymien määrä on melko suuri, ja lisäksi ilmaisu 

jalkojen lipsumisesta tai tiellä pysymisestä on suhteellisen yleinen esimerkiksi Sananlaskujen 

kirjassa ja Psalmeissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että jaloista käytetään ilmaisua jalkojen alle 

asettaminen, kun viestitään alistamista, esimerkiksi vastustajien kukistamista.168 Liikkumista 

tarkoittavia ilmaisuja käytetään esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 59, joka alkaa Jumalan 

antropomorfismilla ja sisältää useita kehonosien metaforisia ilmauksia. Jakeessa 7 Israelin 

syntejä kuvataan seuraavasti:   ם ְגֵליהֶּ ע ר  ִּ֣ צּו ָלר  ּו ָיר ֻ֔ ֲהרֻ֔ ימ  ְך ִוֹּֽ ם ִלְׁשֹפִ֖ י ָדִּ֣ ם   ָנִקֹ֑ וֵתיהֶּ ְחְׁשֹבֹּֽ ות מ  ְחְׁשֹבִּ֣ ן מ  וֶּ ד ָאֻ֔ ר  ֹׁשִ֥ בֶּ ִ֖ ָוׁשֶּ  

ם׃  Kirkkoraamatun 1933 käännös: ”Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat) ִבְמִסֹּלוָתֹּֽ

vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on 

 
165 Gravett et al. 2008, 175–177. 
166 Gravett et al. 2008, 178. 
167 Kyseiset sanat muodostavat myös neljännen vaihtoehdon, jossa polku tasoitettaisiin (esteiden) alistamista 

varten. Tämä ei kuitenkaan muodosta loogista merkitystä.  
168 Tällaista merkitystä edustavat esimerkiksi 2 Sam. 22:39–40 ja Ps. 8:7. 
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heidän teillänsä.”). Tämä on myös sikäli samankaltainen kohta kuin Sananlaskut 4:26, että jalat 

ja kulkeminen yhdistetään ajatteluun. Vastaavasti luvussa 52 jalkoja käytetään positiivisessa 

mielessä kuvaamaan hyvää tekoa: ה־ָנא֨וּו ים מ  ָהִרִ֜ ל־הֶּ י ע  ְגֵלִּ֣ ר ר  ֵש  ְמב   (Kirkkoraamatun 1933 käännös: 

”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat”). Näissä molemmissa esimerkeissä 

näyttää siltä, että jalkoja ja kulkemista käytetään kuvaamaan tekoja ja toimimista. 

Todennäköiseltä vaikuttaa siis, että myös Sananlaskujen luvussa 4 jaloilla ilmaistaan 

liikkumista eli tekoja.  Yhdistettynä verbiin פלס merkitys jää kuitenkin sikäli epäselväksi, että 

kumpikin tulkintavaihtoehto, polun tasoittaminen tai sen tutkiminen tekoja varten, on 

mahdollinen.  

      Jakeen loppuosa vahvistaa merkitystä tasaisista teistä. Juuri כון ilmaisee vakautta, siinä 

mielessä, että jokin asia on järjestetty, valmistettu, tehty vakaaksi ja tuetuksi, korjattu tai 

moraalisessa mielessä ohjattu oikeaan.169 Verbin suuresta esiintyvyydestä johtuen 

täsmällisempää merkitystä on vaikea määrittää, joten verbin merkitys täytyy tulkita yleisellä 

tasolla vakaudeksi. Näin ollen lähdealueista tässä jakeessa näyttävät korostuvan eniten ainakin 

tien kulkija ja käveleminen, askeleet. Konkreettinen ilmaus jaloista liittää tämän jakeen 

vahvemmin tien kulkijaan eli ihmiseen kuin muut jakeet. Samoin viittaus jalkoihin ikään kuin 

konkreettisina askelten ottajina luo mielikuvia päivittäisistä teoista. Myös jakeen liittyminen 

vahvasti lähijakeisiin, joissa korostetaan kokonaisvaltaisesti ajattelun, tahtomisen, 

kuuliaisuuden ja omantunnon roolia ikään kuin valmistautumisena ennen kulkemista. Tällöin 

lähdealueista painottuu enemmän määrätietoinen kulkeminen eli tavoitteisiin pyrkiminen 

elämässä kuin ajelehtiminen, johon valmistautuminen olisi turhaa. Ihmisen roolin suhteen jae 

jättää kysymyksen siitä, onko ihmisen osa valvoa, tutkia ja arvioida elämäntilannettaan vai 

toimia aktiivisesti esteiden tasoittajana.  

4.2 Metafora-analyysin keskeiset merkitykset 

Metafora-analyysissä useat lähdealueet nousivat selkeästi esiin ja toisaalta synnyttivät samalla 

jatkokysymyksiä. Tässä vaiheessa palaan analyysiluvun alussa esitettyyn malliin tiemetaforan 

mahdollisesta kartoituksesta, jossa analyysissä voimakkaimmin korostuneet vastaavuudet on 

tummennettu.  

 

Lähdealue: TIE   Kohdealue: ELÄMÄ 

lähtöpiste    syntymä 

loppupiste    kuolema 

 
169 BDB s.a. 
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määränpää    tavoite 

kulkija    ihminen 

matkaseura    ihmissuhteet 

reitin valinta   elämänvalinta 

kuljeskeleminen ilman päämäärää ajelehtiminen elämässä, eläminen 

hetkessä 

määrätietoinen kulkeminen määrätietoinen eläminen, 

tavoitteisiin pyrkiminen 

päätösvalta reitistä päätösvalta elämänvalinnoista 

risteys    vaihe, jossa tehtävä päätöksiä 

apu, miten kulkea   apu, miten elää 

mutkat, esteet   haasteet, ongelmat, vastoinkäymiset 

käveleminen, askeleet   jokapäiväiset teot 

suhtautuminen kulkemiseen  elämänasenne 

 

Korostuneista vastaavuuksista on nähtävissä, että jakeiden metaforiset ilmaukset 

painottavat elämisen aspekteja melko dynaamisella tavalla. Useassa vastaavuudessa näkyy 

jollain tapaa tavoitteellisuus, määrätietoisuus sekä päätösten ja valintojen tekeminen. Myös 

haasteiden, ongelmien ja vastoinkäymisten korostumista voi pitää tavoitteellisuuteen liittyvänä, 

sillä ne kuvataan tien tasoittumisen eli vaikeuksien ylittämisen tai ohittamisen näkökulmasta. 

Jokapäiväiset teot ja elämänasenne eivät erillisinä vastaavuuksina näytä viittaavan 

määrätietoiseen elämiseen. Toisaalta juuri yksittäisten askeleiden tähdentäminen viestii 

vahvasti tien kuvauksen kokonaisvaltaisuutta, jossa myös jokapäiväisillä, arkisilla teoilla on 

merkityksensä. Tämän voi ajatella vastaavan Lakoffin ja Johnsonin määritelmää metaforan 

muodostumisesta, jossa kartoituksen sisällöt rajautuvat kohteen perusteella. Tässä lähteen TIE 

sisällöistä korostuvat eteenpäin suuntautuvat merkitykset, koska kohteen ELÄMÄ rakenne eli 

kuvallinen skeema voidaan ymmärtää erilaisten vaiheiden, päätösten ja tapahtumien kautta 

eteenpäin suuntautuvana jatkumona.170 

Kartoituksesta välittyvä kokonaiskuva näyttää muodostavan perustellun lähtökohdan 

tarkastella tielekseemin metaforisia ilmauksia prosessin näkökulmasta. Vastaavuuksien avulla 

hahmottuu selkeästi, mitkä merkitykset korostuvat ja mitkä eivät. Analyysissä esimerkiksi 

lähtöpiste eli syntymä ei tule esiin yhdenkään jakeen kohdalla. Toisaalta useat kokonaisvaltaiset 

suhtautuminet, kuten vanhurskaus ja viisaus, liittyvät useampiin lähdealueisiin. Tässä vaiheessa 

ilmenee siis metaforateorian hyödyllisyys ja toisaalta puutteellisuus tarkastella metaforia 

syvemmällä tasolla. Kartoitus mahdollistaa melko yksityiskohtaisen analysoinnin, mutta sen 

 
170 Kövecses 2010, 307, 43. 
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ulkopuolelle jää väistämättä joukko relevantteja merkityksiä, joiden jatkotutkimiseen tarvitaan 

muita menetelmiä. 

Eniten merkityksiä sisältyy lähdealueeseen apu, miten kulkea. Se käsittää sekä Jumalan 

tuntemisen, joka kuvataan syvällisempänä ja ihmisen omaa vaivannäköä vaativana, että 

viisauden eli korkealaatuisen tiedon ja taidon hankkimisena. Analyysin perusteella nämä 

molemmat vaativat kuitenkin vielä lisäselvitystä. Mitä Jumalan tunteminen oikeastaan 

tarkoittaa, ja löytyykö Jumalan tuntemisen ja viisauden sekä ymmärryksen hankkimisen välille 

selitystä? Kysymys on luonnollisesti hyvin suuri ja mitä todennäköisimmin mahdoton täysin 

vastata, mutta individuaation tarkastelussa on syytä avata ja tutkia tätä hieman tarkemmin. 

Myös viisauden osalta etenkin ymmärryksen merkitystä ja osuutta on tarpeen määritellä 

yksityiskohtaisemmin. Lisäksi määränpään lähdealue sisältää laajan merkityskirjon rauhasta, 

hyvinvoinnista ja kokonaisuudesta. Lähdealueiden tarkemman sisällön ohella kartoituksesta 

tulee huomioida vastaavuuksien väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet. Esimerkiksi tien 

tasoittuminen eli mutkien ja esteiden poistuminen esitetään vahvasti lähdealueen apu, miten 

kulkea seurauksena. Nämä ikään kuin tiellä eteenpäin vievät teot ja toiminnat ovat 

luonnollisesti prosessinkaltaisia vaiheita, joten niihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

individuaation analysoinnissa. 

Selkeiden merkitysten lisäksi muutamat jakeet nostivat analyysin myötä esiin epäsuorempia 

lisämerkityksiä. Tien tasoittuminen ilmenee selkeästi Jumalan tuntemisen seurauksena. 

Intertekstuaalisten yhteyksien perusteella vastaavissa kohdissa tien tasoittumiseen yhdistetään 

iloa ja menestystä, joten avoimeksi jää vielä metafora-analyysin pohjalta, voiko Sananlaskujen 

perikooppeihin sisältyä myös tämä merkitys. Käsitteellisen sulauman teorian avulla 

analysoidussa jakeessa korostuu vahvasti muutos, joka ilmaistaan kirkastumisen ja valon 

tematiikalla. Koska kyseessä on melko abstrakti ilmaus ja sulauman tapaan se voi laajentua 

kehittelyn kautta periaatteessa rajattomasti, herää kysymys siitä, millaista muutosta voidaan 

tarkoittaa ja mitä siihen voi sisältyä. Viimeisessä perikoopissa kehonosilla ilmaistut merkitykset 

näyttävät viestivän kokonaisvaltaista ajattelun, tahdon, omantunnon ja tekojen yhteyttä, jolloin 

mielenkiinto kohdistuu siihen, voiko individuaatio tarjota tälle selitysmallin. 

4.3 Merkitykset suhteessa individuaatioon 

Metafora-analyysin pohjalta on mahdollista tutkia merkitysten yhteyttä individuaatioon. Tutkin 

seuraavissa luvuissa yhteyksiä hyödyntämällä luvussa 2.3.3 muodostamaani 

individuaatioprosessin mallia, jossa olen jakanut prosessin sisältöihin ja siihen liittyviin 
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suhtautumisiin. Tarkastelen ensin merkitysten yhteyttä individuaation sisältöihin, jonka jälkeen 

analysoin merkitysten suhdetta prosessin suhtautumisiin. Lopuksi luvussa 4.4 esittelen 

metafora-analyysin ja individuaation yhteyksien perusteella muodostuvan käsitteellisen 

sulauman. 

4.3.1 Tiemetaforien merkitysten suhde individuaation sisältöihin 

Otan aluksi esille luvussa 2.3.3 määrittelemäni mallin individuaation sisällöistä. Kuten aiemmin 

on todettu, sisältöjen osalta suurin painoarvo on Itsen arkkityypin sisällöillä, jotka viittaavat 

vahvimmin individuaation ilmenemiseen kokonaisena prosessina yksittäisten sisältöjen sijaan. 

      

      

      

      

      

      

    

   

 

 

 

 

 

 

    

Varjon arkkityypin sisällöistä eli kielteisten piirteiden näkemisestä, suostumattomuudesta 

kohdata ne tai impulsiivisuudesta ei vaikuta olevan suoraa vahvaa yhteyttä tiemetaforien 

merkityksiin. Näitä ei kuitenkaan voi täysin sulkea pois. Jakeessa 3:6 korostuu voimakkaasti 

tien tasoittuminen eli elämän haasteiden, ongelmien ja vastoinkäymisten poistuminen tai suuri 

lieventyminen. Näin ollen varjon sisällöt lukeutuvat vähintään yleisellä tasolla näihin 

merkityksiin. Varjon käsittelemättömyyden aiheuttamat ongelmat koskevat henkilön sisäistä 

kokemusmaailmaa, näkyvät ihmissuhteissa ja estävät kasvun prosessia. Vanhemman tai 

opettajan vahvan ilmaisun tien tasoittumisesta voi ajatella kehotuksena, joka rohkaisee 

käsittelemään myös tämänkaltaisia ongelmia ja jopa lupaa niiden voittamisen tai ylipääsemisen. 

INDIVIDUAATION SISÄLLÖT 

varjo 

+ kielteisten piirteiden näkeminen 

– suostumattomuus kohdata kielteiset piirteet, 

impulsiivisuus 

 

anima 

+ yhteisöllisyys, emotionaalinen tasapaino 

– katkeruus, tunteiden ylivalta 

 

animus 

+ harkinta, itsevarmuus, tiedon tasapaino 

– ehdottomat mielipiteet, oikeassa olemisen tarve 

 

Itse 

+ kokonaisuus, täyteys 

+ hyvinvointi, rauha, harmonia 

+ imago Dei 

– tietoisuuden assimiloituminen Itsen kanssa 

 

Kuva 5. Individuaation sisällöt.  
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Yksi varjon negatiivinen ilmenemismuoto on impulsiivisuus, josta löytyy puolestaan 

vahvemmin yhteyksiä merkityksiin. Impulsiivisuuden vastakohta tai sitä ehkäisevä 

suhtautuminen on pohdinta ja harkinta. Tämän voi ajatella näkyvän jakeessa 3:6 siten, että 

Jumalan tuntemisen kehotetaan olevan ensisijaista, ja sitä seuraavan tien tasoittumisen. 

Huomattavaa on, että kyseisessä kohdassa käytetty polkua kuvaava sana ארח sisältää enemmän 

liikettä ja toimintaa ilmaisevia merkitysvivahteita kuin muut tielekseemit, jolloin merkitys 

Jumalan tuntemisesta ennen toimintaa vahvistuu verrattuna vastakohtaisesti impulsiivisiin, 

nopeisiin tekoihin. Lisäksi jakeessa 3:17 viisauden tavoittelu kuvataan pitkäjänteisenä 

toimintana, jota luonnollisesti enemmän luonnehtii harkitsevaisuus kuin spontaani, 

impulsiivinen toiminta. Vahvimmin harkinta tulee kuitenkin ilmi jakeessa 4:26, jonka 

lähijakeissa kuvataan kehonosiin liitetyillä asennoitumisilla, kuten ajattelulla, tahtomisella, 

omallatunnolla ja kuuliaisuudella, valmistautumista tekoihin. Näiden yhteyksien pohjalta 

muodostuu siis johtopäätös, että varjon sisällöt eivät näy yksittäisenä suorana ilmauksena 

ihmisen kielteisistä ominaisuuksista. Sen sijaan varjon sisältöjä voidaan pitää sisältyvinä 

yleisempiin merkityksiin elämän haasteista, ja lisäksi melko vahvasti esiintyy impulsiivisuuden 

välttäminen harkinnan korostamisessa. 

Animan ja animuksen sisällöt liittyvät tunteiden ja tiedollisen puolen tasapainoon. Animan 

sisällöt tuovat kielteisinä esiin liiallista tunteiden hallitsevuutta ja katkeruutta jopa siinä määrin, 

että ne estävät eteenpäin suuntautumisen elämässä. Myönteisinä ne sen sijaan saavat aikaan 

yhteisöllisyyttä ja tunneälykkyyttä.171 Näistä sisällöistä vahvimmat yhteydet näkyvät jakeissa 

3:6, 3:17 ja 4:18. Jakeessa 3:6 Jumalan tuntemista kuvaamaan käytetyllä verbillä ידץ (tietää, 

tuntea) on merkitysvivahteita, jotka ilmaisevat läheistä, syvällistä ja kokonaisvaltaista 

tuntemista. Näin ollen tien kulkemisen kuvaus sisältää vahvasti myös emotionaalisen puolen. 

Toisaalta on huomattava, että kehotus on kokonaisvaltainen eli syvällinen, mahdollisesti 

läheinen tunteminen esitetään samassa yhteydessä eli tasavertaisesti myös tiedollisen 

tuntemisen kanssa. Jakeessa 3:6 tuntemiseen liitetään myös kiinteästi useat tiet eli useiden 

vaihtoehtojen ja niiden myötä useiden päätösten läsnäolo. Näin ollen tunteiden osuudesta 

esitetään animan sisältöjen näkökulmasta melko optimaalinen tilanne, jossa ei näy tunteiden 

ylivaltaa tai katkeruutta, jotka hidastaisivat tai estäisivät etenemistä elämässä. Lisäksi jakeessa 

4:18 vanhurskauden käsite sisältää vahvan konnotaation yhteisöllisyydestä ja sosiaalisista 

suhteista, mikä vastaa pitkälti animan tiedostamisen myötä syntyvää käsitystä.   

 
171 Jung 1980, 284; Tacey 2012, 162–164. 
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Jakeessa 3:17 sekä tien kulkemiseen että sen määränpäähän liitetään hyvin voimakkaasti 

positiivisia kuvauksia kuten suloisuus, miellyttävyys, hyvyys, hyvinvointi ja rauha eli animan 

sisältö emotionaalisena tasapainona näyttäisi pitkälti toteutuvan. Positiivisten tunteiden ja 

kokemusten osuus on kuitenkin hyvin vahva, mikä herättää kysymyksen siitä, vastaako 

metaforan käyttö tässä muita tien ilmauksia ja Sananlaskujen opetusta. Suhteessa lukujen 1–9 

tie- ja polkukuvastoon, johon lukeutuu yhteensä 23 tutkimuskysymykseni kannalta 

kiinnostavaa kokonaisvaltaista tien kuvausta, vaikuttaa siltä, että suuri osa, 14 ilmausta172, 

kytkeytyy elämän tiehen, oikeuteen, vanhurskauteen ja viisauteen. Viidessä ilmauksessa173 tietä 

kuvataan hyvin positiivisella tavalla yhdistettynä vakauteen, turvaan, onneen ja onnistumiseen. 

Kolme174 esitetään ilman vahvasti myönteisiä tai kielteisiä konnotaatioita, ja ilmauksia, joiden 

merkitys voisi olla kielteisempi kuin muiden, on yksi luvun 6 jakeessa 23:   ְצָוה ֵנִּ֣ר יִכ וָרה ִמְּ֭ ור  ְוֹתִּ֣ ֹאֹ֑  

ְך רֶּ ִ֥ ים ְודֶּ ִי  ות ח ַ֝ ר ֹתוְכֹחִ֥ ׃מּוָסֹּֽ  (Kirkkoraamatun 1933 käännös: ”Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, 

ja kurittava nuhde on elämän tie”). Tässä kuvatun kurin kielteisyys ei kuitenkaan ole aivan 

selkeä Sananlaskujen kontekstissa. Kuri kuvataan enemmän opetuksen säilyttämisenä, 

nuhteiden ja neuvojen kuulemisena ja niistä oppimisena175 mutta myös muutamassa kohdin 

fyysisenä176 kurittamisena. Kuitenkaan johdantoluvuissa fyysisen kurittamisen aspektia ei ole. 

Näin ollen vaikuttaisi siltä, että jakeen 3:17 kuvaamat hyvin myönteiset tunteet ja kokemukset 

vastaavat suurelta osin mutta eivät aivan täysin tien ja Sananlaskujen opetuksen merkityksiä. 

Näiden pohjalta on kuitenkin todettavissa, että animan sisällöistä emotionaalinen tasapaino ja 

yhteisöllisyys ilmenevät tiemetaforien merkityksissä vahvimmin. Katkeruutta tai tunteiden 

ylivaltaa niistä ei suoraan välity.  

Animus edustaa samankaltaisia merkityksiä kuin anima, mutta erilaisessa suhteessa. 

Kielteisenä piirteenä animus näyttäytyy ehdottomina mielipiteinä, kun taas myönteisenä 

ilmetessään se vaikuttaa psyykessä harkintaa, tiedollisen puolen tasapainoa ja itsevarmuutta 

lisäävällä tavalla.177 Animuksen sisällöistä selvimmin tulee esiin tiedon tasapaino. Jakeessa 3:6 

tuntemisen merkitysvivahteista useat viittaavat kognitiivisiin prosesseihin kuten 

ymmärtämiseen ja oppimiseen. Huomattavaa kuitenkin on, kuten animan kohdalla todettua, että 

tunteminen kuvataan kokonaisvaltaisena sisältäen sekä tunteisiin liittyvän että tiedollisen 

puolen. Jakeessa 3:17 voisi nähdä enemmän ihmisen omia kykyjä korostavan aspektin, sillä 

 
172 Sananlaskut 2:8–9, 2:13, 2:19–20, 3:6, 3:17, 3:23, 4:11, 5:6, 8:20 ja 9:6.  
173 Sananlaskut 3:17, 3:23, 4:26 ja 8:32. 
174 Sananlaskut 8:2 ja 9:15. 
175 Esimerkiksi Sananlaskut 9:8–9, 12:1, 13:1 ja 15:32. 
176 Esimerkiksi Sananlaskut 13:24 ja 19:18. 
177 Jung 1980, 284; Tacey 2012, 162–164. 
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viisautta kuvaava חכמה sisältää viisauden potentiaalina eli esimerkiksi älykkyytenä, 

keskustelutaitona ja arvostelukykynä. Kuitenkin viisaus esitetään vahvasti kokonaisuutena, 

johon liittyy tiedollisen puolen lisäksi kokemuksen kautta hankittava taidon osuus. Lisäksi 

viisaudella kuvataan olevan prosessinkaltainen luonne eli sitä kehotetaan tavoittelemaan ja 

kartuttamaan. Jakeen 4:26 ja lähijakeiden ilmaisuista välittyy niin ikään ajattelun, suunnittelun 

ja omantunnon suojaaminen sekä yhteys kuuliaisuuteen. Epäsuorasti tämä valmistautuminen 

ennen tekoja sisältää myös harkintaa. Näiden perusteella merkityksistä ei näytä löytyvän 

viitteitä siitä, että ihmisen oma älykkyys tai mielipiteet korostuisivat erillisinä, itsessään 

riittävinä tai hallitsevina ominaisuuksina.  

Animuksen sisällöistä itsevarmuus näyttää liittyvän välillisesti jakeeseen 3:6 ja erityisesti 

sen lähijakeisiin. Jung yhdistää itsevarmuuteen harkinnan aspektin.178 Tämä viittaa siihen, että 

itsevarmuus ymmärretään sellaisena varmuutena ja luottamuksena omiin kykyihin ja 

identiteettiin, että ihminen huomioi myös ympäristönsä, kykenee myöntämään virheensä ja 

muuttamaan ajatteluaan ja toimintaansa. Jakeen 3:6 lähijakeissa, eli luvun 3 jakeissa 5 ja 7, 

varoitetaan nojaamasta omaan ymmärrykseen ja viisauteen. Tällöin tämänkaltaisen 

ohjeistuksen voisi ajatella edistävän animuksen sisältämää itsevarmuutta. Lisäksi itsevarmuus 

on suhteellisen vahvasti läsnä siinä mielessä, että ihmisen toimijuus ja rooli kuvataan melko 

aktiivisena esimerkiksi viisauden tavoittelemisessa (3:17) ja konkreettisessa kulkemisessa 

(4:26). Animan ja animuksen sisällöistä löytyy näin ollen melko samankaltainen yhteys 

tiemetaforien merkityksiin. Molemmista vahvimmin välittyy ikään kuin ihanteellisen 

emotionaalisen ja tiedollisen tasapainon kuvaus, jolloin kielteisistä piirteistä, animan 

katkeruudesta ja ylitunteellisuudesta tai animuksen ehdottomista mielipiteitä, ei näy viitteitä. 

Individuaation sisällöistä on vielä jäljellä painoarvoltaan suurin ja myös prosessin kannalta 

merkittävin eli Itsen arkkityypin sisältö.  

Itsen arkkityypin sisällöistä löytyy merkittävä ja pitkälti suora yhteys tiemetaforien 

merkityksiin. Sisällöt kokonaisuudesta, täyteydestä sekä hyvinvoinnista, rauhasta ja 

harmoniasta vastaavat täysin jakeen 3:17 tien kulkemisen laatua kuvaavan sanan ׁשלום sekä 

Septuagintan vastaavan kohdan εἰρήνῃ merkitysvivahteita. Vaikka etenkin sanaan ׁשלום sisältyy 

myös menestyksen, vapautuksen ja pelastuksen aspekteja, on yhteneväisyys merkitysten osalta 

tähänastisista arkkityyppien sisällöistä vahvin. Huomattavaa on myös, että akkadinkielisten 

 
178 Jung 1980, 284; Tacey 2012, 162–164. 
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paralleelien perusteella sanan ׁשלום merkityskirjosta pidetään vahvimpana perusmerkityksenä 

kokonaisuutta, joka on myös Itsen merkittävimpiä sisältöjä.179  

Olennainen osa Itsen arkkityyppiä on kokonaisuuden lisäksi imago Dei. Individuaation 

teorian osalta imago Dei on ihmisen psyykessä ymmärryksen lisääjä ja saa aikaan Jumalan 

vaikutuksen tiedostamisen. Tiedostamattomana sisältönä se edellyttää kuitenkin, että sisältö 

tulee tietoisuudelle todelliseksi.180 Koska imago Dei muodostaa koko Heprealaisen Raamatun 

tutkimuksen kannalta merkittävän käsitteen, on syytä huomioida siihen tutkimuksessa 

yhdistettyjä elementtejä ennen lähdetekstien tarkastelua. Imago Deillä on luonnollisesti hyvin 

pitkä ja laaja tutkimushistoria. Tutkimuksessa on ollut kolme päälinjaa, joista käsin imago Dein 

ydintä on pyritty ymmärtämään. Ensiksi, imagon eli kuvan on ajateltu viittaavan johonkin 

ihmisen olemuksessa. Toinen linja on ollut, että imago liittyy toimijuuteen eli ihminen on ikään 

kuin Jumalan kuninkaallinen edustaja.181 Kolmantena imago on nähty yhteydessä siihen, miten 

ihminen on suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin sisältäen näin ollen muuan muassa 

moraalisen aspektin.182 Tämä on tietysti suppea tiivistys, mutta antaa hieman viitteitä käsitteen 

tulkinnasta.  

Merkitysten osalta vaikuttaa siltä, että Jumalan kuvan merkitys voisi näkyä useammassa 

kohdassa. Jakeessa 3:6 kehotetaan tuntemaan Jumala syvällisemmällä tasolla, joka 

todennäköisesti viittaa jonkinlaisen ymmärryksen avautumiseen. Koska kyseisen ilmaisun 

ikään kuin seurauksena kuvataan Jumalan tasoittavan tiet, näyttää se samankaltaiselta kuin 

Jungin kuvaama Jumalan vaikutuksen ymmärtäminen. Myös syvälliseen tuntemiseen 

pyrkimisen voi ajatella vastaavan Jungin kuvausta siltä osin, että imago Dein tiedostaminen 

vaatii käsittelyä ja ajatustyötä. Toinen viite imago Deistä voisi olla useassa jakeessa (3:6, 3:18 

ja 4:26) toistuva piirre siitä, ettei ihmisen oman ja Jumalan roolin välillä näytä olevan selkeää 

eroa. Toisaalta ihmistä kehotetaan toimimaan aktiivisesti ja konkreettisesti, kuten 

tavoittelemaan viisautta ja tarttumaan elämänpuuhun (3:18), toisaalta viisauden ja 

vanhurskauden kuvataan tulevan Jumalalta. Näiden pohjalta merkityksissä näkyy jossain 

määrin yhteyttä Jungin kuvaamaan imago Dein tiedostamiseen ja tutkimuksessa esitettyihin 

erityisesti toimijuuden ja suhteen näkökulmiin. On toki huomattava, että metaforien ja 

sulaumien tiivistetyt merkitykset ja imago Dein suhteellisen moniulotteinen ja vaikeaselkoinen 

sisältö osoittavat yhteyksiä melko yleisellä tasolla.  

 
179 HALOT 1999, 1507. 
180 Jung 1980, 354; Ryska Vajdová 2016, 60; Jacoby 2006, 198. 
181 Tätä näkökulmaa on hyödynnetty muun muassa ikonografisissa analyyseissä, esimerkiksi Strawn 2015. 
182 Barbeau & Jones 2016, 13. 
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Itsen arkkityypin negatiivinen ilmentymä eli tietoisuuden assimiloituminen Itsen kanssa 

voisi tapahtua, jos ihminen seuraa toista ihmistä, esimerkiksi suurta hengellistä johtajaa, siinä 

määrin, että omaksuu tämän persoonallisuuden omakseen. Toinen vaara on, että ihminen 

kehittää äärimmäisen suureellisia kuvitelmia menettäen yhteyden todellisuuteen ja muihin 

ihmisiin.183 Tällaisesta varoituksesta ei näy viitteitä metaforien merkityksissä. Toisaalta 

ihmisen aktiivista roolia korostetaan ja etenkin jakeessa 4:26 ja sen lähijakeissa ihmisen oman 

ajattelun ja harkinnan merkitystä tuodaan esille.  

Miten arkkityyppien sisällöt kokonaisuutena suhteutuvat tiemetaforiin eli onko yhteyksien 

perusteella nähtävissä yhteyttä individuaatioon prosessina? Verrattuna muiden arkkityyppien 

sisältöihin Itsen arkkityypin sisällöistä löytyy suorin yhteys kokonaisuuden, hyvinvoinnin, 

rauhan ja harmonian osalta tiemetaforien merkityksiin. Myös imago Deihin liitetyistä 

merkityksistä näkyy samankaltaisia, melko yleisluontoisia piirteitä. Kuten aiemmin todettu, 

Itsen sisällöillä on suurin painoarvo erityisesti sen kannalta, että Itsen sisältöjen esiintyessä 

voidaan varmimmin tulkita tiemetaforien viittaavan koko prosessiin eikä vain yksittäisiin 

merkityksiin. Tämän osalta yhteys näyttää löytyvän. Muiden arkkityyppien sisällöistä heikoin 

vastaavuus on varjon kohdalla, jossa suoraa yhteyttä merkityksiin ei näy. Siinäkin kuitenkin 

esimerkiksi impulsiivisuuden välttäminen näkyy epäsuorasti harkinnan korostamisessa. 

Animan ja animuksen osalta vahvimmat yhteydet näkyvät yhteisöllisyydessä, harkinnassa sekä 

emotionaalisen ja tiedollisen tasapainon merkityksissä. Kielteisiä piirteitä, kuten katkeruutta tai 

ehdottomia mielipiteitä ei merkityksissä näy. Seuraavaksi tarkastelen vielä muutamia 

individuaatioon liittyviä olennaisia suhtautumisia ja niiden yhteyttä metaforien merkityksiin. 

4.3.2 Tiemetaforien merkitysten suhde prosessiin liittyviin 
suhtautumisiin 

Individuaation etenemiseen liittyy useita suhtautumistapoja, jotka voivat edistää prosessia tai 

vastaavasti hidastaa tai estää sen kulkua. Verrattuna individuaation sisältöihin myös 

suhtautumisten osalta voidaan erottaa tekijöitä, joilla on prosessin kannalta suurempi 

painoarvo. Prosessiin liittyvistä suhtautumisista (kuva 6) tällaisiksi voidaan katsoa kaksi 

ensimmäistä eli kahdella tavalla ilmenevä tiedostaminen ja tietoisesta suunnittelusta 

luopuminen. Tämän vuoksi keskityn näihin hieman enemmän ja tarkastelen niiden yhteydessä 

myös ymmärryksen roolia mahdollisena osana tiedostamista.   

 

 
183 Von Franz 1991, 215–216; Tacey 2012, 169. 
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      Individuaatiota edistävän tiedostamisen tulisi sisältää sekä ihmisen aktiivista osallistumista 

että avoimuutta Itsen ohjaukselle. Kuten aiemmassa tarkastelussa on todettu, Itsen ohjauksella 

ei individuaatiossa tarkoiteta vain ihmisen omaa tietoisuutta, vaan siihen liittyy myös imago 

Dein aspekti eli Jumalan vaikutus. Myös metaforisissa ilmauksissa ihmisen ja Jumalan välinen 

roolijako näyttäytyy melko epäselvänä. Olennainen kysymys on siis, näkyykö merkityksissä 

sekä aktiivista osallistumista että avoimuutta ohjaukselle, joka sisältää ajatuksen siitä, että 

ihminen jollain tasolla tiedostaisi myös ohjauksen päämäärän eli osallisuuden koko prosessiin. 

       Piirteitä tiedostamisen ilmenemisestä kahdella tavalla näkyy vahvimmin jakeissa 3:6 ja 

4:18. Jakeessa 3:6 korostuu ihmisen oma toiminta ja useat päätökset, eli ihmisen kuvataan 

vaikuttavan suuressa määrin itse elämäänsä. Toiminta ja päätökset kuitenkin yhdistetään 

Jumalan toimintaan tien tasoittajana. Jumalan tunteminen kuvataan tekona, joka johtaa tien 

tasoittumiseen eli antaa mielikuvan jonkinlaisesta avun tai ohjauksen vastaanottamisesta. 

Jakeessa 4:18 puolestaan korostuu suoraviivaisimmin kehotus koko prosessin tiedostamiseen, 

johon niin ikään yhdistyy ihmisen osallistuminen. Vanhurskauden polku rinnastetaan 

kirkastuvaan aamunkajoon käyttäen valon ja pimeyden tematiikkaa, mikä synnyttää mielikuvia 

suuresta muutoksesta. Samalla termi vanhurskaus liittää tien kuvaukseen konnotaatioita 

yhteisöllisyydestä, liittosuhteesta, lojaaliudesta ja viisaudesta. Yhdistettynä liikettä ja toimintaa 

korostavaan tiesanaan, ilmaus painottaa näin ollen ihmisen toimintaa, joka vaikuttaa sekä 

häneen yksilönä että yhteisöön. Näiden lisäksi jakeessa 4:26 korostuu ihmisen osallisuus ja teot, 

joiden tähdennetään edeltävän muun muassa kuuliaisuutta ja vanhemman tai opettajan sanojen 

PROSESSIIN LIITTYVÄT 

SUHTAUTUMISET 

+ tiedostaminen kahdella tavalla: 

aktiivinen osallistuminen, avoimuus 

ohjaukselle 

+ tietoisesta suunnittelusta luopuminen 

+ projektio 

+ aktiivinen kuvittelu 

+ tunne merkityksellisyydestä 

Kuva 6. Prosessiin liittyvät suhtautumiset. 
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omaksumista sydämeen eli ajatteluun, suunnitteluun ja omaantuntoon. Näiden yhteyksien 

pohjalta tietoisuus kahdella tavalla näyttää esiintyvän merkityksissä melko vahvasti. Erityisesti 

ihmisen osallisuus ja tietoisuus koko prosessista korostuvat. Myös avoimuus ohjaukselle on 

tulkittavissa ikään kuin välttämättömänä välivaiheena teksteissä kuvatuille teoille.  

      Tietoisesta suunnittelusta luopuminen merkitsee individuaatioprosessissa sitä, että ihminen 

antaa tilaa Itsen ohjaukselle ja luopuu tietoisista toiveistaan ja tavoitteistaan, mikä mahdollistaa 

persoonallisuuden kasvun.184 Tämä vaikuttaa ilmenevän selkeänä seurauksena siitä, että 

yhdenkään jakeen merkityksistä ei löydy kuvausta ihmisen toiminnasta täysin itsenäisenä. Sen 

sijaan ihmisen omavaltaista toimintaa vastaan ohjeistetaan luvun 3 jakeessa 5 melko suoraan: 

ח ִּ֣ הוָ  ְבט  ל־ְיְּ֭ ָך האֶּ ֹ֑ יָנְתָך   ְבָכל־ִלבֶּ ל־ִבַֹּֽ֝ ן  ְואֶּ ל־ִתָשֵעֹּֽ ׃א   (Kirkkoraamatun 1933 käännös: ”Turvaa Herraan 

kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.”). Tämä on sikäli merkittävä jae, 

että se edeltää jakeen 3:6 tien metaforista ilmausta. Siinä käytetty ymmärrystä kuvaava sana 

 sisältää merkityksen ymmärtää ja tulkita merkityksiä sekä asioissa ja niiden välisissä בינה

suhteissa että ihmisissä.185 Tähän voidaan nähdä liittyvän myös jakeen 3:7, heti tien 

tasoittumista kuvaavan jakeen 3:6 jälkeen: ל־ יא  ֹ֑יָך  ָחָכִּ֣ם ְתִהִּ֣ ְבֵעינֶּ  (Kirkkoraamatun 1938 käännös: 

”Älä ole viisas omissa silmissäsi”). Juuri tietoisen suunnittelun kannalta näillä jakeilla on 

olennainen merkitys, sillä sekä ymmärrystä että erityisesti viisautta kehotetaan muutoin 

Sananlaskujen kirjassa hankkimaan ja etsimään.186 Ohjeistus ei siis ilmaise asioiden välisten 

suhteiden tulkitsemisen olevan sinänsä vältettävää, vaan kielto kohdistuu tulkinnan 

perustumiseen vain ihmisen omaan ajatteluun. Samoin jakeessa 3:5 käytetty sydämestä 

turvaaminen voidaan katsoa vahvistavan tätä, sillä kuten aiemmin jakeen 4:26 kohdalla todettu, 

sydäntä käytettiin heprealaisen käsityksen mukaan viittaavan muun muassa ajatteluun, 

suunnitteluun ja omaantuntoon.  

      Tietoisen suunnittelun välttämisen lisäksi ymmärrystä kuvaavalla sanalla בינה näyttäisi 

olevan yhteys myös projektioon eli vaiheeseen, jossa ihminen ikään kuin näkee ajattelunsa 

toisissa ihmisissä tai olosuhteissa ja kykenee siten tiedostamaan sen eli mieltämään sisäisenä, 

omaan ajatteluun liittyvänä tekijänä ja etenemään individuaatiossa. Projektion vastakohtana eli 

individuaatiota estävänä tekijänä voidaan pitää juuri jakeen 3:5 kaltaista yksinomaan ihmisen 

omaan ajatteluun ja ymmärrykseen nojaamista. Lisäksi sanan merkitysvivahde ihmisten 

välisten suhteiden ymmärtämisenä mahdollistaisi yhteyden projektioon. Projektiota melko 

 
184 Von Franz 1991, 162, 175. 
185 HALOT 1994, 122. 
186 Esimerkiksi Sananlaskut 2:3–4 ja 4:7. 
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pitkälti kuvaava ilmaus löytyy myös Sananlaskujen kirjan luvusta 27: ִים מ  ים כ ְּ֭ ָפִנִּ֣ ים ה  ָפִנֹ֑ ן ל  ב־  ֵכ  ֵלֹּֽ

ם ָאָד  ם׃ ָהַ֝ ָלָאָדֹּֽ  (Kirkkoraamatun 1933 käännös: ”Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin 

ihmisen sydän toisessa ihmisessä.”). Tämä jae yhdistyy sydämen kehonosaa hyödyntävän 

kuvakielen osalta jakeeseen 4:26 ja sen lähijakeisiin, joissa sanojen kätkemistä sydämeen ja 

sydämen varjelemista kuvataan ikään valmistautumisena tekoihin.  

      Ymmärryksen ja viisauden rooli vaikuttaa olevan melko vahva sekä individuaatiota estävän 

asenteen torjujana että sitä edistävänä suhtautumisena. Mielenkiintoinen yhteys löytyy myös 

metafora-analyysin pohjalta melko avoimeksi jääneeseen Jumalan tuntemisen tarkempaan 

merkitykseen. Jumalan tunteminen ilmaistaan seurauksena viisauden ja ymmärryksen 

hankkimisesta (2:5). Näin ollen ymmärrys ja viisaus edistävät lähdetekstien kannalta 

ratkaisevia vaiheita, kuten tien tasoittumista (3:6) ja rauhan, hyvinvoinnin, tasapainon ja 

menestyksen saavuttamista (3:17). Samoin individuaation kannalta ymmärrys yhdistyy 

projektioon, joka mahdollista arkkityyppien sisältöjen käsittelyn. Jakeessa 3:6 vaikuttaa lisäksi, 

että Jumalan tunteminen voisi vastata Itsen arkkityypin sisältöä imago Deistä, kuten luvussa 

4.3.2 on todettu. Myös projektion yhdistyminen Itsen sisällön tavoittamiseen näyttäisi 

vahvistavan individuaation piirteiden toteutumista. Individuaation kannalta näyttää siis siltä, 

että viisaus ja ymmärrys vastaavat projektion periaatteita, ja esiintyvät prosessia eteenpäin 

vievissä vaiheissa. Tällaisen funktion kanssa samankaltainen ilmaus löytyy myös luvun 8 

jakeesta 2: ים ִ֥ ֹרומ  רֹאׁש־מְּ ֶרְך בְּ ָ֑ ית ֲעֵלי־ד  ות ֵבֵּ֖ יֹבֹ֣ ת  ה׃ נְּ ב  ָּֽ צ   Kirkkoraamatun 1938 käännös: ”Ylös) נ 

kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut.”) Tässä Viisauden 

personifikaation ja ymmärryksen kuvataan sijoittuvan risteyksiin, jotka sekä konkreettisessa 

että metaforisessa merkityksessä yleensä sisältävät ratkaisevia päätöksiä.    

      Aktiivinen kuvittelu ja tunne merkityksellisyydestä ovat individuaation piirteitä, jotka eivät 

välttämättä aina sisälly siihen, mutta voivat edistää prosessia merkittävästi. Aktiivinen kuvittelu 

sisältää Jungilla ajatuksen siitä, että ajattelu, jossa mielikuvituksella on suuri rooli, voi toimia 

välineenä tuoda esiin tiedostamattomia sisältöjä.187 Aktiivisen kuvittelun tai mielikuvituksen 

käytön kehotuksen voi tulkita tulevan esiin useassa metaforisessa ilmauksessa. Niissä esiintyy 

hyvin voimakkaasti positiivisten sanojen ja kuvausten käyttöä, jonka voi ajatella edellyttävän 

vähintään pienessä määrin luovaa tai mielikuvituksellista ajattelua. Kaikkien teiden kuvataan 

tasoittuvan ja olevan vakaita (3:6, 4:26), sekä teiden laatua kuvaillaan suloisuudella, rauhalla, 

hyvinvoinnilla, menestyksellä, kokonaisuudella ja täyteydellä (3:17). Tietä kuvaillaan myös 

 
187 Von Franz 1991, 207. 



60 
 

 

käyttämällä valon tematiikkaa, mikä luo konnotaatioita Jumalan kirkkaudesta (4:18). Tällaiset 

ilmaisut olisivat jo yksistään ylistäviä, mutta tien määreinä niistä syntyy vielä vaikutelma 

enenemisestä ja kasvusta. Tämän voi tulkita liittyvän olennaisesti myös merkityksellisyyden 

tunteeseen. Kyseiset kuvaukset eivät kosketa vain yksilön elämää vaan kytköksellä 

vanhurskauden tiehen niihin liitetään myös yhteisöllinen aspekti, joiden molempien voidaan 

ajatella olevan merkityksellisyyden tunteita lisääviä tekijöitä.   

      Kokonaisuudessaan individuaation vaiheiden ja metaforisten ilmausten välillä ilmenee 

useita yhteyksiä. Vahvat yhteydet näkyvät tiedostamisen korostamisena ja kehotuksena 

aktiiviseen kuvitteluun. Tiedostamista tähdennetään sekä ihmisen toiminnan osalta että 

kehotuksessa avoimuuteen ohjaukselle, johon lukeutuu jonkinlainen käsitys osallisuudesta 

koko prosessiin. Lisäksi yksinomaan ihmisen oman suunnittelun välttäminen sekä projektio 

lähinnä ymmärryksen muodossa esiintyvät merkityksissä. Projektio yhdistyy myös Itsen 

arkkityypin sisältöön ja osoittaa näin merkittävää yhteyttä Itsen arkkityypin tiedostamisen 

vaiheeseen sekä sisällön että siihen liittyvän suhtautumisen osalta. Näiden piirteiden 

esiintyminen yhtä aikaa vahvistaa erityisesti tulkintaa yhteydestä merkitysten ja koko 

individuaation välillä.  

4.4 Käsitteellinen sulauma metaforasta ELÄMÄ ON TIE 

Aiempien lukujen analyysien perusteella on mahdollista esittää ilmausten pohjalla vaikuttava 

metafora ELÄMÄ ON TIE käsitteellisen sulauman muodossa. Metafora-analyysin myötä 

muotoutui kartoitus, joka näkyy sulauman (kuva 7 seuraavalla sivulla) syötealueiden ELÄMÄ ja 

TIE välillä. Myös individuaation sisällöistä ja niihin liittyvistä suhtautumisista löytyi yhteyksiä 

sekä sisältöjen että suhtautumisten osalta siinä määrin, että on perusteltua esittää tulkintamalli 

sulauman muodossa, joka sisältää individuaation piirteitä.   

      Kuvan 7 esittämässä sulaumassa on esitetty syötealueiden välillä vallitsevat metaforiset 

vastaavuudet. Niiden lisäksi syötealueet sisältävät myös muita sisältöjä, joista osa siirtyy eli 

projisoituu valikoivasti sulaumaan, mutta kaavion selkeyden vuoksi tässä on esitetty vain 

metaforiset vastinparit. Tällä tavalla sulauman uusi rakenne syntyy kokoamisen, täydentämisen 

ja kehittelyn kautta. Kokoamisessa syötealueen TIE rakenne lineaarisena siirtymänä yhdistyy 

syötealueen ELÄMÄ sisältöihin ja nämä siirtyvät tiivistyneinä sulaumaan. Fauconnierin ja 

Turnerin termein sulaumassa muodostuu tällöin inhimillistä skaalaa vastaava merkitys, eli tässä 

elämänkaarta kuvaava prosessi. Täydentäminen lisää sulaumaan sisältöjä vallitsevasta 

kulttuurista, tässä esimerkiksi opetusta viisaudesta ja vanhurskaudesta. Kehittelyssä eli 
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sulauman luovimmassa osuudessa sulaumaa juoksutetaan, ja sekä syötealueiden merkitykset 

että sulaumassa muodostuvat uudet merkitykset laajentuvat.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
188 Fauconnier & Turner 2002, 48–49. 

TIE 
määränpää 

kulkija 
matkaseura 
reitin valinta 

määrätietoinen kulkeminen 
risteys 

apu, miten kulkea 
mutkat, esteet 

käveleminen, askeleet 
suhtautuminen kulkemiseen 

 

ELÄMÄ 
tavoite 

ihminen 
ihmissuhteet 

elämänvalinta 
määrätietoinen eläminen 

vaihe, jossa tehtävä päätöksiä 
apu, miten elää 

haasteet, vastoinkäymiset 
jokapäiväiset teot 

elämänasenne 

siirtymä 

eteneminen 

toimijuus 

Kulttuurinen ja ajallinen tausta mm. 

• opetus kahdesta tiestä, 
viisaudesta ja vanhurskaudesta 

• yhteisöllisyys, kasvatus 

vanhurskaus 
viisaus, ymmärrys 

yhteisöllisyys 
individuaatio 

Jumalan tunteminen 
ymmärrys 

rauha, tasapaino 
hyvyys, hyvinvointi 

… 
 

Sulauman juoksuttaminen: Näkemys mm. viisaudesta, ymmärryksestä ja hyvyydestä prosessina, jossa 

nämä kasvavat, vanhurskauden ja yhteisöllisyyden merkitykset, individuaation sisällöt ja vaiheet: mm. 

emotionaalinen ja tiedollinen tasapaino, harkinta, kokonaisuus, rauha, imago Dei, tiedostaminen, 

tietoisesta suunnittelusta luopuminen, projektio 

Kuva 7. Sulauma metaforasta ELÄMÄ ON TIE. 
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Koska syötealueista sulaumaan siirtyy useita merkityksiä, on syytä vielä tarkastella, miten nämä 

suhteutuvat Fauconnierin ja Turnerin kuvaamaan olennaisten yhteyksien vahvistumiseen. 

Metafora-analyysissä ja myös individuaatiossa on tullut ilmi, että voimakkaasti korostuvia 

merkityksiä ovat olleet viisaus, ymmärrys ja Jumalan tunteminen, jotka ovat yhdistyneet 

vastaavuuteen apu, miten kulkea. Myös vastaavuuteen määränpää eli tavoite elämässä nivoutui 

muun muassa viisaus, vanhurskaus, rauha ja hyvinvointi. Näin ollen korostuvat merkitykset 

liittyivät suurelta osin siihen, miten elämässä olevista haasteista tulee ja voi päästä eteenpäin 

sekä tietynlaiseen suhtautumiseen ja tekojen aikaansaamiin muutoksiin. Käsitteellisen 

sulauman teorian näkökulmasta tällaisten merkitysten korostumiselle on selitys. Fauconnierin 

ja Turnerin mukaan identiteetti on yksi tavallisimmista olennaisista yhteyksistä, ja on 

tyypillistä, että juuri identiteetin yhteyteen liittyy muutoksen ja syy-seuraussuhteen sisältävät 

olennaiset yhteydet.189   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 Fauconnier & Turner 2002, 95. 
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5 Johtopäätökset 
Tavoitteenani tässä tutkielmassa oli tutkia Sananlaskujen kirjan tiemetaforia suhteessa 

psykologiseen malliin individuaatiosta eli sisäisen kasvun prosessista. Tarkoituksenani oli 

selvittää lähdetekstien Sananlaskut 3:6, 3:17, 4:18 ja 4:26 tiemetaforien merkityksiä ja 

tarkastella, miten ne suhteutuvat individuaation sisältöihin ja prosessiin liittyviin 

suhtautumisiin. Metodiikan suhteen tavoitteenani oli arvioida hyödyntämieni käsitteellisen 

metaforateorian, käsitteellisen sulauman teorian sekä psykologisen individuaatioteorian 

toimivuutta metaforien tutkimisessa. 

        Lähtökohtani oli tutkia metaforisia ilmauksia laajasta, kokonaisvaltaisesti elämää 

koskevasta näkökulmasta. Aineiston tarkastelu osoitti, että lähdetekstien metaforiset ilmaukset 

sisältävät laajan kirjon merkityksiä painottuen eri tavoin. Niiden kautta ohjeistetaan ihmistä 

tuntemaan Jumala syvällisesti kaikilla elämän osa-alueilla, tavoittelemaan viisautta ja 

ymmärrystä hankkimalla sekä tietoa että taitoa ja kokemusta. Lisäksi ihmistä kehotetaan 

lojaaliuteen, oikeudenmukaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja harkintaan jokapäiväisessä 

toiminnassaan. Näiden seurauksena tien ja polun metaforisissa ilmauksissa esitetään esteiden 

ja vaikeuksien poistuminen tai niistä ylipääseminen, onnellisuus, hyvinvointi, rauha, menestys 

ja positiivinen muutos.  

      Suhteessa aiempaan tutkimukseen, esimerkiksi Zehnderin koko Heprealaisen Raamatun 

kattavaan tutkimukseen, aineiston merkitykset näyttäytyvät kiinnostavassa valossa. Vaikka 

tämän työn aineisto on huomattavasti pienempi, se sisältää useita samoja merkityksiä kuin 

Zehnderin hyvin laaja tutkimus, kuten oikeus, liittosuhde, viisaus, ymmärrys, Jumalan johdatus, 

hyvinvointi, rauha ja menestys.190 Tämä vahvistaa ajatusta siitä, että yksittäinen tiemetafora voi 

sisältää laajan merkityskirjon. Myös sisältöjen ja teemojen suhteen aineisto osoittaa laajempia 

ja moniulotteisempia merkityksiä. Aiemmassa tutkimuksessa tiemetaforien on mielletty 

pohjautuvan käyttäytymisen ohjeistukseen.191 Kuitenkin aineiston merkitykset viittaavat 

kokonaisvaltaisempaan näkökulmaan, jonka pohjalta näyttäytyy selkeänä, etteivät merkitykset 

liity vain ihmisen käyttäytymiseen ja toiminnallisuuteen, vaan ilmaisevat moniulotteisemmin 

myös muun muassa emotionaalisuuteen, mielikuvitukseen, moraaliin ja tahtoon liittyviä 

vivahteita.  

      Lähdetekstien merkitysten ja individuaation välillä ilmenee useita yhteyksiä. Individuaation 

sisältöjen eli arkkityyppien varjo, anima, animus ja Itse osalta vahvin ja suorin yhteys tulee 

 
190 Zehnder 1999, 550–556. 
191 Fox 2000, 129.  
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esiin Itsen arkkityypissä, jonka sisällöstä kokonaisuutena, täyteytenä, rauhana ja hyvinvointina 

ilmenee pitkälti suora vastaavuus tiemetaforan merkitysvivahteisiin. Animan ja animuksen 

sisällöistä vahvin vastaavuus tulee esiin sellaisten sisältöjen ja merkitysten välillä, jotka 

kuvaavat arkkityyppien tiedostamisen myötä syntyvää optimaalista tiedollisen ja 

emotionaalisen puolen tasapainoa. Hieman epäsuoremmin merkityksissä ilmenee myös niin 

ikään tiedostamisen synnyttämää yhteisöllisyyttä ja itsevarmuutta. Prosessiin liittyvien 

suhtautumisten osalta yhteneväisyydet ilmenevät tiedostamiseen sekä ihmisen oman toiminnan 

osalta että avoimuutena ohjaukselle, aktiiviseen kuvitteluun, omasta suunnittelusta 

luopumiseen ja projektioon. Näistä merkittävin vastaavuus näkyy projektion ja merkityksistä 

ymmärryksen välillä, joihin samassa yhteydessä yhdistyy myös Itsen arkkityypin sisältö. Näin 

ollen kokonaisuutena vaikuttaa, että individuaatio ilmenee aineiston merkityksissä vahvasti. 

Prosessin kannalta ratkaisevista sisällöistä ja suhtautumisista löytyy vastaavuuksia 

merkityksiin, ja niiden lisäksi individuaation muita olennaisia piirteitä. 

      Valinta hyödyntää työssä kolmea teoriaa osoittautui pääosin toimivaksi. Aineiston 

merkitysten analysoinnissa Lakoffin ja Johnsonin metaforateoria, ja erityisesti sen määrittelemä 

metaforan kartoitus, tarjosi hyödyllisen välineen tarkastella merkityksiä lähde- ja 

kohdealueiden valossa ja avata näin ilmausten laajemman merkityskirjon. Metaforateoria ei 

kuitenkaan sovellu kartoituksen ulkopuolisten merkitysten analysointiin, minkä vuoksi 

metafora-analyysi jätti muutamia kysymyksiä avoimeksi. Fauconnierin ja Turnerin 

käsitteellisen sulauman teoria osoittautui puolestaan hyödylliseksi ennen kaikkea merkitysten 

muodostaman kokonaisuuden mallintamisessa. Vaikka nämä teoriat osittain sivuavat toisiaan, 

katson, että niiden molempien käyttö tässä tutkielmassa oli tarpeellista. Vaikka käsitteellisen 

sulauman teorian avulla on mahdollista tarkastella ilmausten vastinpareja ja vastaavuuksia, 

soveltuu metaforateoria etenkin kartoituksen osalta paremmin tämänkaltaisen metaforan 

analysoimiseen, jossa tavoitteena on hahmottaa samaan metaforaan pohjautuvien metaforisten 

ilmausten lähdealueita. 

      Jungin teorian individuaatioprosessista käyttö metaforan ja sulauman teorioiden rinnalla 

edellytti metaforien tutkimiseen soveltuvan mallin luomista. Teoria soveltui tähän hyvin, ja 

mallin avulla oli mahdollista osoittaa yhteyksiä metaforisten ilmausten merkitysten ja 

individuaation välillä. Erityinen vahvuus individuaation teorian käytössä oli se, ettei se 

pelkästään ilmentänyt näitä yhteyksiä vaan avasi selitysmallin avoimille kysymyksille, joihin 

ei metafora-analyysin ja sulauman tarkastelun pohjalta auennut vastausta. Epäselväksi jäi, 

missä määrin ihminen toimii ja vaikuttaa omassa roolissaan ja mikä on Jumalan osuus, koska 
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ohjeistus viestittää pitkälti ihmisen omaa aktiivisuutta, päätöksiä ja toimintaa mutta toisaalta 

yhdistyy voimakkaasti Jumalan vaikutukseen. Myös Jumalan tuntemisen tarkempi sisältö jäi 

avoimeksi. Tuntemisen syvällisyys, joka lähdeteksteissä selkeästi ilmaistaan, ei kontekstin 

perusteella selity. Juuri näihin kysymyksiin individuaation päätösvaiheen eli Itsen arkkityypin 

sisältö ja siihen liittyvä suhtautuminen avaa mahdollisen tulkinnan.  

      Ymmärryksen rooli ja sisältö vastaa pitkälti individuaatiossa merkittävää projektiota, joka 

mahdollistaa arkkityyppien tiedostamisen ja prosessissa etenemisen. Jumalan tunteminen 

puolestaan vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin Itsen arkkityypin sisältö imago Deistä. Tämän 

lisäksi lähdeteksteissä ilmenee samankaltainen syy-seuraussuhde kuin individuaatiossa. 

Sananlaskujen kontekstista välittyy, että viisauden ja ymmärryksen hankkiminen johtaa 

Jumalan tuntemiseen, joka puolestaan saa aikaan tien tasoittumisen. Individuaatiossa 

puolestaan projektio saa aikaan Itsen arkkityypin sisällön tiedostamista ja tämän johdosta 

persoonallisuuden laajentumista ja kasvua. Näin ollen individuaatio tarjoaa mahdollisen 

tulkinnan yhdestä ratkaisevimmista tiemetaforan merkityksistä ja rooleista. Laajemmin 

tarkasteltuna tällainen tulkinta voi tarjota arvokasta ymmärrystä muinaisista teksteistä 

avaamalla niiden syvällisempiä merkityksiä.  

      Analyysin pohjalta on mahdollista arvioida aineiston kattavuutta ja merkitystä koko 

Sananlaskujen kirjan kannalta. Lähdetekstieni tie- ja polkuilmausten kanssa lähtökohdaltaan 

samankaltaisia ilmauksia eli sellaisia, jotka kehottavat valitsemaan tai kulkemaan tietynlaista 

tietä, on koko Sananlaskujen kirjassa 53. Johdantoluvuissa 1–9, jotka luonteeltaan on tulkittu 

kokonaisvaltaisemmin suunnatuiksi kuin muu osa kirjasta, tällaisia on 23. On siis olennaista 

pohtia, missä määrin lähdetekstien merkitykset kattavat kirjan tie- ja polkukuvastoa vai olisiko 

toisenlainen lähdetekstien valinta tuottanut erilaisia merkityksiä. Suhteessa johdantolukuihin 

vaikuttaa siltä, että enemmistö tien ja polun ilmauksista liittyy samankaltaisiin teemoihin kuin 

lähdetekstit eli muun muassa viisauteen, elämään ja oikeuteen. Vain yhdessä192 korostuu 

kasvatuksen ja kurin merkitys, joka ei sellaisenaan tule esiin lähdeteksteissä, mutta välittyy 

epäsuorasti tiellä pitäytymisen ja siihen sitoutumisen kehotuksena. Luvuissa 10–31 tie- ja 

polkukuvasto näyttää ilmaisevan samankaltaisia teemoja. Näin ollen vaikuttaa siltä, että 

lähdetekstit kuvastaisivat pitkälti sen mukaista merkitystä kuin valtaosa tien ja polun 

ilmauksista. On kuitenkin huomioitava, että syvällinen metaforien analysointi voi tuottaa 

laajemman merkityskirjon kuin on lähtökohtaisesti nähtävissä.   

 
192 Sananlaskut 6:23. 
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      Työn pohjalta avautuu useita mahdollisuuksia jatkotutkimukseen. Myös muun 

tiemetaforiikan osalta syvällinen tutkimus voisi avata laajempia merkityskenttiä, joiden 

perusteella voisi tarkastella tiemetaforien roolia suhteessa kyseisen tekstin tai kirjan sisältöön. 

Esimerkiksi Sananlaskujen kirjassa voisi tutkia, millaisena tiemetaforien rooli näyttäytyy koko 

kirjan ja sen viisausopetuksen valossa. Individuaation soveltaminen voisi puolestaan 

mahdollistaa tekstin niiden merkitysten tutkimisen, jotka liittyvät mieleen, ajatteluun ja 

sisäiseen maailmaan. Tältä osin mahdollisten tekstien ja tutkimuskohteiden kirjo on laaja. Yksi 

potentiaalinen näkökulma on niin ikään ihmisen toimijuus ja minuus, joka aineiston 

merkityksissä vaikuttaa olevan vahvasti yhteydessä useisiin tietoisiin ja tiedostamattomiin 

tekijöihin. Tämä muodostaa myös kiinnostavan kohteen Jungin teorian osalta: millaisena 

Jungin lähestymistapa näyttäytyisi nykytutkimuksen valossa, esimerkiksi suhteessa 

kognitiivisten teorioiden näkemykseen ihmisen toimijuudesta?     
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