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1. Johdanto 

1.1. Tutkielman aihe  

Raamatun tunnetuin luomiskertomus – tai itseasiassa luomiskertomukset – ovat 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Nämä kaksi 

eri kertomusta mielletään populaarikulttuurissa yhdeksi luomiskertomukseksi, 

vaikka tosiasiassa ne ovat kaksi eri kertomusta maailman synnystä. Kertomusten 

ydin on kuitenkin sama: Jumala luo maan, taivaan, vedet, kasvit, eläimet sekä 

miehen ja naisen. Jumala on luonut kaiken, hän on Luoja.1  

Raamattu ei ole aikojensa ainoa lähde, jossa käsitellään luomista. Tämän 

pro-gradu -tutkielman aihe on Kuolleenmeren alueelta Qumranin 

käsikirjoituksista löytynyt luomishymni 11Q5 26:9−15, joka tunnetaan 

englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa nimellä Hymn to the Creator. Katri 

Antin ja Mika S. Pajunen käyttävät artikkelissaan Laululla tuntoni tilitän, veisulla 

menneet selitän, Jumalani psalmeissa kohtaan − psalmien monet käyttötavat ja 

Psalmien kirjan kanonisointiprosessi2 psalmista suomenkielistä nimeä Hymni 

Luojalle.3 Seuraan heidän ristimänimeään tälle psalmille.  

Hymnin Luojalle luomiskertomuksessa on Ensimmäisen Mooseksen kirjan 

luomiskertomusten kanssa samanlaisia piirteitä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 

tavoin Hymnissä Luojalle kerrotaan, miten Jumala luo valon ja pimeyden, vedet ja 

taivaan sekä kaiken, mitä maan päällä on. Perusidea psalmin ja Ensimmäisen 

Mooseksen kirjan luomiskertomusten välillä on siis sama.  

Psalmissa on myös eroavia piirteitä Ensimmäisen Mooseksen kirjan 

luomiskertomuksiin nähden. Psalmeille tyypilliseen tapaan sen tarkoituksena on 

ylistää Jumalan luomistyötä, mutta psalmissa ei mainita ihmisten luomista 

ollenkaan. Myös Ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksiin kuuluva 

Jumalan seitsemännen päivän lepo puuttuu Hymnistä Luojalle.  

Yhtäläisyydet ja erot eri varhaisjuutalaisten tekstien luomiskertomusten 

välillä avaavat meille käsitystä siitä, miten varhaisjuutalaiset näkivät oman 

maailmansa ja suhteensa Jumalaan. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että 

varhaisjuutalaiset -termillä tarkoitetaan varhaista juutalaista kansaa, joka on elänyt 

ajanlaskun alun molemmin puolin. Tästä syystä emme voi olettaa heidän 

käsityksensä Jumalasta ja jumalista sekä uskonnosta pysyneen samana, vaan se on 

 
1 Raamattu 1992. 
2 Teologinen aikakauskirja 3/2013. 
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muuttunut ajan myötä. Tämä varhaisjuutalainen kansa ei ollut yhtenäinen ryhmä, 

vaan heitä oli monia eri ryhmiä eripuolilla Afrikkaa ja Lähi-itää. Mielenkiintoista 

onkin tutkia, miten ja miksi tämä käsitys heidän ja heidän Jumalansa välisestä 

suhteestaan on muuttunut, ja millä tavalla se on muuttunut eri ryhmien välillä.  

Hymni Luojalle on mielenkiintoinen tässä viitekehyksessä erityisesti 

kahdesta syystä. Ensinnäkin se on kirjoitettu vasta toisen temppelin aikaan (noin 

200 eaa.−70 jaa.), joten se edustaa myöhempää varhaisjuutalaista kirjallisuutta, 

toisin kuin esimerkiksi Ensimmäinen Mooseksen kirja. Toiseksi Hymni Luojalle 

on löydetty Qumranista. Qumran-tutkimuksessa käydään yhä edelleen keskustelua 

siitä, edustavatko Qumranin tekstit niin sanotun Qumranin liikkeen kirjallisuutta 

vai onko Qumran esimerkiksi ollut ikään kuin ajanlaskujen vaihteen aikainen 

kirjasto, jonne on dokumentoitu varhaisjuutalaisia tekstejä.4 Näitä Qumraniin 

liittyviä tutkimushistoriallisia kysymyksiä ja eri tutkijoiden mielipiteistä asiaan 

käsittelenkin tutkielmani ensimmäisessä osiossa Qumran-tutkimus. Tässä 

ensimmäisessä osiossa valotan sekä Qumran-tutkimuksen että psalmitutkimuksen 

historiaa ja nykykenttää. Nämä kaksi teemaa ovat tärkeitä siksi, että ne tarjoavat 

viitekehyksen tarkastelemalleni psalmille. Teemojen avulla voi myös paremmin 

ymmärtää, onko tutkimuskentällä tapahtunut jotain, mikä on mahdollisesti 

vaikuttanut siihen, millainen teksti Hymni Luojalle on ollut.  

Tähän tutkimushistorialliseen teemaan kuuluu Hymnin Luojalta kannalta 

hyvin tärkeä kysymys: oliko Qumranin psalmikäärö 11QPsa vakiintunut 

psalmikokoelma vai ei, ja käyttikö Qumranin liike psalmikääröä liturgiassaan? 

Tämä James A. Sandersin aloittama keskustelu psalmikäärön 11QPsa 

arvovaltaisuudesta Qumranin liikkeessä on leimannut koko Qumranin 

psalmitutkimusta. Tätä tutkimushistoriaa käsittelen kappaleessa Qumranin 

psalmitutkimus. Voisiko Hymni Luojalle ratkaista tämän kiistan? Sitä on nimittäin 

käytetty tutkimuskirjallisuudessa perusteluna psalmikäärön liturgisen roolin 

perusteluna. Tätä tutkimushistoriallista teemaa kannan tutkielmassani myös koko 

ajan mukanani.  

Tutkielmani toisessa luvussa käännän Hymnin Luojasta hepreasta suomeksi. 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun psalmi käännetään suomeksi. Käännöksen 

yhteydessä tarkastelen Hymnistä Luojalle nousevia temaattisia kysymyksiä. Yksi 

tällainen kysymys on esimerkiksi psalmissa mainitut enkelit, jotka saavat 

 
3 Antin & Pajunen 2013, 253. 
4 Bruce & Pfann 2007, 768−775. 
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Jumalalta jotain tietoa. Tämä herättää kysymyksen, millainen oli toisen temppelin 

ajan enkelikäsitys. Luotiinko enkelit ennen maailman luomista vai luotiinko ne 

maailman luomisen yhteydessä? Millainen rooli enkeleillä oli luomisen 

yhteydessä? Onko Hymnin Luojalle ajatus enkeleistä Qumranin teksteille 

tyypillistä enkeli-ideologiaa? Mitä enkeli-ideologia voi kertoa tekstin 

kohdeyleisön ajatuksista luomiseen? Tutkielmani toisessa pääluvussa paneudun 

muun muassa näihin kysymyksiin. 

Hymni Luojalle ei yksinään voi edustaa kaikkia Qumranista löytyneitä 

tekstejä tai edes kaikkia Qumranista löytyneitä luomistekstejä. Se ei ole syntynyt 

tyhjiössä, vaan se liittyy aikaisempaan varhaisjuutalaiseen perinteeseen, johon sen 

ajatusmaailma ja teologia pohjautuu. Tutkielmani kolmannessa luvussa selvitän 

sitä, millä tavalla Hymni Luojalle käyttää itseään varhaisempia tekstejä, ja miten 

muut teksti lainaavat Hymniä Luojalle. Kysymykset siitä, mikä teksti lainaa toista 

nousevat esiin. Erityisen mielenkiintoista lainaussuhteita tarkastellessa on muun 

muassa se, millä tavalla ajatukset luomisesta ovat kehittyneet varhaisjuutalaisessa 

ajattelussa. Lainaussuhteissa on nimittäin nähtävissä luomisteologian kehitys, kun 

myöhempien tekstien lainaajat haluavat tarkentaa lainaamiensa tekstien ajatuksia 

esimerkiksi enkeleistä.  

Neljännessä luvussa taas keskityn vertailemaan Hymniä Luojalle muihin 

Qumranin luomiskertomuksiin. Kysymykseksi herääkin, millaisia 

luomiskertomuksia Qumranin teksteissä esiintyy, ja onko Hymnissä Luojalle 

jotain erityistä niihin kertomuksiin nähden. Tutkielmani viimeisessä luvussa 

kerron johtopäätökseni tutkimuskysymykseeni, millainen luomispsalmi Hymni 

Luojalle on ja miten se sijoittuu Qumranin muiden luomispsalmien joukkoon.  

1.2. Tutkielmassa käytetyt termit 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkielmani kannalta sellaisia termejä, jotka koen 

tarvitsevan kommentointia. Nämä termit ovat kirjoittaja, vastaanottaja ja 

Qumranin liike. Avaan kyseiset termit omilla alaotsikoillaan enkä esimerkiksi 

alaviitteissä siitä syystä, että ne toistuvat tutkielmassani useampaan otteeseen. 

1.2.1. Kirjoittaja ja vastaanottaja 

Tutkielmassani viittaan useampaan otteeseen jonkin tekstin kirjoittajaan. 

Tunnistan kuitenkin sen, että suurimmalla osasta tekstejä on useampia kirjoittajia, 

ja harva teksti on tullut painetuksi täysin editoimatta. Vanhan testamentin tekstit 
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ovat käyneet läpi kovaa editointia ajan saatossa ja ne tekstit, jotka ovat lopulta 

päätyneet kanoniseen Vanhaan testamenttiin. 

 Qumranin kohdalla tilanne on hieman toinen kuin Vanhan testamentin 

tekstien kohdalla. Varsinkin Qumranin psalmit ovat säilyneet hyvin 

fragmentaarisina, ja useista on löydetty vain yksi versio. Tästä esimerkkinä on 

tarkastelemani Hymni Luojalle. Näin ollen joidenkin Qumranin psalmien kohdalla 

rankkaa editointia on vaikeampi todentaa. Ei pidä kuitenkaan olettaa, että 

Qumranin tekstejä ei tavalla tai toisella olisi ollenkaan editoitu. Editointikysymys 

on erilainen siitä syystä, että toisin kuin Vanhan testamentin teksteistä, kaikista 

Qumranin teksteistä ei ole löydetty montaa versiota. Tästä herääkin 

tutkimushistoriallisesti tärkeä kysymys siitä, oliko Qumranissa mitään vakituista 

tekstikokoelmaa käytössä vai ei. Keskusteluun vakituisesta tekstikokoelmasta 

perehdyn tutkielmani alaotsikon Qumranin tekstilöydöt ja Qumran-tutkimus alla.5 

Kirjoittajan lisäksi tekstillä on aina vastaanottaja. Harri Veivo ja Tomi 

Huttunen määrittelevät vastaanottajan seuraavalla tavalla:  

Vastaanottajalla tarkoitetaan henkilöä tai ryhmää, joka voidaan tekstin 

perusteella määritellä viestinnän kohteeksi.6 

Koen vastaanottaja-termin määrittelyn tärkeäksi sen takia, ettei termin käyttöni 

aiheuta tutkielmassa hämmennystä. Tutkielmani aiheen tapauksessa vastaanottaja 

on se varhaisjuutalainen joukko, joka on ensimmäisenä ollut kokemassa 

Qumranista löytyneitä tekstejä. Viittaan tähän joukkoon vastaanottajina, enkä 

esimerkiksi kuulijoina tai lukijoina, koska koen termin neutraalimpana kuin 

esimerkiksi termit kuulija tai lukija. Nämä kaksi termiä antavat olettaa, että 

vastaanottaja olisi saanut viestin tietyllä tavalla, tässä tapauksessa lukemalla tai 

kuulemalla.  

 Historiallisten tekstien yhteydessä on hyvä pitää mielessä, että 

vastaanottaja ei aina ole se sama, jolle teksti on ajateltu viestittää. Joskus on myös 

mahdollista, että tarkoitetun vastaanottajan lisäksi tekstillä on jokin muukin 

vastaanottaja. Eksegetiikan kontekstissa kaikista tyypillisin esimerkki tästä on 

Paavali, joka ajatteli kirjoittavansa kirjeensä yhdelle, Välimeren alueella 

sijaitsevista seurakunnistaan ja johonkin tiettyyn tilanteeseen.7 Paavali tuskin 

ajatteli, että 2000 vuotta myöhemmin ihmiset edelleen lukisivat ja tulkitsivat 

hänen tekstejään. Näin siis sekoittuvat Paavalin tarkoittama vastaanottaja, hänen 

 
5 Ks. tutkielman sivu 15. 
6 Veivo & Huttunen 1999, 102. 
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perustamiensa seurakuntien jäsenet, ja nykypäivän vastaanottajajoukko, eli 

kristityt ympäri maailmaa. 

1.2.2. Psalmi 

Esimerkiksi Eileen Schuller kiinnittää huomiota psalmi-termiin. Kun puhutaan 

Qumranista – tai ylipäänsä Juudean alueen – tekstilöydöistä, joissa näyttäisi 

olevan runollisia elementtejä, voidaanko käyttää psalmi-sanaa kuvailemaan näitä 

tekstejä, sillä osa psalmiteksteistä kuuluu runolliseen, osa kaunokirjalliseen 

kirjallisuudenlajiin. Hän kysyykin, tulisiko Qumranin psalmitekstit oikeastaan 

jakaa kolmeen kategoriaan: rukoukset, hymnit ja psalmit. Jaottelun yhdeksi 

suurimmista ongelmista nousisi kuitenkin se, että osa teksteistä voivat kuulua 

useampaan kategoriaan yhtä aikaa. Schuller myös itse toteaa, ettei terminologialla 

ole tässä asiassa väliä, sillä on lähes mahdotonta jakaa jokainen Qumranin 

psalminomainen teksti vain yhteen kategoriaan.8 Tässä tutkielmassa käytän termiä 

psalmi hyvin laaja-alaisesti. 

1.2.3. Qumranin liike 

Kun jokin uusi, historiallinen teksti löytyy, päällimmäisenä pohdinnan aiheena 

kirjoitusten sisällön lisäksi on kysymys, kuka kirjoitti löytyneet tekstit. Tämä 

samainen kysymys puhututti Qumran-tutkimuksen alkuvaiheissa monia tutkijoita. 

Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti sitä tutkimuskenttää, jonka perusteella 

Qumranin tekstien on tulkittu kuuluvan jollekin tietylle ryhmälle. Kysymys on 

tärkeä tutkimani Hymnin Luojalle kannalta sen takia, ettei tarkastelemaani 

psalmia ole löytynyt muualta kuin Qumranista. Tästä syystä pohdinta siitä, 

millainen liike olisi mahdollisesti käyttänyt Qumranista löytyneitä tekstejä, on 

olennainen, ja se on myös leimannut Hymnin Luojalle tutkimusta. 

 Ensimmäisenä on syystä tarkastella sitä historiallista kontekstia, joka 

sytytti keskustelun Qumranin liikkeestä. Kun Qumranista löytyneitä ensimmäisiä 

tekstejä alettiin tutkia, yleinen ajatus oli, että nämä tekstit ovat yhden, 

varhaisjuutalaisen yhteisön tekstejä. Puhuttiinkin juutalaisuuden lahkosta, joka 

olisi käyttänyt Khirbet Qumranin raunioita kirjastonaan toisen temppelin 

juutalaisuuden aikana. Tähän mennessä vasta luolan 1 kirjoituksia oli tutkittu.9 

 
7 Giesen 2006, 217. 
8 Schuller 2017, 12–13. 
9 Bruce & Pfann 2007, 768−775. 
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 Muun muassa Plinius Vanhemman ja Flavius Josefuksen tekstien 

perusteella Qumranin tekstejä käyttäneen yhteisön ajateltiin olevan essealaiset10. 

Tämä tuntui olevan helppo johtopäätös,11 sillä muun muassa edellä mainitut 

antiikin suuret historioitsijat mainitsevat essealaiset teksteissään, ja Plinius 

Vanhempi jopa mainitsee Naturalis Historia -teoksessaan, että essealaiset 

asuttavat Kuolleenmeren länsipuolta. Tätä teoriaa Qumranin tekstejä käyttäneeistä 

yhteisöstä kutsutaan essealaishypoteesiksi.12  

 Myöhemmin tutkimuksessa essealaishypoteesia kehitettiin niin, että 

Qumranin tekstien ajateltiin kuuluvan yhteisölle, joka oli eronnut essealaisista. 

Tästä essealaisista eronnut yhteisö -teoriasta on erilaisia variantteja, mutta 

tutkimushistoriallisesti huomattavin versio on Florentino García Martínezin 

Groningenin hypoteesi, josta moni tutkija lähti kehittämään omaa versiotaan siitä, 

millainen oli tämä essealaisista eronnut yhteisö. Groningenin hypoteesin mukaan 

essealaisten alkuperä on Palestiinassa, erityisesti Palestiinan apokalyptisessä 

perinteessä, joka myös näkyy Qumranin teksteissä. Qumranin tekstejä olisi 

käyttänyt ryhmä, joka erosi essealaisista. seurasi Viisauden opettajan ajatuksia ja 

juurtui lopulta Qumraniin.13 

 Nykyään tutkijat eivät edelleenkään ole samaa mieltä siitä, mitä termiä 

Qumranin tekstejä käyttäneestä yhteisöstä voidaan käyttää, koska käyttäjäjoukkoa 

ei varmasti voida todeta miksikään tietyksi ryhmäksi. Eräänlainen 

kompromissitermi on Qumranin liike. Tätä termiä myös itse käytän 

tutkielmassani, koska se toimii ikään kuin kattoterminä kaikille niille 

vaihtoehdoille, mitä tutkimushistorian aikana on esitetty. Kun tutkielmassani 

esittelen tutkijoiden näkökulmia Qumranin teksteihin, tulee tämä termikysymys 

väistämättä esiin. Näissä tapauksissa käytän tutkijan itsensä käyttämää termiä. 

1.3. Luominen teemana varhaisjuutalaisissa teksteissä 

Tässä kappaleessa esittelen, miten luomisteema näkyy varhaisjuutalaisissa 

teksteissä. Käyn läpi todistuksia sekä Heprealaisesta Raamatusta että Qumranin 

teksteistä, koska kummatkin näistä tekstilähteistä kuuluvat varhaisjuutalaiseen 

 
10 Essealaiset olivat yksi kolmesta varhaisjuutalaisten ryhmästä fariseusten ja saddukeusten lisäksi. 

VanderKam 1994, 71. 
11 Eleazar Sutenik oli ensimmäinen, joka päätyi tähän lopputulokseen. VanderKam 1994, 71. 
12 Wassén 2009, 130; VanderKam 1994, 71−75.  
13 García Martínez 2007, 3; Wassén 130−133. García Martínez ei kuitenkaan väitä, että kaikki 

Qumranin Heprealaisen Raamatun ulkopuoliset tekstit olisivat Qumraniin asuttautuneen ryhmän 

kirjoittamia tekstejä. Hän argumentoi, että näiden tekstien on oltava kuitenkin jollain tavalla 

ryhmälle tärkeitä, koska he eivät olisi säilöneet tekstejä, jotka heidän mielestään ovat 

ideologialtaan vääränlaisia. García Martínez 2007, 8−9.   
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traditioon. Koen tärkeänä esitellä luomisteemaa omassa kappaleessaan, koska se 

on olennainen osa tutkimuskysymystäni siitä, millä tavalla Hymni Luojalle 

käsittelee luomisteemaa. 

 Qumranin teksteissä luominen ei näyttäydy monoteismin todistamisena, 

vaan ennemminkin luomisteemaiset tekstit on kirjoitettu jotain tiettyä tarvetta, 

esimerkiksi lakien noudattamisen korostamista varten. Tästä esimerkkinä 

Riemuvuosien kirjan luomiskertomus, jossa Jumalan luomistyön kautta pyritään 

selittämään sapatin tarpeellisuus, jolloin luominen nähdään mallina lain 

noudattamiselle. Riemuvuosien kirjassa ensimmäisenä luomisen päivänä Jumala 

loi enkelit, jotka luotiin antamaan liturgisen mallin sapatin viettämiselle.14 Näin 

sapatin viettämisen tärkeys tulee ilmi, koska heti ensimmäisenä päivänä sille 

luodaan esimerkkiä näyttävä malli. 

 Qumranin teksteissä ilmenevä luomisteologia on saanut vaikutteita 

Heprealaisen Raamatun tekstien ajatuksesta, että Jumala on Luoja ja pitää huolta 

luomakunnastaan. Huomionarvoista kuitenkin on, ettei Qumranin teksteissä ole 

viitteitä keskustelusta siitä, miten Jumala loi maailman, kun aluksi ei ollut mitään. 

Tätä keskustelua ei siis ole Heprealaisen Raamatun eikä Qumranista löytyneistä 

teksteistä, mutta esimerkiksi hellenistisen ajan juutalaisuudessa ja myöhemmin 

varhaisessa kristinuskossa tämä keskustelu on ilmeistä.15   

 Toisen temppelin aikaisessa varhaisjuutalaisuudessa näkyy viitteitä siitä, 

että kirjoittajien on ollut tarve perustella aikaistaan poliittista ja sosiaalista 

tilannetta. Tähän yksi väline oli selonteko maailman luomisesta. Luomista 

käytetään varhaisjuutalaisissa teksteissä esimerkiksi perusteluna Israelin kansan 

historialle ja sen tulevaisuudelle sekä ihmisten keskinäiselle järjestykselle. 

Esimerkiksi Neljännen Esran kirjan16 kirjoittaja näkee, että Jumala on luomisen 

yhteydessä ennalta päättänyt ihmiskunnan kohtalon. Koska Jumala loi maailman 

 
14 Nitzan 2002, 241.  
15 Nitzan 2002, 243. Esim. 2. Makkabilaiskirjassa on tällaista tyhjästä luomisen keskustelua. 

Nitzan 2002, 243.  
16 Neljäs Esran kirja on apokalyptinen teksti, jonka teemana Heprealaisen Raamatun Esra-hahmon 

ja enkeli Urielin välinen keskustelu siitä, oliko Jerusalemin ensimmäisen temppelin tuho 

oikeutettua. Neljännen Esran kirjan kirjoittaja on todennäköisesti pseudo-Esra. Mermelstein 2004, 

154. Kirjan kirjoituskielen, -ajankohdan ja -paikan määrittely on tuottanut hankaluuksia. Kirjasta 

on säilynyt useampia versioita eri kielillä. Stone argumentoi, että alun perin Neljäs Esran kirja olisi 

kirjoitettu hepreaksi tai arameaksi. Klemens Aleksandrialainen siteeraa Neljättä Esran kirjaa 

teoksessaan Stromateis, joka on kirjoitettu 100-luvun eaa. lopulla, joten Neljäs Esran kirja on 

kirjoitettu ennen Stromateis-teosta. Kirjan kirjoittamispaikan taas on ajateltu olevan joko Rooma 

tai Babylonia. Nämä arvelut perustuvat siihen, että esimerkiksi kirjan kolmannessa luvussa 

kerrotaan Esran olevan Babyloniassa. Stone 1990, 1, 9–11.  
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ja kaiken, mitä maailmassa on, hän yksin myös tuomitsee ihmiset. Näin ollen 

Neljännessä Esran kirjassa luominen liitetään eskatologiseen teemaan.17  

 Qumranista löytyneet tekstit painottavat monoteismiä tiukemmin kuin 

esimerkiksi Heprealaisen Raamatun tekstit. Jumala yksin on kaiken luoja ja 

hallitsija. Jumalan kaitselmuksen yksi ilmenemismuoto on se, että ilman hänen 

auktoriteettiaan ei ole luotu mitään, ei hyvää eikä pahaa. Tämä ajatus tuottaa 

eskatologisen sävyn moneen Qumranista löytyneeseen tekstiin. Samalla kuitenkin 

se aiheuttaa kaksi ongelmaa, joiden kanssa Qumranin tekstien kirjoittajat ovat 

joutuneet kamppailemaan: ajatuksen predestinaatiosta eli ennaltamääräämisestä ja 

pahan ongelman. Nämä kaksi ongelmaa liittyvät toisiinsa. Jos Jumala on ennalta 

määrännyt kaikki tapahtumat, miten on mahdollista, että maailmassa on pahuutta 

ja pahoja asioita tapahtuu? Nämä vaikeat kysymykset kulminoituvat toisen 

temppelin aikaisessa juutalaisuudessa muun muassa pohdintana, miksi Israelin 

kansa on edelleen hallitsijoidensa vallan alla, ja miksi heidän oman kansansa 

keskuudessa on paljon erimielisyyksiä.18 

 Nitzan argumentoi, että Qumranin tekstien kirjoittajat19 ratkaisivat 

ongelman niin, että yhteisön jäsenet määrittelivät itsensä oikean tiedon 

vastaanottajiksi.20 Mielestäni Nitzan tekee hyviä huomiota siitä, että monoteistisen 

ajattelun jyrkistyminen on johtanut predestinaation ja pahan ongelmiin. 

Muinaisitämaiset uskonnot, joista varhaisjuutalainen uskonto juontaa juurensa, 

eivät olleet jyrkän monoteistisiä. Vasta kun varhaisjuutalaisilla tuli tarve selittää 

omaa identiteettiään ja erottua muista, alkoi monoteistinen, varhaisjuutalainen 

uskonto syntyä.21 Näin ollen on mielestäni toisaalta hyvin perusteltua ajatella, että 

polyteistisen uskonnon kehittyessä monoteistiseksi, syntyy tiettyjä ongelmia, joita 

on vaikea selittää. Näiden ongelmien selittäminen on tuotu luomiskertomuksiin 

asti, jolloin näille kysymyksille on etsitty vastauksia maailman 

syntykertomuksista. 

1.3.1. Termit luoda, luomakunta, luodut ja Luoja 

Florentino García Martínez keskittyy artikkelissaan Creation in the Dead Sea 

Scrolls (2005) hepreankieliseen luoda-termiin ברא. Hän toteaa, että verbi אבר  

 
17 Nitzan 2002, 242−243; Stone 1990, 146–148, 155.  
18 Nitzan 2002, 244.  
19 Nitzan käyttää Qumranin tekstien vastaanottajista termiä ”Qumranin yhteisö” (Qumran 

community). Hän näyttää olettavan, että Qumranissa oli jokin ryhmä, joka luki Qumranista 

löytyneitä tekstejä. Nitzan, 248–250.  
20 Nitzan, 249–250.  
21 Sommer 2009, 142.  
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(luoda) esiintyy Heprealaisessa Raamatussa usein, mutta esimerkiksi 

Kuolleenmeren kääröissä luoda-verbistä tehty substantiivi בריאה (luomakunta) ja 

sen monikkomuoto אותיבר  (luodut) ovat varhaisimpia havaintoja juuren ברא 

käytöstä varhaisjuutalaisissa teksteissä viittaamaan luomakuntaan ja luotuihin.22 

García Martínez argumentoi, että יאתבר  -sanan käyttö antaisi merkkejä siitä, että 

Qumranin teksteillä on korkea abstraktiotaso.23  

Luomakunta-sanan käytön García Martínez jakaa kolmeen eri luokkaan: 

”ajallinen viittaus luomiseen, ei-ajallinen viittaus luomiseen ja luominen 

viittauksena tulevaisuuteen”24. Ajallinen viittaus luomiseen tarkoittaa sitä, että 

luomiseen viitataan ikään kuin historiallisena tapahtumana, ”kaiken alkuna”25. 

Nämä tekstit viittaavat selkeästi Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen 

luvun luomiskertomukseen, jakeisiin 14−19 eli neljänteen luomisen päivään, kun 

valo ja pimeys luodaan. Ei-ajallinen viittaus luomiseen taas on García Martínezin 

mukaan sellainen viittaus luomakuntaan, joka korostaa Jumalan toimijuutta. 

Näissä tapauksissa ei korostu Jumalan rooli tekijänä, vaan luomakunnan osa 

luotuna kokonaisuutena. Kun luomisella viitataan tulevaisuuteen, viitataan sillä 

eskatologiseen uuteen luomiseen. Tämä kolmas, eskatologinen näkökulma 

luomiseen on Qumranin luomisteksteissä erityinen ominaisuus, jolloin ”luomisen 

päivä”26 olisi yksi nimitys lopun ajan alulle.27 Muun muassa Peter W. Flint 

luonnehtii Hymnin Luojalle apokryfiseksi psalmiksi,28 ja tämä Qumranin tekstien 

eskatologinen näkökulma luomiseen voisi olla yksi syy tähän tulkintaan.  

Luodut-sanan tutkiminen Qumranin kontekstissa on García Martínezin 

mielestä haastavaa, koska tekstit, joissa sana esiintyy, ovat säilyneet hyvin 

fragmentaarisina. Hän tutkii sanan käyttöä Qumranin teksteissä29 ja tulee siihen 

tulokseen, että luodut-sanalla viitataan kaikkiin Jumalan luomistyön tuloksiin, 

nimenomaan sanan ותיאבר  monikkomuodon käytön takia: sanavalinnallaan 

 
22 García Martínez huomautta, että Heprealaisessa Raamatussa Jumalasta Luojana puhuttaessa 

käytetään muiden verbijuurien kuin ברא partisiippia, kuten esimerkiksi tehdä-termejä לפע  ja יצר ,

 .García Martínez 2005, 53 .עשה
23 García Martínez 2005, 53. 
24 ”Temporal reference”, ”a-temporal reference” ja “[creation] applied to a future reality”. García 

Martínez 2005, 58. 
25 ”To indicate the very beginning of things”. García Martínez 2005, 58. 
26 “Day of creation”. García Martínez 2005, 65. 
27 García Martínez 2005, 58−65. 
28 Flint 2014a, 621−622, 626. 
29 Näitä García Martínezin tarkastelemia tekstejä ovat mm. 4Q287, 4Q504 sekä Riemuvuosien 

kirja. García Martínez 2005, 54−58. 
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kirjoittajat ovat halunneet nimenomaan viitata koko luomakuntaan, ei esimerkiksi 

vain ihmisiin.30  

Jumalan viisaus on García Martínezin mukaan yksi nimi luoduille31. Hänen 

mielestään tämä tulee esille Sananlaskujen kirjan kohdassa 8:2232, jossa viisaus 

puhuu itsestään. Tämän vuoksi García Martínezin mielestä sopiva käännös 

termille בראשית on ”yhdessä viisauden kanssa”, jolloin viisaus on ollut osallisena 

luomista. Tästä García Martínez päättelee, että Heprealaisen Raamatun 

luomiskertomuksen me-muotoiset lauseet on ollut helppoa myöhemmin selittää 

ongelmitta, vaikka se olisi monoteistiselle uskonnolle muuten hankalaa.33   

1.3.2. Matthew E. Gordley: esimerkki luomisteeman tutkimisesta 
Qumranin käsikirjoitusten yhteydessä 

Tässä kappaleessa esittelen yhden esimerkin siitä, miten psalmien luomisteemaa 

on tutkittu. Valitsin tätä varten Matthew E. Gordleyn artikkelin Creation Imagery 

in Qumran Hymns and Prayers (2008), koska hän tarkastelee Qumranin psalmeja 

nimenomaan luomisen näkökulmasta. Gordleyn artikkeli on mielestäni myös hyvä 

esimerkkiartikkeli siinä mielessä, että hänen käsittelemänsä teemat tulevat 

myöhemmin tutkielmassani esille Hymnin Luojalle sekä sen intertekstien että 

vertailuaineiston yhteydessä.  

Gordley jakaa Qumranin psalmitekstit neljään ryhmään:  

”(1) liturgiset tekstit, jotka on kirjoitettu ennen Qumranin yhteisön vakiintumista; 

(2) liturgiset tekstit, jotka Qumranin yhteisö on kirjoittanut; (3) ei-liturgiset tekstit, 

jotka on kirjoitettu ennen Qumranin yhteisön vakiintumista sekä (4) ei-liturgiset 

tekstit, jotka Qumranin yhteisö on kirjoittanut.”
34 

 

Gordley lukee Hymnin Luojalle jaottelunsa kolmanteen ryhmään.35 Jotta hänen 

perustelujaan Hymnin Luojalle sijoittamiselle tähän ryhmään voisi ymmärtää, 

 
30 García Martínez 2005, 54−58. 
  .ראשית 31
32 ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.” 

Raamattu 1992. 
33 García Martínez 2005, 69. 
34 Gordley 2008, 253. Gordley ei artikkelissaan kommentoi Qumranin yhteisö -käsitteen 

ongelmaa, vaan pitää itsestäänselvyytenä, että Qumraniin saapui toisen temppelin juutalaisuudesta 

paljon vaikutteita saanut yhteisö 150 eaa. Tämä yhteisö toi mukanaan tekstejä Qumraniin ja 

kirjoitti omia tekstejään Qumranissa. Gordley kuitenkin painottaa, että tekstien kirjoitusajan 

ajoittaminen ennen tai jälkeen Qumranin perustamisen on ongelmallista, koska Qumranissa myös 

kopioitiin tekstejä. Hän myös toteaa, ettei tekstin sisällöstä välttämättä voi päätellä, kumpaan 

ajanjaksoon se kuuluu. Gordley ei automaattisesti halua ajatella Qumranin yhteisön kirjoittamiksi 

teksteiksi sellaisia käsikirjoituksia, jotka jollain tapaa viittaavat lahkolaisuuteen, tai Qumranin 

yhteisöä varhaisemmiksi niitä tekstejä, joissa ei lahkolaisuus näy. Gordley tunnistaa myös termien 

liturginen ja ei-liturginen ongelman. Liturgisella tekstillä Gordley sanoo tarkoittavansa tekstejä, 

joilla oli selkeä liturginen käyttötarkoitus. Ei-liturgiset tekstit ovat hänen mielestään tekstejä, 

joiden liturgista käyttötarkoitusta ei voi sanoa varmaksi. Gordley 2008, 253–255. 
35 Gordley 2008, 265. 
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erittelen ensin hänen kaksi ensimmäistä ryhmäänsä. Tämän jälkeen paneudun 

kolmanteen ryhmään ja Hymniin Luojalle sekä neljänteen ryhmään. Käsittelen 

ryhmät tässä järjestyksessä, koska Gordley itsekin tekee niin.  

Gordleyn jaottelun mukaisella ensimmäisellä ja toisella ryhmällä yhteistä on 

se, että hän näkee kummankin kategorian psalmit liturgisina psalmeina. Hänen 

mukaansa sekä ensimmäisen että toisen ryhmän tekstien ajatukset luomisesta ovat 

hyvin samankaltaisia Heprealaisen Raamatun ajatuksien kanssa, vaikka Qumranin 

yhteisön omat ajatukset saattavat näkyä teksteissä. Gordley viittaa erityisesti 

käsikirjoitukseen 4Q504 ja toteaa, että käsikirjoituksen tekstit ovat selvästi 

sapattitekstejä. Nämä tekstit käsittelevät Israelin kansan historiaa luomisesta 

pakkosiirtolaisuuden jälkeisiin vaikeuksiin ja korostavat Jumalan anteeksiantoa. 

Nämä samat teemat ovat tyypillisiä myös Heprealaisen Raamatun psalmeille. 

Gordleyn mukaan tällaisella luomisen ja historian korostuksen tarkoituksena on 

kertoa jumalan teoista tuleville sukupolville, jotta tulevat sukupolvet voisivat 

pyytää jumalaa olemaan ”armahtava ja anteeksiantava”36 nykyhetkessä. 

Myöhemmin samassa käsikirjoituksessa kerrotaan, miten Jumala ei luonut 

Aatamia vain fyysiseksi kuvakseen, vaan myös suuruutensa kuvaksi sekä puhalsi 

häneen elämän, ymmärryksen ja tiedon. Tässä kohtaa Gordleyn mukaan näkyy 

Qumranin yhteisön oma tulkinta ihmisen luomisesta, sillä ihmisen tieto ja 

ymmärrys Jumalasta ovat Qumranin yhteisön keskeisiä ajatuksia.37 

Toista ryhmää tarkastellessaan Gordley kiinnittää huomiota kahteen 

käsikirjoitukseen: 4Q285 ja 1QSb. Kummatkin tekstit ovat siunauksia eikä niissä 

suoraan mainita Jumalaa luojana. Kumpikin teksti myös korostaa Jumalan 

luomakunnalle antamia ”fyysisiä hyötyjä”38. Käsikirjoituksessa 4Q285 liitto 

Jumalan kanssa on sen järjestyksen uusiminen, jonka Jumala luomistyönsä aikana 

loi. Tämän uudistetun luomisen hyötynä nähdään muun muassa sateen ja sadon 

runsaus, eikä villieläimiä ja sairauksia ole. Gordley arvelee, että käsikirjoituksessa 

4Q285 todennäköisesti luomisteemaa käytetään nostamaan Qumranin yhteisön 

tulevaisuuden toivoa siitä, että kaikki tulee olemaan hyvin, Jumalan asettamalla 

tavalla.39   

 
36 Gordley 2008, 258. 
37 Gordley 2008, 257–261. 
38 Physical benefits. Gordley 2008, 261. 
39 Gordley 2008, 261–262. 
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Käsikirjoituksessa 1QSb korostuvat myös luomakunnan saamat fyysiset 

hyödyt. Käsikirjoituksessa puhutaan ”keväästä, joka ei petä”40, ja tällä Gordleyn 

mukaan viitataan jälleen luomisen uudistaminen liitossa. Luomisen esiintuominen 

palauttaa yhteisön mieleen myös liiton, ja Gordleyn mukaan Qumranin liturgisissa 

teksteissä yleensäkin korostuu ennemminkin ”eskatologiset hyödyt”41 kuin 

Jumalan suuruuden ylistäminen.42 

Kolmannen ja neljännen ryhmien teksteille on Gordleyn mukaan yhteistä se, 

että ne ovat ei-liturgisia eli niiden liturginen käyttötarkoitus on epäselvä. Näissä 

teksteissä helposti korostuvat psalmin kirjoittajan ryhmän omat intentiot ja 

ajattelumaailma, joten psalmeilla usein pyritään opettamaan ryhmää.43 

Seuraavaksi käsittelen näitä ei-liturgisia tekstejä eli Gordleyn ryhmiä kolme ja 

neljä, mutta käänteisessä järjestyksessä niin, että käsittelen neljättä ryhmää ensin. 

Tämä sen takia, että Hymni Luojalle, joka kuuluu kolmanteen ryhmään, tulisi 

käsitellyksi Gordleyn muiden ryhmien valossa.  

Neljännen ryhmän psalmeille on tyypillistä opetuksellinen ja ohjaava ote. 

Neljännen ryhmän psalmeissa Gordley käsittelee vain Hymnien kirjaa (1QH), 

koska hänen mielestään nimenomaan Hymnien kirjassa on Qumranin yhteisön 

omia tekstejä, joissa näkyy heidän omat ajatuksensa luomisesta.44 Gordley jakaa 

Hymnien kirjan luomisajattelun kolmeen ryhmään, joita hän käsittelee muun 

muassa Hymnien kirjan 9 luvun avulla. Ensimmäinen tällainen ryhmä on 

”ihmiskunnan heikkous ja epäpuhtaus” 45. Tähän kategoriaan hänen mukaansa 

kuuluu esimerkiksi 1QHa 9, jossa psalmin puhuja vaihtaa perinteisestä, 

vanhatestamentillisesta luomisen kertomisesta kuvailemaan ihmiskunnan huonoa 

tilaa. Toisessa kategoriassa ”Jumalan hyvyys näyttäytyy hänen pelastustyössään 

hänen luomiaan kohtaan”46. Tästä kategoriasta Gordley käyttää esimerkkinä 

Hymnien kirjan kohtaa 1QHa 9:31–3247, jossa ihmiset tulevat puhtaiksi jumalan 

myötätunnosta ja hyväntahtoisuudesta. Toisen kategorian teksteissä 

todennäköisesti käytetään luomiskieltä, koska sen on ollut tarkoitus muistuttaa 

 
40 Gordley 2008, 262. 
41 Eschatological benefits. Gordley 2008, 262. 
42 Gordley 2008, 262–263. 
43 Gordley 2008, 263. 
44 Gordley 2008, 265–266. 
45 Gordley 2008, 266–267.   
46 Gordley 2008, 267.   
47 ”--ja huulten henkäyksen mitalla. Sinä olet tuonut äänet esiin salaisuuksiensa mukaisesti ja 

henkäykset niiden tarkoitusten mukaisesti julistamaan kunniaasi ja kertoman ihmeistäsi kaikissa 

totuutesi teoissa ja vanhurskaissa [tuomioissa]si.” Pentti Tepsan käännös. Antin & Tepsa 2017, 

342. 
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vastaanottajiaan jumalan suuruudesta ja ymmärryksestä sekä ihmisten 

heikkoudesta ja alhaisuudesta.48 

Kolmatta Gordleyn kategorian tekstejä leimaa ”ymmärrys siitä, että Jumala 

on ennalta määrännyt historian kulun”49. Gordley viittaa Hymnien kirjan kohtaan 

9:15–1750, jossa suoraan kerrotaan Jumalan ennalta määränneen kaiken, jopa 

maanpäällisten hallitsijoiden aikakaudet. Kutenkin vain hieman myöhemmin, 

kohdassa 9:19–2051 Gordley näkee sekä lahkolaisuuteen liittyviä että ei-

lahkolaisia näkemyksiä luomisesta. Gordley toteaa myös, että muissakin Hymnien 

kirjan kohdissa, esimerkiksi kohdassa 12:38, puhutaan, miten Jumala on ennalta 

määrännyt, ketkä ihmiset ovat kelvottomia ja ketkä oikeamielisiä. Niinpä 

Hymnien kirjassa painotetaan, että Jumala ei ainoastaan hallitse ja määrää 

historian suuria tapahtumia, vaan myös jokaisen henkilön elämää.52 

Kaikkia Gordleyn neljännen ryhmän tekstejä yhdistää se, että ne painottavat 

Jumalan valtaa. Niissä myös painotetaan yhteisön ennalta määrättyä kohtaloa. 

Ryhmän teksteissä on selvästi Heprealaisen Raamatun psalmitekstien jäljittelyä, 

mutta Heprealaisen Raamatun ajatuksia on kehitetty omaan yhteisöön sopiviksi. 

Tutkimuksensa tuloksissa Gordley keskittyy kuitenkin neljänteen ryhmäänsä ja 

toteaa, että sen teksteissä on vain jäljellä Heprealaisen Raamatun psalmitekstien 

kaiku, koska tekstit eivät ole pelkästään liturgisia ja ne ovat mahdollisesti 

kirjoitettu Qumranissa yhteisön jo muodostuttua. Gordley tarjoaa myös selityksen 

tälle ilmiölle: hymnit, joissa puhutaan luomisesta tai luomisen kielikuvin, eivät ole 

liturgiseen käyttöön tarkoitettuja. Päinvastoin näiden hymnien on ollut tarkoitus 

heijastaa yhteisön ajattelutapaa ja arvoja, jolloin ne ovat teologiselta 

sisällöltäänkin muuttuneet lahkomaisemmiksi.53  

 
48 Gordley 2008, 266–268.  
49 Gordley 2008, 268.  
50 “(Olet järjestänyt) meteorit ja salamoiden leimahdukset niiden palveluksen mukaisesti, ja 

suunnitellut säilytyspaikat tarkoituksiin[sa] sopiviksi, salaisuuksiensa mukaisesti. Sinä olet luonut 

maan voimallasi, meret ja syvyydet […] olet perustanut viisaudellasi ja kaiken, mitä niissä on, olet 

säätä[n]yt tahto[si] mukaan. […] ihmisen hengelle, jonka olet luonut maan päälle kaikiksi 

ikuisuuden päiviksi.” Pentti Tepsan käännös. Antin & Tepsa 2017, 340−341. 
51 ”--heidän [hallitsemisensa määräajat […] sukupolvesta sukupolveen, ja olet (määrännyt) koston 

heidän kukoistuksensa keskelle kaikille heidän jälkeläisilleen, ikuisten sukupolvien lukumäärän 

(mukaan).” Pentti Tepsan käännös. Antin & Tepsa 2017, 341. 
52 Gordley 2008, 268–269. Gordley tosin toteaa, että muissakin Qumranin tekstikääröissä, 

esimerkiksi Sotakäärössä ja 4Q264:ssä on myös samanlaisia ajatuksia siitä, että jumala hallitsee ja 

määrää kaikesta: tulevasta, menneestä ja nykyisyydestä. Gordley 2008, 269. 
53 Gordley 2008, 70–71. Qumranin tekstien tutkimuksen yhteydessä lahkomaisuudella tarkoitetaan 

muun muassa niitä piirteitä, joilla Qumranin liikkeen tutkitaan erottautuvan ympäröivästä 

yhteisöstään. Koska liikkeen jäsenet ovat nähneet itsensä jollain tavalla erityisinä, tämän on 

näyttävä myös heidän teksteistään. Tästä huolimatta ei ole yksiselitteistä, mitkä Qumranin tekstit 

ovat Qumranin liikkeen käsialaa. Jokiranta 2009a, 96−100, Jokiranta 2009b, 116. 
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Kolmannen ryhmän psalmeissa korostuu Jumala kaiken luojana. Näissä 

psalmeissa on viisaustematiikkaa, mutta ryhmän teksteistä puuttuvat eskatologiset 

hyödyt. Esimerkkinä tästä kolmannesta ryhmästä Gordley käyttää käsikirjoituksen 

4Q381 fragmenteissa 154 ja 15, joissa on hyvin didaktinen ote. Esimerkiksi 

fragmentin 1 psalmin on ollut tarkoitus kertoa luomisesta ”yksinkertaisille”55, 

jolloin heidän ymmärryksensä Jumalasta kasvaisi. Gordley näkee kummassakin 

psalmissa tietoon liittyvää tematiikkaa, mutta hänen mielestään tematiikka 

korostuu erityisesti fragmentin 15 psalmissa.56 Tässä psalmissa on paljon 

viisauteen ja oppimiseen liittyvää sanastoa.57  

Gordley sijoittaa Hymnin Luojalle kolmanteen ryhmään, koska hänen 

mielestään Hymni Luojalle ei ole Qumranissa kirjoitettu teksti. Hän perustelee 

argumenttinsa sillä, että Hymni Luojalle on sijoitettu psalmikääröön heti 

Heprealaisen Raamatun kanonisten psalmien jälkeen, ja koska sillä on selviä 

yhteyksiä psalmiin 137 sekä Jeremiaan kirjan 10. lukuun. Gordleyn mielestä 

Hymnissä Luojalle ei ole opettavaista sävyä, vaikka psalmissa puhutaankin 

viisaudesta, tiedosta ja totuudesta58, jotka ovat olleet osana Jumalan 

luomisprosessia.59 

Gordleylla on myös toinen esimerkki kolmanteen ryhmään kuuluvista 

psalmeista: 11QPsa 24:3–16. Toisin kuin Hymni Luojalle, psalmi on erittäin 

didaktinen ja metaforinen. Luomista käytetään metaforana siitä, että psalmin 

kirjoittaja on saanut Jumalalta tiedon, jota hän puolestaan voi jakaa eteenpäin 

yhteisönsä jäsenille. Hymnissä Luojalle taas viisaustematiikka nähdään toisella 

tavalla: Jumala tuntee ja tietää kaiken, sillä hän on saanut kaiken aikaan. 

Kummatkin Qumranin psalmikääröstä löytyneet psalmissa siis korostuu 

viisaustematiikka, vaikka ne ovatkin luomiskielensä60 puolesta erilaisia.61  

Gordleyn artikkelin perusteella voidaan todeta, että Qumranista löytyneet 

psalmit eivät vain pyri toistamaan ja viittaamaan sellaisiin teksteihin, jotka 

vastaanottajajoukko jo tunsi. Psalmien tarkoituksena oli myös todentaa 

 
54 Tarkastelen tätä 4Q381 fragmentti 1:ä tarkemmin tutkielman Vertailu-otsikon alla, sivulla 55.  
55 The simple. Gordley 2008, 264. 
56 Gordley 2008, 263–264. 
57 Esimerkiksi psalmin jakeet 7b−8: ”Minä, Sinun voideltusi, ymmärrän […tiet]oa Sinusta, sillä 

Sinä opetit minua ja ymmärrystä, sillä sinä opastit minua.” Mika S. Pajusen käännös. Pajunen 

2017, 360.  
58 Jakeet 7–9. Gordley 2008, 265. 
59 Gordley 2008, 265. 
60 Tällä Gordley viittaa siihen, että Hymnissä Luojalle mainitaan suoraan Jumalan olevan Luoja, 

kun taas 11QPsa 24:3–16:ssa luominen toimii metaforana syntien anteeksisaamiselle. Gordley 

2008, 265. 
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vastaanottajilleen, miksi juuri he olivat Jumalan valittu kansa. Luomista käytettiin 

siis historiankerronnan lisäksi todisteena vastaanottajille, että heillä on 

oikeanlaista tietoa Jumalasta ja he ovat Jumalan valittu kansa.  

Gordleyn huomiot luomisesta ja luomistematiikasta ovat olennaisia tämän 

tutkielman kannalta, koska nämä samat luomisteemat sekä jaottelu liturgisten ja 

ei-liturgisten psalmien välillä puhututtaa niin Hymnin Luojalle tutkimuksessa62 

kuin Vertailu-kappaleen63 tekstien tutkimuksessakin. Käsikirjoitusten 

luomistematiikasta on muun muassa pyritty tutkimushistorian aikana 

päättelemään, mitä tekstit ovat mahdollisesti kuuluneet Qumranin liikkeelle, miten 

varhaisjuutalaisen uskonnon teologia on kehittynyt ja millä tavoin tekstejä on 

tulkittu uudelleen. Näitä kysymyksiä erittelen myös tämän tutkielman yhteydessä 

yllä mainittujen kappaleiden otsikkojen alla.  

1.4. Qumranin tekstitlöydöt ja Qumran-tutkimus 

Qumranin käsikirjoitukset löydettiin vuosien 1947−1956 aikana. Löytöhetkellään 

ne olivat vanhimpia löydettyjä hepreankielisiä varhaisjuutalaisia käsikirjoituksia: 

tekstit on kirjoitettu noin vuosien 250 eaa.−70 jaa. välisenä aikana. Qumranin 

tekstilöytöjen toimitustyö oli hidasta, koska sitä leimasivat muun muassa 

kilvoittelu siitä, kuka löytää tekstit ensimmäisenä ja Israelin itsenäisyyssota, joka 

esti tutkimusretket Qumranin alueelle. Kaiken kaikkiaan Qumranin alueelta on 

löytynyt yli 900 käsikirjoituksesta fragmentteja, joista noin 700 eivät suoraan liity 

Heprealaiseen Raamattuun. Qumranin käsikirjoituksista kaikkia tuskin on 

kirjoitettu paikan päällä, vaan osa käsikirjoituksista on tuotu muualta.64   

Qumranin tekstien kirjoitusaikaan ei ollut olemassa vakiintunutta kirjaa, ei 

Qumranista löytyneistä teksteistä eikä niistä teksteistä, joista myöhemmin 

muodostui Heprealaisen Raamatun kaanon.65 Sen sijaan oli olemassa kääröille 

kirjoitettuja käsikirjoituksia, joista osaa käytettiin vakituisemmin kuin toisia. 

Qumranista löytyneet käsikirjoitukset ovat olleet erityisesti kolmesta syystä 

erittäin tärkeitä keskustelulle siitä, mitä ajanlaskun taitteen varhaisjuutalaisessa 

kirjallisuudessa ja kirjoittamisessa on tapahtunut. Ensinnäkin tekstilöydöt 

osoittavat, että vielä ajanlaskun taitteessa ei ollut yhtä, vakiintunutta tekstien 

 
61 Gordley 2008, 265. 
62 Ks. pääotsikot Hymni Luojalle (tutkielman sivu 22) ja Intertekstuaalisuus (tutkielman sivu 39). 
63 Ks. tutkielman sivu 55. 
64 Bengtsson 2009, 17−18; Pajunen & Sollamo 2017, 13−15; Seppänen & von Weissenberg 2013, 

198. 
65 Seppänen ja von Weissenberg kirjoittavat, että Heprealainen Raamattu vakiintui todennäköisesti 

aikaisintaan noin 130-luvulla jaa. Seppänen & von Weissenberg 2013, 198.  
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kokoelmaa eli kaanonia. Toiseksi käsikirjoituksista tulee ilmi, että edes tekstien 

sanamuodot eivät olleet vakiintuneita. Kolmanneksi kirjureiden asema nähdään 

eri tavalla: sen sijaan, että kirjurit olisivat olleet passiivisia tekstin kopioijia, heillä 

näyttääkin olleen aktiivinen rooli tekstien editoimisessa.66 Tämä huomio 

kirjureiden aktiivisesta roolista tulee esille muun muassa Hymnin Luojalle ja sen 

intertekstien tutkailussa. Näyttäisi siltä, että kirjurit ovat valinneet tai jättäneet 

pois tiettyjä sana- ja lausemuotoja ja lainauksia eri teksteistä luodakseen 

alluusioita muihin varhaisjuutalaisiin teksteihin.  

Koska Qumranin tekstilöydöt osoittavat, että ajanlaskun taitteen aikana ei 

ollut vielä vakituista kirjojen kokoelmaa, käsikirjoitusten jakaminen raamatullisiin 

ja ei-raamatullisiin teksteihin on kyseenalaista, koska termit antavat ymmärtää, 

että jokin arvovaltainen, kanonisoitu kokoelma olisi ollut varhaisjuutalaisten 

käytössä.67 Tässä tutkielmassa käytän Heprealaisen Raamatun ulkopuolisista 

teksteistä termiä ei-masoreettiset tekstit, vaikka tämäkään termi ei ole täydellinen 

kuvailemaan niitä tekstejä, joita ei ole Heprealaisen Raamatun kaanonissa. Näin 

ollen muun muassa tutkielmassa tarkastelemani Hymni Luojalle on ei-

masoreettinen teksti.  

Koska tarkastelemani teksti on luolasta 11 löytynyt psalmi, on syytä lyhyesti 

käsitellä myös Qumranin psalmien löytöhistoriaa sekä luolan 11 

tutkimushistoriaa. Merkittävä seikka Qumranin psalmitutkimukselle on, että 

Qumranin käsikirjoituksista suurin osa on psalmitekstejä. Seppänen ja von 

Weissenberg laskevat Qumranin käsikirjoituksista 36 olevan psalmitekstejä. Näin 

ollen psalmeja olisi enemmän kuin esimerkiksi Viidennen Mooseksen kirjan 

käsikirjoituksia.68 Psalmikäsikirjoitusten suuren määrän takia James A. Sanders 

olettaakin, että Qumranissa on saattanut olla hyvin suuri psalmikirjasto.69 Vaikka 

suurin osa käsikirjoituksista on psalmitekstejä, niistä suurin osa on säilynyt hyvin 

fragmentaarisina, eivätkä monet fragmenttipalat ole postimerkkiä suurempia. 

 
66 Seppänen & von Weissenberg 2013, 198−199.  
67 Seppänen & von Weissenberg 2013, 198. 
68 Viidennen Mooseksen kirjan käsikirjoituksia Seppänen ja von Weissenberg laskevat löytyneen 

30 kappaletta. He tosin toteavat, että käsikirjoitusten lukumäärä vaihtelee laskutavan mukaan. 

Esimerkiksi Flint laskee Qumranista löytyneitä psalmitekstejä olevan 42 kappaletta. Seppänen ja 

von Weissenberg huomauttavat myös, että on osittain sattumanvaraista, mitkä käsikirjoitukset ovat 

säilyneet nykypäivään asti. On mahdollista, että Qumranin liike tunsi enemmän käsikirjoituksia tai 

pitivät jotain sellaisia tekstejä arvovaltaisina, joita luolista on löytynyt hyvin vähän. Flint 2014b, 

229; Seppänen & von Weissenberg 2013, 202.   
69 Sanders 1967, 9. 
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Huomattavaa on se, että Qumranin käsikirjoitusaineiston perusteella Toora ja 

psalmit ovat olleet tärkeässä asemassa toisen temppelin ajan juutalaisuudessa.70   

Psalmitekstejä löydettiin Qumranin luolista 1, 3, 4, 5, 6, 8 ja 11. Kun luolan 

1, 3 ja 5 psalmitekstit julkaistiin, ne eivät herättäneet tutkijoissa suurta 

kiinnostusta. Psalmitekstit olivat hyvin fragmentaarisia ja näyttivät pieniä 

sanamuotojen vaihtelua lukuun ottamatta mukailevan masoreettista Psalmien 

kirjaa. Vasta vuonna 1965 James A. Sandersin toimittaman The Psalms Scroll of 

Qumran Cave 11 -teoksen jälkeen Qumranin psalmeista alettiin käydä vilkasta 

keskustelua. 11QPsa on Qumranin psalmikääröistä parhaiten säilynyt. Se sisältää 

sekä Heprealaisen Raamatun psalmeja että ennestään tuntemattomia psalmeja.  

Keskustelu 11QPsa:n psalmeista keskittyi siihen, onko psalmikäärön 

kirjoitusaikaan71 ollut olemassa kanoninen Psalmien kirja vai ei, koska käärön 

psalmit olivat osittain eri järjestyksessä kuin masoreettisen Psalmien kirjan 

psalmit, ja se sisälsi myös entuudestaan tuntemattomia psalmeja. Myöhemmin 

keskusteluun Qumranin psalmikääröistä tuotiin mukaan luolasta 4Q löytyneet 

psalmit.72 Tätä tutkimuksessa nimellä ”Qumranin psalmikäärön debatti”73 kiistaa 

käsittelen seuraavaksi.   

1.5. Qumranin psalmitutkimus 

Tässä kappaleessa käsittelen Qumranin psalmitutkimuksen vaiheita. Erityisessä 

huomiossa on Qumranin psalmikäärön debatti, sillä se leimaa tutkimuskenttää yhä 

tänäkin päivänä. Ensin käsittelen tätä debattia historiallisesta näkökulmasta, eli 

millaista keskustelu oli Sandersin vuoden 1965 julkaisun jälkeen 1990-luvulle 

asti. Tämän jälkeen käsittelen Qumranin psalmitutkimuksen nykypäivän kenttää. 

Nykypäivällä tarkoitan 2000-lukua. Olen tehnyt tämän ajallisen jaon sillä 

perusteella, että 1990-luvulta alkaen Qumranin käsikirjoitusarkistot on saatu 

kaikkien tutkijoiden yleiseen käyttöön, ja uusi Qumran-tutkimuksen aikakausi 

alkoi.74 

 
70 Flint 1997, 1; Seppänen & von Weissenberg 2013, 202; Vermes 1966, 149.   
71 Sanders ajoittaa ensimmäisen vuosisadan toiselle neljännekselle tai vuosisadan keskivaiheelle. 

Géza Vermes mukaan psalmitekstejä ei voi ajoittaa tarkemmin kuin Qumranin yhteisön 

viimeiselle vuosikymmenelle, mutta hän ei itse puutu yhteisön ajoittamiseen. Charlesworth ja 

Reitz ajoittavat Qumranin yhteisön aiemman tutkimuksen perusteella noin vuosille 150 eaa.– 68 

jaa. Charlesworth & Reitz 1995, XXII; Sanders 1967, 10; Vermes 1966, 149. 
72 Flint 1997, 2–5; Flint 2014, 231−233.  
73 Mm. Askin (2016), Flint (1997).   
74 von Weissenberg 2013, 195.  
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1.5.1. Qumranin psalmitutkimuksen historia 

Tässä kappaleessa käsittelen Qumranin psalmitutkimushistoriaa. Olen jakanut 

kappaleen kahteen alakategoriaan: Qumranin psalmitutkimuksen historiaan ja 

Qumranin psalmitutkimuksen nykyaikaan. Ensimmäisessä kappaleessa avaan 

Qumranin psalmitutkimuksen historiaa. Ensin esittelen Qumranin 

psalmitutkimuksen kuusi uranuurtajaa. Jään nämä uranuurtajat kahteen eri 

koulukuntaan sen mukaan, millä tavalla he tulkitsevat 11QPsa:n olleen käytössä 

sen kirjoitusaikaan.  

 Toisessa kappaleessa esittelen psalmitutkimuksen nykykenttää. 

Nykykentällä tarkoitan 2000-lukua, sillä 2000-luvulla Qumran-tutkimuksessa 

tapahtui uusi käänne, kun kaikki Qumranin käsikirjoitukset oli saatu toimitettua ja 

julki koko tiedeyhteisölle.75    

1.5.2.1. Qumranin psalmitutkimuksen kuusi suurta 

Tässä kappaleessa erittelen Qumranin psalmitutkimukselle tärkeän keskustelun 

avanneita tutkijoiden näkökulmia. Nämä tutkijat ovat James A. Sanders, Moshe 

Goshen-Gottstein, Shemaryahu Talmon, Patrick W. Skehan, Gerald H. Wilson ja 

Peter W. Flint. Nämä tutkijat ovat muodostaneet näkökulmansa noin 1960−1990 -

luvuilla, ja heidät voidaan jakaa mielipiteidensä perusteella karkeasti kahteen eri 

koulukuntaan: jokseenkin vakiintuneen psalmikäärön koulukuntaan ja liturgisen 

käyttötarkoituksen koulukuntaan. Vakiintuneen psalmikäärön koulukunnan 

edustajien mielestä 11QPsa on osittain vakiintunut, masoreettisen Psalmien kirjan 

rinnalla elänyt psalmien kokoelma. Liturgisen käyttötarkoituksen lippukunnan 

mielestä käsikirjoituksen teksteillä on ollut liturginen rooli, eikä se ole ollut 

samassa asemessa kuin − koulukunnan edustajien näkökulmasta vakiintunut – 

masoreettinen Psalmien kirja. Vaikka nykypäivänä keskustelu Qumranin 

psalmeista on edennyt näiden kahden koulukunnan ajatusmaailmojen 

ulkopuolelle, koulukuntariita on osaltaan ollut nykytutkimuksen pohjana, minkä 

takia näen oleellisena eritellä näiden kahden koulukunnan näkemyksiä Qumranin 

psalmeista. 

James A. Sanders julkaisi vuonna 1965 käännöksensä 11QPsa -

käsikirjoituksesta. Kaksi vuotta myöhemmin hän julkaisi toimittamastaan kirjasta 

uudemman version, jonka yhteydessä hän haastoi aiemman tutkimuksen 

näkemykset Qumranin psalmien luonteesta ja käyttötarkoituksesta. Sanders 

argumentoi, että Qumranin yhteisö olisi pyrkinyt kanonisoimaan psalmeja. Hänen 
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mukaansa psalmit 1−90 olisivatkin olleet kanonisoituja, mutta psalmien 91−151 

taas ei olisi kanonisoitu, ja sen takia ne ovat esimerkiksi käsikirjoituksessa 1QPsa 

eri järjestyksessä kuin masoreettisessa Psalmien kirjassa.76  

Gerald H. Wilson on Sandersin kanssa samaa mieltä psalmikäärön 

vakiintuneisuudesta ja toteaa, että 11QPsa:n loppuosan psalmien ajatusmaailma on 

selvästi eroava verrattuna masoreettisen Psalmien kirjan viimeisimpiin 

psalmeihin. Siinä missä masoreettiset psalmit korostavat yksin Jumalan voimaa ja 

mahdollisuutta pelastaa Israelin kansa, psalmikäärön viimeisimmät psalmit taas 

ihannoivat kuningas Daavidia ja Tooran lakien noudattaminen on tärkeämmässä 

asemessa pelastuksen kannalta. Nämä seikat Wilsonin mielestä resonoivat, että 

psalmit 91−150 eivät olisi vielä vakiintuneita Psalmikäärön 

kirjoitusajankohtana.77  

Myös Peter W. Flint on tätä samaa koulukuntaa Sandersin ja Wilsonin 

kanssa. Hän vie Sandersin ajatukset vielä kanonisoimattomasta psalmikirjan 

lopusta pidemmälle ja toteaa, että psalmikäärön loppu yhdessä luolasta 4 

löydettyjen psalmien kanssa edustaa Qumranin liikkeen omaa psalmikokoelmaa. 

Tätä psalmikokoelmaa hän nimittää 11QPsa-psalttariksi. Hänen mielestään on 

mahdollista, että Qumranin käsikirjoitukset antaisivat osviittaa ainakin kolmesta 

eri psalmieditiosta. Ensimmäiseen kuuluisi ensimmäiset 90 psalmia, toiseen 

editioon sisältyisi tämä ensimmäinen editio ja käsikirjoitus 11QPsa. Kolmas editio 

olisi suurin piirtein masoreettinen Psalmien kirja. Flint jättää myös varaa sille, 

etteivät nämä kolme olisi ainoat varhaisjuutalaisen kansan käytössä olleet 

psalmieditiot, vaan editioita voi olla vielä lisääkin, mutta niistä ei ole nykypäivään 

säilynyt viitteitä.78 

Shemaryahu Talmon ja Moshe H. Goshen-Gottstein olivat ensimmäisten 

joukossa kritisoimassa Sandersin teoriaa Qumranin psalmeista. He olivat 

kumpikin tahoillaan sitä mieltä, että 150 psalmin suuruista, valmista 

psalmikokoelmaa on muokattu siten, että se sopii Qumranin yhteisön liturgisiin 

tarkoituksiin. Sekä Talmon että Goshen-Gottstein argumentoivat, että 11QPsa:ssa 

olevat ei-masoreettiset psalmit ovat oman aikansa laulu- ja rukousperinteiden 

 
75 von Weissenberg 2013, 195.  
76 Sanders 1967, 13. 
77 Wilson 1983, 386−388; Wilson 1997, 

http://web.a.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/command/detail?vid=2&sid=5533b54d-f5e3-

44f4-89a1-

bdfc1c059af3%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN

=9712183922&db=a9h.  
78 Flint 1997, 170−171.  

http://web.a.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/command/detail?vid=2&sid=5533b54d-f5e3-44f4-89a1-bdfc1c059af3%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=9712183922&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/command/detail?vid=2&sid=5533b54d-f5e3-44f4-89a1-bdfc1c059af3%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=9712183922&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/command/detail?vid=2&sid=5533b54d-f5e3-44f4-89a1-bdfc1c059af3%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=9712183922&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/command/detail?vid=2&sid=5533b54d-f5e3-44f4-89a1-bdfc1c059af3%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=9712183922&db=a9h
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tuotetta eikä niitä kannata käsitelläkään muina kuin oman aikansa ylimääräisinä 

teoksina. Goshen-Gottstein nimittääkin käsikirjoitusta 11QPsa ”muinaiseksi 

hymnikirjan prototyypiksi”79. Goshen-Gottsteinin argumentit tuntuvat mielestäni 

heikoilta. Hän itse myöntää, että teoria liturgisesta käytöstä on oltava pätevin, 

koska se ei riitele aiemman tutkimuksen kanssa.80 

Myös Patrick W. Skehan näkee 11QPsa:ssa liturgista potentiaalia. Goshen-

Gottsteinin ja Talmonin tapaan hän ajattelee masoreettisen Psalmien kirjan olleen 

vakiintunut kokonaisuus, kun 11QPsa kirjoitettiin. Kahdesta edellisestä tutkijasta 

poiketen hän ei kuitenkaan näe, että Heprealaisesta Raamatusta puuttuvat psalmit 

olisivat olleet käytännön liturgiassa mukana, vaan niillä ennemminkin on hänen 

mukaansa ollut ”liturgian reflektoinnin”81 rooli. Skehanin mielestä on selvää, että 

käärö on koottu sen jälkeen, kun Psalmien kirjasta on tullut kanonisoitu, 

yhtenäinen teos, koska eksklusiivisesti kääröstä 11QPsa löytyneet psalmit 

näyttävät tuntevan kanonisoidut psalmit hyvin.82 

Tämä samainen keskustelu vakiintuneen psalmikokoelman ja sen liturgisen 

roolin välillä näkyy Hymnin Luojalle tutkimuksessa. Koska Hymni Luojalle 

kuuluu niihin psalmeihin, joista ei ole löytynyt muualta kuin Qumranista 

käsikirjoituksia, se on kuulunut olennaiselta osalta tähän keskusteluun. 

Esimerkiksi Skehan käyttää Hymniä Luojalle yhtenä esimerkkinä siitä, miten 

hyvin psalmin kirjoittaja tuntee muita varhaisjuutalaisia tekstejä, sillä Hymni 

Luojalle lainaa niitä useasti. Näin ollen näiden muiden tekstien on oltava jollain 

tavalla vakiintuneita.83 

1.5.2. Qumranin psalmien tutkimus nykypäivänä 

Vaikka 2000-luvulla Qumran-tutkimus on kokenut uuden käänteen tekstien uuden 

julkaisun myötä,84 samat tutkimuskysymykset puhuttelevat tutkijoita edelleen. 

Tässä yhteydessä annan kaksi esimerkkiä tästä psalmitutkimuksen uudesta 

aallosta. Ensimmäinen esimerkki on Mika S. Pajusen artikkeli Perspectives on the 

Existence of a Particular Authoritative Book of Psalms in the Late Second Temple 

Period (2014), ja toinen on William Yarchinin artikkeli Were the Psalms 

Collections at Qumran True Psalters? (2015). Kumpikin tutkija tarkastelee 

Qumranin psalmeja laajemmassa kokonaisuudessa: Pajunen tarkastelee 

 
79 ”Prototype of a ’Hymn book’”. Goshen-Gottstein 1966, 24.  
80 Goshen-Gottstein 1966, 23–26, 28–33; Talmon 1966, 13–14, 21. 
81 ”Reflection on the liturgy”. Skehan 1973, 205.  
82 Skehan 1973, 195−205.  
83 Skehan 1973, 202−205.  
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Qumranista löytyneitä fragmentaarisia psalmikääröjä, kun taas Yarchin tarkastelee 

psalmien liturgista roolia vertailemalla sitä keskiaikaisiin juutalaisiin 

psalmikäsikirjoituksiin. Kumpikin tutkija tulee tahoillaan siihen tulokseen, että 

psalmikokoelmien vakiintumisaikaa tutkiessa on otettava huomioon muitakin 

lähteitä kuin vain masoreettinen Psalmien kirja ja Qumranin psalmikäärö 11QPsa. 

  Pajunen kritisoi tutkimuskonsensusta siitä, että psalmit jaotellaan 

merkittävämpiin ja vähäpätöisempiin psalmeihin. Hän argumentoi, että mielekästä 

olisi tutkia kutakin psalmikokoelmaa itsenäisesti. Tällöin saisi paremman kuvan 

siitä, millaisia psalmikokonaisuuksia toisen temppelin aikaan oli olemassa ja 

millaisessa asemessa ne olivat Qumranin liikkeen piirissä. Hän argumentoi myös, 

ettei psalmeja ole käytetty vain yhteisöllisen liturgian harjoittamiseen, vaan niitä 

on todennäköisesti käytetty myös yksityisessä uskonnonharjoituksessa. Psalmien 

funktio ei Pajusen mukaan ole ollut vain uskonnollisuuden harjoittamisen väline, 

vaan varhaisjuutalainen vastaanottajajoukko on hakenut psalmiteksteistä myös 

historialleen ja tulevaisuudelleen selitystä sekä eettisiä ohjeita. Pajunen erityisesti 

kritisoi eitä, että fragmentaaristen psalmikäsikirjoitusten perusteella tehdään 

tulkintoja, muodostavatko Qumranista löytyneet psalmit jonkinlaisen 

arvovaltaisen psalmikokoelman.85  

William Yarchin taas tarkastelee artikkelissaan useita keskiaikaisia 

hepreankielisiä psalmikäsikirjoituksia ja tulee siihen tulokseen, että oikeastaan ei 

11QPsa:n yhteydessä voida puhua psalttarista tai liturgisesta kokoelmasta. 

Artikkelissaan Yarchin tutkii hepreankielisen Psalmien kirjan erilaisia versioita 

keskiajalta ja tulee siihen tulokseen, että kirjan psalmit ovat olleet eri yhteisöissä 

eri järjestyksessä. Tästä syystä ei voida olettaa, että Psalmien kirjaa tai 11QPsa:a 

olisi käytetty aina samalla tavalla. Käyttötarkoitukset ovat vaihdelleet sen 

mukaan, miten yhteisö on nähnyt sopivaksi tekstejä käytettävän.86  

Yhteenvetona todettakoon, että Qumranin psalmikäärön debatti – ja sitä 

myötä myös kysymys masoreettisen Psalmien kirjan vakiintumisesta – on edennyt 

kahden suuren käsikirjoituksen tutkimisesta laajemmalle. Tutkijat hakevat 

vastauksia psalmien vakiintumisesta ja käyttötarkoituksesta Qumranin vähemmän 

tutkituista psalmiteksteistä sekä Qumranin tekstien ulkopuolelta.87 Tutkijat 

 
84 von Weissenberg 2013, 195.  
85 Pajunen 2014, 143–145, 163.  
86 Yarchin 2015, 775−789.  
87 Myös esim. Lindsay A. Askinin tutkimus Siirakin kirjasta kuuluu tähän samaan 

tutkimuskontekstiin. Askinin tutkimusta käsittelen kuitenkin tarkemmin 4. kappaleessa Vertailu, 

joten en sitä tässä kappaleessa käsitellyt. Askinin artikkelista ks. tutkielman sivu 61. 
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tuntuvat myös helpommin tarkastelevan Qumranin psalmitekstejä itsenäisin 

kokonaisuuksinaan liittämättä niihin esimerkiksi Herman Gunkelin muotokriittistä 

metodia88 tai käyttämättä psalmeja todistuskappaleina Sandersin jokseenkin 

vakiintuneen psalmikokoelman teoriaa89 puolesta tai vastaan.90   

2. Hymni Luojalle 

2.1. Ulkoiset ja sisäiset tekijät 

Ulkoisilla ja sisäisillä tekijöillä tarkoitan Hymnin Luojalle ulkoasullisia sekä 

rakenteellisia ominaisuuksia. Nämä ovat niitä silminnähtäviä tekijöitä, joiden 

tulkitsemiseen ei liity tekstin sisällön tulkintaa, mutta esimerkiksi tuhoutuneet 

sanat, joita ei enää pysty teksteistä erottamaan, kuuluvat tähän kategoriaan. 

Ulkoisilla tekijöillä tarkoitan niitä ulkoasullisia seikkoja, jotka ovat läsnä koko 

psalmikäärössä 11QPsa. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi kysymykset siitä, 

mille materiaalille psalmikäärö on kirjoitettu, ja millaista tuhoutumaa siinä on. 

Sisäisillä tekijöillä tarkoitan Hymnille Luojalle ominaisia asioita. Tähän 

kategoriaan esimerkiksi kuuluvat psalmin marginaalien koko ja psalmista 

tuhoutuneet sanat. Ensin käsittelen Hymnin Luojalle ulkoisia tekijöitä ja 

jälkimmäisenä Hymnin Luojalle sisäisiä tekijöitä. Monessa tapauksessa nämä 

ulkoiset ja sisäiset tekijät menevät sekaisin ja liittyvät toisiinsa, joten täysin 

toisistaan erillään niitä ei pysty käsitellä. 

Tov arvioi, että keskimäärin Qumranin kääröissä on 20 riviä palstaa kohti.91 

Hymnin Luojalle nahanpalassa on 15 riviä, joten se edustaa Qumranin tekstien 

 
88 Muotokritiikki on tutkimusmenetelmä, jolla tutkitaan tekstin rakenteellisia seikkoja. Siinä 

keskitytään mm. tekstissä käytettyihin sanoihin ja metriikkaan. Marttila, 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/metodit8.html. Herman Gunkel jakoi 

muotokriittisen tutkimusmenetelmänsä perusteella psalmit viiteen eri kategoriaan: ”hymneihin, 

yhteisön valituksiin, yksilön valituksiin, yksilön kiitoslauluihin sekä kuningaspsalmeihin”. Näillä 

ryhmillä on myös alaryhmiä, kuten esimerkiksi yhteisön kiitoslaulu. Viiden eri psalmilajin lisäksi 

hän niputtaa ”sisääntuloliturgian, Toora-laulut ja siunaukset” omaksi, pienemmäksi 

kategoriakseen. Yhdessä psalmissa voi Gunkelin mukaan kuitenkin olla eri ryhmien ja alaryhmien 

piirteitä. Gunkel 1967, 10−23. 
89 Tästä lähtien viittaan vakiintuneen psalmikokoelman teoriana Sandersin alullepanemaa teoriaa 

psalmikäärön 11QPsa vakiintuneisuudesta ja käytöstä Qumranin liikkeessä. Liturgisen roolin 

teoriaksi taas nimitän sitä teoriaa, joka syntyi Sandersin vakiintuneen psalmikokoelman teoriaa 

vastaan.  
90 Tästä esimerkkinä Hermann Spieckermannin tuore artikkeli From the Psalter back to the Psalms 

(2020), jossa Spieckermann argumentoi sen puolesta, että psalmitutkimuksessa siirryttäisiin muun 

muassa psalmien kategorioimisesta ja muotokriittisestä tutkimusmetodista psalmien teologian 

tutkimiseen. Hänen mielestään psalmien funktio tulee parhaiten esiin, kun niitä tutkitaan 

yksittäisinä luomuksina, eikä niitä ryhmiteltäisi liikaa. Spieckermann 2020, 1−21. Spieckermann 

osoittaa kritiikkinsä erityisesti Psalmien kirjan tutkimukselle, mutta mielestäni hänen kritiikkinsä 

on myös hyvä tiivistelmä siitä, mitä myös Qumranin psalmien tutkijat ovat 2000-luvulla ajatelleet. 
91 Tov 2004b, 74.  

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/metodit8.html
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joukossa melko tyypillistä rivimäärää.92 Psalmikäärölle on tyypillistä, että palstat 

ovat käärön alussa leveitä, mutta kapenevat loppua kohti,93 ja 11QPsa:n kahdella 

viimeisellä nahkapalalla on kapeat palstat. Hymni Luojalle on käärön 

kolmanneksi viimeisellä nahkapalalla, joten sen palstat ovat leveydeltään 

normaalit. Normaalia Hymnin Luojalle nahkapalassa on myös se, että kirjoittaja 

näyttää piirtäneen itselleen selvät marginaalit ja käyttäneen kirjoittamisen apuna 

viivoja, jotta hän kirjoittaisi suoraan.94 

Käärö 11QPsa on yhtenäinen, joka tarkoittaa sitä, että siinä olevat psalmit on 

selvästi tarkoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä puoltaa se, että 11QPsa loppuu 

niin sanottuun tyhjään sivuun, joka viittaa siihen, että käärön oli tarkoitus loppua 

psalmiin 151B, joka on käärön palstalla 28.95 Käärö on kirjoitettu isoin kirjaimin, 

kun sitä verrataan muihin Qumranin käsikirjoituksiin.96  

Tov mainitsee, että Qumranin psalmien käsikirjoittajilla on ollut neljä tapaa 

erotella, mistä seuraava psalmi edellisen jälkeen alkaa. Ensimmäinen tapa on, että 

uusi psalmi alkaa edellisen perässä, mutta edellisen psalmin viimeisellä rivillä on 

tyhjää, kirjoittamatonta tilaa. Toinen tapa on, että edellisen psalmin viimeisellä 

rivillä on sisennys, jolloin seuraavan psalmin ensimmäinen rivi alkaa sisennetyn 

rivin jälkeiseltä riviltä. Kolmannella tavalla eroteltuina psalmien välissä on aina 

tyhjä rivi, jolloin seuraava psalmi alkaa kokonaan kirjoittamattoman rivin jälkeen. 

Neljännessä tavassa loppuvan ja alkavan psalmin välillä on paljon tyhjää, 

kirjoittamatonta tilaa, mutta ne saattavat alkaa samalta sivulta.97 Hymni Luojalle 

noudattaa ensimmäistä tapaa eli sitä ennen olevan psalmin 150 viimeisellä rivillä 

on vain kaksi sanaa, joita lukuun ottamatta rivi on tyhjä. Hymni Luojalle alkaa 

heti seuraavan rivin alusta. 

Koska 11QPsa:n loppu on hyvin säilynyt, se on todennäköisesti viimeisen 

avaamiskerran jälkeen suljettu oikein päin. Tov mainitsee, että sellaiset kääröt, 

jotka on rullattu takaisin väärinpäin − eli loppu tulee luettaviin ennen alkua – ovat 

todennäköisesti olleet kovassa tai senhetkisessä käytössä. Tällaisen väärinpäin 

rullatun käärön lukemista on helppo jatkaa, jos lukija on lukenut käärön 

 
92 Tovin mielestä 5−13 riviä kolumnia kohti on vähän, mutta tässä tapauksessa nämä 

käsikirjoitukset ovat myös fyysisiltä mitoiltaan pienempiä kuin normaalisti. Tov 2004b, 74. 

Vaikka Hymnissä Luojalle on vain 15 riviä, siinä ei Tovin luokituksen mukaan ole epätavallisen 

vähän tekstiä. Hymni Luojalle vaikuttaa myös olevan fyysisiltä mitoiltaan normaali. 
93 Tov 2004b, 78.  
94 Tov 2004b, 35. Qumranin nahkapaloille kirjoitetuille fragmenteille tällainen viivojen apuna 

käyttäminen on tyypillistä. Tov 2004b, 35. 
95 Sanders 1965, Table of Plates. 
96 Tov 2004b, 99.  
97 Tov 2004b, 163−164.  
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puolestavälistä yli.98 Hymni Luojalle sijoittuu 11QPsa:n loppuun, mikä voi olla 

yksi osatekijä sille, että psalmi on säilynyt lähes kokonaan. 

Hymnissä Luojalle on yhdeksän jaetta. Näistä jakeista jokaisessa on kaksi 

säettä. Jokaisen jakeen kummatkin säkeet ovat suurin piirtein yhtä pitkiä, mikä on 

hieman poikkeavaa 11QPsa:n muihin ei-masoreettisiin psalmeihin verrattuna. 

Muissa psalmikäärön ei-masoreettisissa psalmeissa nimittäin säkeiden pituuden 

vaihtelevat enemmän kuin Hymnissä Luojalle. Jakeissa 1−4 ja 8−9 jakeen toinen 

säe on pidempi kuin ensimmäinen. Jakeissa 5−7 asia on toisinpäin. Näissä 

jakeissa ensimmäinen säe on toista säettä hieman pidempi.99  

Luolassa 11 on Tovin mukaan ollut kääröjen säilymisen kannalta 

sopivanlainen ilma, koska sieltä löytyneet kääröt ovat poikkeuksellisen hyvin 

säilyneitä.100 Hymni Luojalle eli fragmentti 11QPsa 26: 9−15 on melko hyvin 

säilynyt. Ainoastaan sen viimeisimmillä riveillä 14−15 on tuhoutumaa. Käärön 

tuhoutuma on toistuvaa, samankaltaista aaltoilevaa jälkeä, mikä viittaisi siihen, 

että jokin eläin, esimerkiksi mato, on syönyt käärön reunaa tai se olisi kärsinyt 

kosteusvaurioita, sillä kuvio toistuu tietyin väliajoin. Tuhot riveillä 14−15 ovat 

suuria. Tämän takia on hyvä pitää mielessä, miten kyseenalaista viimeisten rivien 

kääntäminen tai edes rekonstruoiminen on. Neljännentoista rivin lopusta 

viidennentoista rivin alkuun עשה ,ויוצא ja והעל ovat ainoat kokonaiset sanat, jotka 

ovat selvästi luettavissa. On mahdollista, että Hymnin Luojalle jälkeen 

kolumnissa 26 on Toisen Samuelin kirjan 23. luvun kuusi ensimmäistä jaetta, 

koska kolumni 27 alkaa Toisen Samuelin kirjan 23. luvun seitsemännestä 

jakeesta.101 Tätä on kuitenkin mahdotonta todistaa, koska osuus kuuluu 

fragmentin pahasti tuhoutuneeseen osaan.  

Eric D. Reymondin mukaan melkein jokaisessa Hymnin Luojalle jakeessa 

on ”toistuvaa/merkitysopillista parallelismia”102. Esimerkiksi jakeessa 1b toistuu 

sekä pyhä-sana että sukupolvi-sana kaksi kertaa. Jakeessa 4 taas esiintyy 

antonyyminen parallelismi valon ja pimeyden välillä. Jakeet, joissa tämä 

parallelismi ei näy, ovat jakeet 2 ja 9. Reymond kuitenkin huomauttaa, että jakeen 

2 jälkimmäinen säe näyttää täydentävän ensimmäistä, joten ainoastaan jakeessa 9 

ei Reymondin huomioiden mukaan ole minkäänlaista toistavaa tai 

 
98 Tov 2004b, 108−109. Tov kuitenkin huomauttaa, että luolan 11 käsikirjoituksilla on melkein 

poikkeuksetta yhteistä, että ne on suljettu oikein päin. Tov 2004b, 117. 
99 Reymond 2011, 180.  
100 Tov 2004a, 195.  
101 Reymond 2011, 169.  
102 ”Repetitive/semantic parallelism”. Reymond 2011, 181.  
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merkitysopillista parallelismia.103 Tämä johtunee siitä, että jae 9 on psalmin 

kaikista tuhoutunein jae, joten ei ole aivan varmaa, mitä se on pitänyt sisällään. 

Reymond jatkaa, että jakeiden sisäisen toistuvan/merkitysopillisen 

parallelismin lisäksi Hymnin Luojalle jakeista on havaittavissa jakeiden välistä 

toistuvaa/merkitysopillista parallelismia, kieliopillista parallelismia sekä 

foneettista parallelismia. Esimerkiksi jakeissa 3 ja 4 toistuu sama hepreankielinen 

konsonanttijuuri כין (valmistaa), ja jakeiden 6 ja 7 välillä taas toistuu sama 

partisiipin predikatiivi. Foneettisesta parallelismista Reymond taas käyttää 

esimerkkinä jakeen 2 מ-kirjaimen (mem) toistoa.104 Näiden paralleelien luominen 

viittaa mielestäni taitavaan kielenkäyttöön.  

2.3. Hepreankielinen teksti ja käännös 

Tässä kappaleessa esitän oman käännökseni Hymni Luojalle -psalmista. 

Käännöksen apuvälineinä olen käyttänyt muun muassa The Brown-Driver-Briggs 

Hebrew and English Lexiconia, Matti Liljeqvistin Vanhan testamentin heprean ja 

aramean sanakirjaa sekä Ernest Kleinin heprean sanakirjaa. Tavoitteeni 

käännöksessä on ollut kääntää hepreankielinen alkuteksti hyvälle suomen kielelle 

samalla yrittäen säilyttää psalmin runollinen tuntu. Hepreankielinen tekstiosuus 

on Dead Sea Scrolls Electronic Libraryn105 esittämässä muodossa. Jakeet olen 

merkinnyt jakeen aloittavan kirjaimen yläpuolelle. Kuva psalmista on liitettynä 

tutkielman liitteiden joukkoon.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Reymond 2011, 181.  
104 Reymond 2011, 181.  
105 Ks. kuva Hymnistä Luojalle tutkielman liitteistä sivulta 82. 
106 Tov (2006) 
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1 Suuri ja pyhä on Jahve. 

Pyhä pyhimmistä107 sukupolvelta toiselle. 

2 Kirkkaus kulkee hänen edellään 

ja hänen jäljessään tulee suuri veden kohina. 

3 Uskollisuus ja luotettavuus ovat hänen ominaisuuksiaan108. 

Lujuus ja oikeus ja vanhurskaus ovat hänen valtaistuimensa perustus. 

4 Hän erotti valon pimeydestä. 

Aamunsarastuksen hän valmisti sydämensä tiedolla.  

5 Silloin hänen enkelinsä huomasivat109 ja lauloivat ilosta, 

sillä hän näytti heille, mitä he eivät olleet huomanneet.110 

6 Hän koristeli vuoret sadolla111, 

hyvällä ruoalla kaikille eläville.112 

7 Siunattu olkoon hän, joka loi maan voimallaan 

valmistaen maailman viisaudellaan. 

8 Ymmärryksessään hän kurkotti taivaat 

ja päästi [tuulen] ulos hänen [va]rastoistaan. 

9 [Sateella] hän sai [salamat] aikaan  

ja hän nostatti pilv[et m]aan ääristä. 

 […] 

2.4. Rakenteen ja sisällön kommentointi  

Tässä kappaleessa kommentoin Hymnin Luojalle rakennetta ja sisältöä. Käytän 

apunani Moshe Weinfeldin kommentaarinomaista artikkelia The Angelic Song 

over the Luminaries in the Qumran Texts (1995) sekä esimerkiki. Artikkelissaan 

Weinfeld argumentoi, että Hymnissä Luojalle on selvästi nähtävissä siihen 

vaikuttaneet ja sen vaikutuksen alaiset tekstit, koska näiden tekstien 

ajatusmaailma on samankaltainen. Erityisesti Weinfeld keskittyy Hymnin Luojalle 

 
107 ”Pyhä pyhimmistä” kääntyisi parhaiten suomen kielelle kaikkein pyhin -termillä. Tästä 

huolimatta olen kääntänyt kohdan sananmukaisesti, jotta kolminkertainen pyhähuudahdus eli 

trishagion näkyisi suomennoksessa. Ks. trishagionista tutkielman sivulta 27 & 46. 
108 Tämä hepreankielinen sana פנום kääntyisi sanatarkemmin ”häntä itseään” tai ”hänen 

persoonaansa”. Esimerkiksi Sanders (1965) kääntääkin sanan englanniksi ”His presence”. Olen 

käyttänyt suomenkielisessä versiossa kuitenkin muotoa ”hänen olemustaan”, koska sananparret 

”häntä itseään” ja ”hänen persoonaansa” kuulostavat suomeksi kapulakieliseltä. Tulkitsin 

hepreankielisen tekstin ja englanninkielisten käännösten avulla sanan פניו viittaavan tässä 

psalmissa Jumalan attribuutteihin uskollisuus ja luotettavuus.  
109 Vaikka kirjaimet אזראו on kirjoitettu yhteen, on niiden todennäköisesti ollut tarkoitus olla kaksi 

eri sanaa אז ראו. Sanders 1965, 91. 
110 Jakeesta on todennäköisesti pyyhitty pois ה-kirjain. Sanders 1965, 91. 
111 Tämä hepreankielinen sana tarkoittaa ”tuotosta”, ja esimerkiksi Sanders (1965) kääntää sanan 

englanniksi ”produce”. Käännökseen olen valinnut sato-sanan kahdesta syystä. Ensinnäkin 

”tuotoksillaan” kuulostaa kapulakieliseltä. Toiseksi esimerkiksi Grnat argumentoi, että lause 

tarkoittaisi Jumalan kasvattavan hedelmiä. Grant 2011, 6. Tähän Grantin argumenttiin paneudun 

jakeen 6 kommentoinnin ohessa, tutkielman sivulla 36. 
112 Jakeesta on todennäköisesti pyyhitty pois ו-kirjain. Sanders 1965, 91.  
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yhtäläisyyksiin erityisesti Kedusha-rukouksien113 kanssa. Vastapainon Weinfeldin 

argumenteille antaa Eric D. Reymondin kommentit Hymnistä Luojalle hänen 

teoksessaan New Idioms Within Old: Poetry and Parallelism in the Non-

Masoretic Poems of 11Q5 (2011). Hän on useissa kohdissa eri linjoilla kuin muut 

psalmia tulkinneet tutkijat, ja on siksi mielenkiintoinen lisä keskusteluun Hymnin 

Luojalle sisällöstä. 

 Osan jakeista esittelen yksinään, osan taas yhdessä jonkun toisen jakeen 

kanssa. Tämä on oma jakoni jakeille, sillä yhdessä käytävien jakeiden sisältö 

liittyy toisiinsa. Toisaalta Hymni Luojalle muodostaa hyvin yhtenäisen 

kokonaisuuden, joten täydellistä, teemoittain kulkevaa jakoa on lähes mahdotonta 

muodostaa siten, että tekstin rakenne pysyy yhtenäisenä. Olen jaollani pyrkinyt 

siihen, että psalmit teemat tulisivat mahdollisimman jouhevasti käsiteltyä.   

2.4.1. Jae 1 

Suuri ja pyhä on Jahve 

pyhä pyhimmistä sukupolvelta toiselle. 

 

Ensimmäisessä jakeessa korostetaan Jahven suuruutta ja sen jatkuvuutta.114 

Esimerkiksi Esther Chazon ajattelee, että jakeessa on kolminkertainen 

pyhähuudahdus eli trishagion kohdassa: ”- - - pyhä on Jahve/pyhä pyhimmistä.” 

Tämä kolminkertainen pyhähuudahdus yhdessä jakeen 3 kuvaileman Jumalan 

valtaistuimen kanssa on saanut tutkijat115, ajattelemaan, että Hymnin Luojalle 

kirjoittaja olisi tietoisesti lainannut Jesajan kirjan kuudennen luvun kolmatta 

jaetta116. Kirjoittaja halusi luoda alluusion Jesajan kirjan ja Hymnin Luojalle 

välille.117 Tätä Hymnin Luojalle ja Jesajan kirjan välistä intertekstuaalisuutta 

käsittelen tutkielman kolmannessa kappaleessa Intertekstuaalisuus alaotsikon 

Epäsuorat lainaukset alla.118 

2.4.2. Jakeet 2 ja 3 

Kirkkaus kulkee hänen edellään 

ja hänen jäljessään tulee suuri veden kohina. 

Uskollisuus ja luotettavuus ovat hänen ominaisuuksiaan 

lujuus ja oikeus ja vanhurskaus ovat hänen valtaistuimensa perustus. 

 
113 Kedusha-rukoukset ovat juutalaisia rukouksia, jossa toistetaan pyhä-sanaa. Oxford Reference: 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100032857.    
114 Weinfeld 1995, 133–135.   
115 Esim. Chazon (2003), Grant (2011) ja Weinfeld (1995). 
116 ”He huusivat toinen toiselleen: ’Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää 

kaiken maan.’” 
117 Chazon 2003, 94.  
118 Ks. tutkielman sivu 46. 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100032857
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Jakeissa 2 ja 3 kuvaillaan Jahven suuruutta sanoilla kirkkaus, uskollisuus, 

luotettavuus, lujuus, oikeus ja vanhurskaus. Myös jakeen 2 veden kohina viittaa 

Jahven suuruuteen. Weinfeldin mukaan jakeen 2 kielikuvat ovat hyvin tuttuja 

Heprealaisen Raamatun tekstistä, esimerkiksi Hesekielin kirjan kohdassa 43:2 

Jumalan kirkkaus kuulostaa idästä tullessaan veden kohinalta. Hesekielin kirjassa 

myös veden kohina, Jumalan valtaistuin ja sen ominaisuudet liittyvät toisiinsa, 

kuten Hymnissä Luojallekin. Weinfeld vetoaa muinaisseemiläiseen perinteeseen 

ja toteaa, että esimerkiksi juuri Hesekielin kirjassa veden kohina on metafora 

enkelien siipien äänelle. Weinfeldin mukaan tämä taas viittaa siihen, että enkelit 

ylistävät jumalaa, joten hänen mielestään myös Hymnin Luojalle veden kohina 

viittaa enkelien siipien ääneen.119  

Myös Reymond kiinnittää huomiota siihen, että jakeissa kuvaillaan Jumalaa 

hyvin samoilla sanoilla kuin masoreettisen Heprealaisen Raamatun teksteissäkin. 

Hän mainitsee esimerkiksi psalmin 85120, jossa kerrotaan oikeuden kulkevan 

Jumalan edellä, ja psalmin 96121, jossa käytetään samankaltaisia sanoja 

kuvailemaan Jumalan mahtia kuin Hymnissä Luojalle. Weinfeldin tavoin 

Reymond myös näkee suuren veden kohinan teeman olevan hyvin monessa 

masoreettisen Heprealaisen Raamatun tekstissä, esimerkiksi Hesekielin kirjan 

kohdassa 43:2.122 

Reymondin päähuomio jakeissa Hymnin Luojalle jakeissa 2 ja 3 on, että 

niissä on paljon samanlaista kielenkäyttöä kuin masoreettisen Heprealaisen 

Raamatun teksteissä. Vaikka tämä on mielenkiintoinen huomio, ei se välttämättä 

johda mihinkään erityiseen johtopäätökseen. Jumalaa kuvaillaan samoilla 

määritteillä useammissa varhaisjuutalaisissa teksteissä varmasti sen takia, että 

näitä samoja määritteitä käytetään myös kuvailemaan muinaisitämäisten 

uskontojen jumalia ylipäätänsä.  

Mielenkiintoinen on kuitenkin Reymondin huomio siitä, että lause ”suuri 

veden kohina” on hepreankielisiä kirjaimiaan myöten löytynyt tismalleen 

samanlaisena vain Hymnien kirjassa.123 Vaikka tämä Hymnin Luojalle ja 

 
119 Weinfeld 1995, 135–137.  
120 Psalmi 85:14: “Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle tien.” Raamattu 1992. 
121 Psalmi 96:6: “Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.” 

Raamattu 1992.  
122 Reyond 2011, 173–174.  
123 1QHa X, jae 18. וכול[ א̊נ  שי רמיה עלי יהמו כקול המון מים רבים[. ”[Kaikki] petoksen miehet ärjyvät 

minua vastaan kuin vuolaiden vetten pauhu.” Pentti Tepsan käännös. Antin & Tepsa 2017, 344; 

Tov (2006). Kursiivit ovat sekä heprean- että suomenkielisessä tekstissä oma lisäykseni.  
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Hymnien kirjan sanaparret ovat identtisiä, Reymond tulkitsee ne kuitenkin 

viittaavan eri asioihin. Reymond näkee tämän Hymnien kirjan kohdan ottavan 

vaikutteita Jesajan kirjan 17. luvusta sen sijaan, että psalmi ottaisi vaikutteita 

Hesekielin tai Jeremiaan kirjasta.124 

Reymond nostaa myös hepreankielisen sanan םונ פ  huomioitavaksi. 

Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa sana on lähes poikkeuksetta 

käännetty ”presence”125, eli suomeksi käännettynä olemassaolo. Tämä 

hepreankielinen sana kuitenkin kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa kasvoja.126 

Reymond argumentoi, että jakeen 2 sanan לפניו (hänen edellään), takia kirjoittaja 

olisi valinnut jakeessa 3 käyttävänsä kasvot-sanaa eikä sanaa סביב eli ympärillä.127 

Reymond ei perustele, miksi hänen mielestään jakeen 2 hänen edellään -sanaparsi 

olisi vaikuttanut jakeeseen kolme, joten hänen argumenttinsa jää tässä asiassa 

avoimeksi.  

2.4.3. Jakeet 4 ja 5 

Hän erotti valon pimeydestä 

aamunsarastuksen hän valmisti sydämensä tiedolla.  

Silloin hänen enkelinsä huomasivat ja lauloivat ilosta, 

sillä hän näytti heille, mitä he eivät olleet huomanneet. 

 

Hymnin Luojalle ensimmäinen mainita luomiselle on jakeessa 4, sillä tässä 

jakeessa kerrotaan Jahven erottaneen valon pimeydestä ja valmistaneen 

aamunsarastuksen. Valon luominen tiedosta on Weinfeldin mukaan juutalaiselle 

aamuliturgialle tyypillinen piirre, ja hyvin yleinen ajatus Qumranin 

käsikirjoituksissa, esimerkiksi Hymnien kirjassa ja Sotakäärössä.128 

 Reymondin mielestä Hymnin Luojalle neljäs jae ja Ensimmäisen 

Mooseksen kirjan kertomus valon luomisesta129 on hyvin samankaltainen. Näissä 

kahdessa on kuitenkin se ero, että Hymnin Luojalle kirjoittaja käyttää prepositiota 

 joka toimii heprean kielessä elatiivina vastaavana prepositiona (englanniksi ,מן

from)130. Sen sijaan, että Hymnin Luojalle kirjoittaja käyttäisi masoreettisen 

 
124 Reymond 2011, 173−175.  
125 Näin kääntävät mm. Reymond (2011) ja Sanders (1965). 
126 Reymond 2011, 175. Liljeqvist 2010, 420−421. 
127 Reymond 2011, 175. Liljeqvist 2010, 355. 
128 Weinfeld 1995, 144−146. 
129 1. Moos. 1:4: ”Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä.” 1. Moos. 1:18: 

”-- hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä.” 

Raamattu 1992.  
130 Anneli Aejmelaeus listaa מן-prepositiolle 5 eri kielioppillista tarkoitusta: ”1) paikallinen 

-sta/-stä, 2) ajallinen -sta/-stä, 3) komparatiivi, 4) superlatiivi, 5) kausaalinen takia.” Aejmelaeus 

2007, 54.  
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tekstin lauserakennetta ”välillä [A] ja välillä [B]” (בין…ובין),131 hän käyttää מן-

partikkelia. Tämä luo Reymondin mielestä asetelman, jossa pimeydestä erotetaan 

valo, jolloin valo on jotain pimeyttä ihmeellisempää.132 

Jakeessa 5 huomio kääntyy luomisesta Jahven enkeleihin ja heidän 

tekoihinsa. Nitzan argumentoi, että aamunsarastus ja enkelit liittyvät oleellisella 

tavalla yhteen: hänen mukaansa enkelien liturginen ylistäminen on ollut 

varhaisjuutalaisen aamuliturgian esikuvana.133 Tässä tapauksessa hymnin 

kirjoittaja olisi tehnyt taitavan miellekuvan, jolla hän sitoo enkelit luomiseen: 

enkelit nimittäin luotiin valon yhteydessä. Herääkin kysymys, onko kirjoittaja 

halunnut kuvata valon ja pimeyden erottamisella myös enkelien luomisen, sillä 

seuraavassa jakeessa enkelit jo ”huomaavat hänet”. Enkelien on siis täytynyt olla 

olemassa ennen kuin he ovat voineet huomata mitään.  

Reymond kommentoi, että tämä enkelien ”huomaaminen” liittyy 

olennaisesti tietoon ja ylistämiseen. Vastaanottajalle ei nimittäin kerrota, mitä 

enkelit saivat huomata ja tietää, eli mikä aiheutti halun ylistää Jumalaa. Reymond 

arvelee, että enkelit olisivat nähneet Jumalan loistokkuuden tai voiman.134 

Hymniä Luojalle voisi tässä tapauksessa tulkita niin, että ihmisillä ei ole kykyä 

nähdä Jumalaa koko loistossaan, mutta enkeleillä on. 

Qumranin käsikirjoituksille on Weinfeldin mukaan ajatus, että enkeleillä 

on jotain Jumalan salattua tietoa, koska he ovat taivaassa lähellä Jumalaa. Tämä 

ajatus tulee Weinfeldin mukaan ensimmäisen temppelin ajalta ja on nähtävissä 

esimerkiksi Toisessa Samuelin kirjassa. Weinfeld argumentoi, että Qumranin 

käsikirjoituksissa enkelit, valot ja tieto liittyvät keskeisesti toisiinsa. Hän käyttää 

tästä esimerkkinä useita Heprealaisen Raamatun ja sen ulkopuolisia tekstejä,135 ja 

esimerkiksi Jobin kirjassa ja psalmissa 148 enkelit rinnastetaan tähtiin.136  

 Koska enkeli-ideologia näyttäisi olevan Qumranin teksteissä hyvin tärkeä 

teema – muun muassa Hymni Luojalle -psalmille − käsittelen seuraavaksi 

enkeliteemaa erikseen omassa kappaleessaan. Kappaleen tarkoitus on avata 

 
131 Masoreettisessa tekstissä: ”ְך שֶׁ ין ַהֹחֹֽ ין ָהֹאור ּובֵּ  Biblia Hebraica Stuttgartensia .(Moos. 1:4 .1) ”בֵּ

1967/77. Eli kapulakielisesti suomennettuna ”välillä valon ja välillä pimeyden”. Tämä heprean 

kielellä taiteilu ei kuitenkaan näy esim. suomenkielisessä raamatunkäännöksessä. Ks. 

suomenkieliset käännökset yllä.    
132 Reymond 2011, 175.  
133 Nitzan 2002, 257.  
134 Reymond 2011, 176.  
135 Esim. 1QSb 4:22–28. Weinfeld 1995, 149–150.  
136 Job 38:7: ”-- kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat hänen iloaan?”; 

psalmi 148: ”Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!” Raamattu 1992.  
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enkeliteemaa ja herättää pohdintaa siitä, mitä Hymnin Luojalle enkelit olivat 

muun toisen temppelin ajan kirjallisuuden perusteella.  

2.4.4.1. Enkelit toisen temppelin ajan lopulla 

Yksi Hymnin Luojalle huomioonotettavin piirre on sen maininta enkeleistä ja 

siitä, että Luoja näyttää heille jotain, mitä he eivät ole tienneet. Mitä on tuo tieto, 

mikä enkeleille annettiin? Millaisia enkelit olivat? Millainen on Hymnin Luojalle 

aikaisen varhaisjuutalaisen yhteisön käsitys enkeleistä? Näihin kysymyksiin pyrin 

nyt vastaamaan.  

Populaarikulttuurissa enkelit mielletään kristinuskon tuotteeksi. Annette 

Reed kuitenkin argumentoi, että enkeli-ideologia on varhaisjuutalaisuudessa läsnä 

jo 200-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Tämä tulee hänen mukaansa ilmi 

Qumranin arameankielisistä lähteistä137, joissa puhuttelevina teemoina 

kosmologian ja enkeli-ideologian lisäksi ovat astronomia sekä kalenterioppi. Reed 

seuraa Michael E. Stonen ajatuksia siitä, että nämä teemat eivät ole kyseisissä 

teksteissä vain sattumalta, vaan varhaisjuutalaiset selvästi tekivät eräänlaista 

tieteellistä tutkimusta yllä mainituista teemoista.138  

Toisen temppelin ajan lopulla varhaisjuutalainen käsitys enkeleistä ja 

demoneista muuttuu. Tämä on havaittavissa siitä, että enkelit ja demonit 

mainitaan teksteissä useammin, ja Uudessa testamentissa enkelikäsitys on jo 

entistä vahvempi. Pakkosiirtolaisuuden aika on todennäköisesti vahvistanut 

enkelikäsitystä, kun pakkosiirtolaisuudessa varhaisjuutalaisten käsitys 

monoteismistä vahvistuu. Tänä aikana Jahve nousee voimakkaammin ainoaksi 

Jumalaksi. Jako maanpäälliseen ja taivaalliseen maailmaan karrikoituu, ja myös 

taivaallisen maailman jako Jumalaan ja muihin taivaallisiin olentoihin vahvistuu. 

Tämä selittäisi, miksi masoreettisen Heprealaisen Raamatun ja Qumranin tekstien 

välillä olisi eroavaisuuksia: enkelikäsitys ei vielä Heprealaisen Raamatun 

teksteissä ole kärjistynyt yhtä voimakkaasti kuin Qumranista löydetyissä 

teksteissä. Heprealaisen Raamatun teksteissä enkelit kuvataan taivaalliseen 

valtakuntaan kuuluviksi olennoiksi. He eivät kuitenkaan ole jumalia tai ihmisiä, 

vaan taivaallisessa maailmassa asuvia olentoja, jotka ovat arvojärjestyksessä 

Jumalan alapuolella. Heprealaisessa Raamatussa harvoin mainitaan enkeleitä 

nimeltä, sillä enkelin identiteettiä tärkeämpää on sen tuoma viesti Jumalalta 

 
137 Reed mainitsee näiksi lähteiksi 4Q208−4Q211, 4QEna sekä ”muut arameankieliset Henokin 

kirjaan liittyvät Qumranin tekstit.” Reed 2020, 15. 
138 Stone 1978, 487−488; Reed 2020, 15–16. 



 32 

ihmisille. Tämän takia Heprealaisessa Raamatussa esiintyy enkelistä yleisimmin 

hepreankielinen viestinviejää tarkoittava sana 139.ַמְלָאְך 

Koska enkeleiden ensisijainen tehtävä on ollut toimia Jumalan käskyvallan 

alla ja toimittaa Jumalalta saatuja tehtäviä, on luontevaa pohtia, millaisia tehtäviä 

enkeleillä on ajateltu olevan. Kaikki enkelit eivät ole samanlaisia, vaan heillä on 

erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi Kerubit ja serafit kuvaillaan usein enkeleistä 

ylempiarvoisiksi sen vuoksi, että Jumala antoi kerubeille tehtävän vahtia Eedenin 

puutarhaa ja serafeille tehtävän vahtia taivaallista valtaistuinta. Qumranin 

käsikirjoituksissa viitataan usein taivaan poikiin, tuhon enkeleihin140 ja enkelien 

johtohahmoon, Totuuden enkeliin tai Valon prinssiin, joka on myös koko 

Qumranin yhteisön johtaja. Ensimmäisessä Henokin kirjassa kerrotaan myös 

valvojaenkeleistä, joiden tehtävä on sääilmiöiden, kuten esimerkiksi salamoiden ja 

tuulen, ohjaileminen. Enkeleiden kaikista tärkein tehtävä on kuitenkin Jumalan 

ylistäminen, ja hepreankielinen pyhät-sanalla ים  viitataankin enkeleihin, joiden ֳקָדשִׁ

erityistehtävä on ylistää Jumalaa.141 

Riemuvuosien kirjan kirjoittaja jakaa erilaiset enkelit seitsemään eri 

kategoriaan. VanderKam jaottelee nämä seitsemäntyyppistä enkelilajia kahteen 

kategoriaan: ”eliittienkeleihin”142 ja ”enkeleihin, joiden tehtävänä on vahtia luotua 

järjestystä”143. Eliittienkeleihin kuuluu kahdenlaisia enkeleitä: ”pyhyyden 

enkelit”144 ja ”läsnäolon enkelit”145. Eliittiluokan enkelit ovat erityisasemassa 

muihin enkeleihin verrattuna sen takia, että heidät luotiin ympärileikattuina, he 

viettävät sapattia ja toimittavat toimituksia taivaallisessa temppelissä.146 

Eliittiluokkaan kuuluville läsnäolon enkeleille VanderKam luokittelee 

seitsemän eri tehtävää. Nämä ovat:  

”1) He toimittavat liturgisia tehtäviä taivaassa; 2) He saavat Jumalalta ilmoituksia, ja 

Jumala konsultoi heitä ennen kuin tekee päätöksiä; 3) He opastavat ihmiset Eedenin 

puutarhaan; 4) He paljastavat tietoa ihmisille ja Jumalalle147; 5) Jumalan käskystä he 

käyttävät voimaa Jumalan vastustajia148 vastaan; 6) He pelastivat Lootin Sodomista ja 

 
139 Weissenberg 2016, 157−160. 
140 Enkeleiden jako hyviin ja pahoihin enkeleihin ei ole yksiselitteinen. Weissenberg 2011, 2−4; 

Weissenberg 2016, 165. 
141 Weissenberg 2016, 161−162. 
142 “The elite class.” VanderKam 2018, 48. Kaduri taas käyttää näistä eliittienkeleistä termiä 

”korkeamman luokan enkelit” (higher angels). Kaduri 2015, 147. 
143 “--to supervise various parts of the created order.” VanderKam 2018, 48. Näitä various parts of 

the created order ovat muun muassa erilaiset säätilat.  
144 “Angels of holiness.” VanderKam 2018, 48. 
145 “Angles of the presence.” VanderKam 2018, 48. 
146 VanderKam 2018, 48. 
147 Tiedon paljastaminen Jumalalle viittaa siihen, että enkelit raportoivat Jumalalle ihmisten 

tekemistä synneistä. VanderKam 2018, 48. 
148 Näitä ovat mm. pahat enkelit ja demonit. VanderKam 2018, 48. 
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israelilaiset Kaislameren ylityksellä; 7) He hyväksyvät ja torjuvat Kain ja Aabelin 

tarjoamat uhrilahjat.”149 

 

Riemuvuosien kirjan kohta 2:1 näyttää ottavan suhtautumisensa enkeleihin 

psalmista 104, jolloin Riemuvuosien kirjan tulkinta psalmin jakeesta 4 kuuluu: 

”Sinä teet (joistakin) tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi.”150 

Kaduri näkee tämän tulkinnan siten, että jo luomisen alussa Jumala olisi erotellut 

osan enkeleistä kontrolloimaan säätiloja151. Tämä tulkinta on ollut Riemuvuosien 

kirjoittajalle hyvin tärkeä, koska se selittäisi, miksi sapattina voi esimerkiksi 

ukkostaa, jos Jumala ja eliittienkelit pitävät sapatin vapaata: alemmat enkelit eivät 

lepää viikon seitsemäntenä päivänä, sillä Jumala on asettanut heidät johtamaan 

luonnonvoimia sapattinakin.152  

Bilha Nitzan taas jakaa Qumranin käsikirjoitusten käsityksen enkelien 

ylistämistehtävästä kolmeen kategoriaan: ”mystinen lähestymistapa, 

kosmologinen lähestymistapa sekä ainutlaatuisuuden lähestymistapa”153. Ne 

tekstit, jotka kuuluvat mystiseen lähestymistapaan, antavat ymmärtää, että jotkut 

ihmiset voivat olla niin oikeamielisiä, että heidän ja enkelien Jumalan ylistäminen 

on yhtä arvokasta. Tähän lähtökohtaan kuuluvia tekstejä on erityisesti Qumranin 

käsikirjoituksissa, mutta myös apokalyptisessä kirjallisuudessa ja myöhemmässä 

hekhalot -kirjallisuudessa.154 

 Kosmologiseen lähestymistapaan kuuluvissa teksteissä koko luomakunnan 

ylistys Jumalaa kohtaan on yhtä arvokasta. Tähän lähestymistapaan kuuluvia 

tekstejä on pääasiassa myöhemmässä varhaisjuutalaisessa kirjallisuudessa. 

Qumranista löytyneet kosmologiseen lähestymistapaan kuuluvissa teksteissä ei 

ole mitään tietynlaisia, tyypillisiä piirteitä. Nitzanin mukaan Hymni Luojalle 

kuuluu tähän lähestymistapaan.155 

Ainutlaatuisuuden lähestymistapaan kuuluvat tekstit asettavat enkelien 

ylistämisen muiden luotujen ylistämisen yläpuolelle. Kun enkelit ylistävät 

Jumalaa hänen valtaistuimensa edessä, ylistys on mahtavampaa ja korostaa 

 
149 VanderKam 2018, 48. 
150 Granat 2015, 75. 
151 Nämä ovat VanderKamin luokittelun ”enkeleit, joiden tehtävänä on vahtia luotua järjestystä”. 

VanderKam 2018, 48. 
152 Kaduri 2015, 147. 
153 1) Cosmological approach, 2) Approach of Uniqueness, 3) Mystical Approach. Nitzan 1994, 

273−274. 
154 Nitzan 1994, 274−275. Hekhalot-kirjallisuus on juutalaista mystiikkaan liittyvää kirjallisuutta, 

jossa yleisenä teemana on Jumalan sotavaunuihin rinnastettava valtaistuin, enkelit ja taivaallisen 

valtakunnan kuvailu. Davila 2013, 1. 
155 Nitzan 1994, 273−274. 
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Jumalan pyhyyttä. Tämän lähtökohdan tekstejä masoreettisessa Heprealaisessa 

Raamatussa ovat Hesekielin kirjan kohta 3:12 ja Jesajan kirjan kohta 6:3156, joissa 

on trishagion. Heprealaisen Raamatun ulkopuolisissa teksteissä tähän kategoriaan 

kuuluvat ne tekstit, jotka lainaavat edellä mainittuja Hesekielin ja Jesajan kirjan 

kohtia. Nitzanin mukaan nämä kaksi Heprealaisen Raamatun kohtaa ovat perusta 

myöhemmille enkeliteksteille.157 Huomionarvoista on, että Nitzanin mukaan 

Hymni Luojalle ei kuulu ainutlaatuisuuden lähtökohtaan, vaikka se lainaa sekä 

Jesajan kirjan kohtaa 6:3 että Hesekielin kirjan kohtaa 1:24, joka on 3:12158. Tämä 

seikka korostaa sitä, etteivät kaikki tutkijat ole Chazonin kanssa samaa mieltä 

siitä, että Hymni Luojalle lainaa Jesajan kirjaa. Mielenkiintoista on myös se, että 

Reymondin tavoin Nitzan ei näytä tunnistavan Hymnin Luojalle trishagionia. 

Yksi suurimmista kysymyksistä enkelien tehtäviin liittyen on, auttoivatko he 

Jumalaa luomistyössä. Rabbiinisessa kirjallisuudessa enkelit eivät puuttuneet 

luomisen millään tapaa.159 Esimerkiksi Seder Avodahin mukaan Jumala loi enkelit 

taivaallisesta tulesta, ja vasta paljon myöhemmin hän aloitti maailman luomisen. 

Tämän sederin mukaan enkelit eivät olleet Jumalan apuna luomisessa, vaan he 

ovat Jumalan ”uskottuja”.160  

Muun muassa Riemuvuosien kirja sekä Siirakin kirja korostavat, ettei 

enkeleillä ollut roolia luomisessa. Kirjat painottavat Jumalan roolia ainoana 

luojana sekä Jumalan viisautta yli enkelien viisauden. Tämä on todennäköisesti 

vastaus siihen, että osa toisen temppelin aikaisista teksteistä161 antoi ymmärtää, 

että enkelit olisivat avustaneet Jumalaa luomisprosessin aikana.162 

Kysymys enkelien roolista luomisessa aiheutti pohdintaa, milloin enkelit 

luotiin. Jos enkelit ovat olleet olemassa ennen luomista tai luotu luomisprosessin 

aikana, on mahdollista, että heillä on ollut jokin rooli myös luomistyössä. 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa ei mainita enkelien 

luomista.163 Kaduri kuitenkin toteaa, että aikalaislukija saattoi lukea Ensimmäisen 

Mooseksen kirjan toisen luvun ensimmäisen jakeen164 siten, että enkelit oli luotu 

kaiken muun luodun yhteydessä, eli jonain luomisen kuutena ensimmäisenä 

 
156 Ks. näistä kohdista tarkemmin Intertekstuaalisuus-otsikon alla, tutkielman sivulla 39. 
157 Nitzan 1994, 274−277. 
158 Hesekielin kirjan kohdassa 3:12 toistetaan kohdan 1:24 asiasisältö, joten kohdan 3:12 voi nähdä 

viitteenä tähän aiempaan Hesekielin kirjan kohtaan. Raamattu 1992.  
159 Granat 2015, 78. 
160 Granat 2015, 76−77. 
161 Mm. 2. Henokin kirjan luvut 25−26 ja 4. Esran kirjan 6. luku. 
162 Granat 2015, 80−83. 
163 Granat 2015, 70−71; Kaduri 2015, 145. 
164 ”Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on.” Korostus on oma lisäykseni. 
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päivänä.165 Ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa 3:24166 on Granatin mukaan 

viittaus siihen, että jotkin enkelit ovat saattaneet olla olemassa ennen luomista, 

kun Jumala asettaa kerubit vartioimaan Eedenin puutarhaa.167 

Riemuvuosien kirjan kohdassa 2:2−3 mainitaan, että enkelit luotiin 

ensimmäisenä päivänä. Kirja listaa erilaisia asioita, jotka luotiin ensimmäisenä 

päivänä ja enkelit ovat listassa neljäntenä, vasta valon ja pimeyden luomisen 

jälkeen. Enkelit ovat voineet olla muun muassa olla se ”Jumalan henki, joka 

liikkui vetten yllä”168 maailman luomisen alussa. Tällöin hepreankielinen sana   רּוה 

(henki) tarkoittaa kaikkia henkiä, jolloin näiden henkien luominen olisi tapahtunut 

ensimmäisenä luomisen päivänä. Näin Riemuvuosien kirja korostaa sitä, että 

enkelit on luotu vain ylistämään Jumalaa ja hänen luomistyötään, eikä heillä ole 

mitään osaa luomistyössä itsessään. Toisen Henokin kirjan kohdassa 29:3 taas 

kerrotaan, että enkelit luotiin toisena päivänä. Liber Antiquitatum Biblicarumin169 

mukaan henget, joihin myös enkelit kuuluvat, luotiin vasta maailmaa 

myöhemmin. Tämän korostaisi enkelien alempaa arvoa Jumalaan nähden. 

Varhaisten piyyut -runojen170 yleisimmän käsityksen mukaan enkelit luotiin 

toisena luomisen päivänä taivaan yhteydessä. Toisaalta joissain piyyut-runoissa 

mainitaan, että enkelit olisi luotu aikaisemmin.171 

Myöhemmin kristillisissä lähteissä enkelien luominen siirtyi ensimmäiselle 

päivälle valon luomisen yhteyteen. Esimerkiksi Augustinuksen mukaan enkelit 

luotiin ensimmäisenä päivänä, ja he ovat luomiskertomuksessa mainittu valo. 

Tämä ajatus näkyy Jobin kirjan kohdassa 38:4−7.172 Hymnissä Luojalle korostuu 

se, että enkelit olisivat olleet olemassa ennen luomista, tai ainakin heidät olisi 

 
165 Kaduri 2015, 145. 
166 ”Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan 

miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä.” Raamattu 1992.  
167 Granat 2015, 75. 
168 1. Moos. 1:2.  
169 Liber Antiquitatum Biblicarum on Pseudo-Filon Aleksandrialaisen kirjoittama teos 

todennäköisesti ennen vuotta 70 jaa. Palestiinan alueella. Kirja kertoo Israelin historian aina 

ihmisen luomisesta Daavidin aikaan asti. Kirja oli alun perin kirjoitettu hepreaksi ja käännetty 

sitten kreikaksi, mutta muutamaa fragmentaarista hepreankielistä käsikirjoitusta lukuun ottamatta 

se on säilynyt ainoastaan latinankielisenä käsikirjoituksena. Harrington 1975, 67. 
170 Varhaiset piyyut-runot ovat 300−700 -luvuilla Palestiinassa ja sitä ympäröivillä alueilla 

kirjoitettuja hepreankielisiä, liturgisia runoja. Granat 2015, 69.  
171 Granat 2015, 71, 75, 82−83; Kaduri 2015, 148; VanderKam 2018, 47–48. 
172 Granat 2015, 71−73. Job 38:4−7: “Missä sinä olit silloin kun minä laskin maan perustukset? 

Kerro, miten se tapahtui, jos osaat! Kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen? Kuka veti 

mittanuoran sen yli? Mihin laskettiin sen peruspylväät? Kuka pani paikoilleen sen kulmakiven, 

kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan?” Raamattu 1992. 
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luotu ennen valon luomista. Ne nimittäin laulavat Jumalalle ylistystä, kun valo 

luodaan.173 

Enkelien mahdollinen ennaltaolemassaolo ennen luomista ja heidän 

osallisuutensa luomistyöhön eivät välttämättä ole sama asia. Useissa rabbiinisissa 

lähteissä esitetäänkin asia niin, että enkelit olisivat olleen Jumalan konsultteja 

ennen ihmisen luomista. Tämä selittäisi 1. Mooseksen kirjan kohdan 1:26174 

monikkomuodon: Jumala ja enkelit keskustelevat yhdessä ihmisen luomisesta. 

Näin ollen enkeleille annettaisiin mahdollinen rooli ihmisen luomisessa. Tätä 

ennen Jumala on kuitenkin aivan yksin luonut koko muun maailman, eikä 

enkeleillä ole ollut mitään osaa muun kuin ihmisen luomisessa. Toisaalta 

esimerkiksi joidenkin gnostilaisten yhteisöjen mukaan enkelit olivat Jumalan 

apuna maailman luomisessa.175  

Millaisia enkeleitä Hymnissä Luojalle voisi olla? Jos ajatellaan, että 

Hymnissä Luojalle on samanlaista enkeli-ideologiaa kuin esimerkiksi 

Riemuvuosien kirjassa, niin silloin jakeissa 4 ja 5 olisivat mukana ainakin 

VanderKamin luokituksen kaksi enkelijoukkoa: eliittienkelit ja läsnäolon enkelit. 

Nämä enkelit nimittäin ylistävät Jumalan luomistyötä. Jos tämä enkelien ylistys ei 

tapahdu sapattipäivänä, on mahdollista, että myös säätiloista vastuussa olevat 

enkelit osallistuvat ylistykseen, sillä he eivät ole valvomassa luomakuntaa.  

On myös mahdollista, että Hymnissä Luojalle mainittaisiin implisiittisesti 

säätiloista vastuussa olevat enkelit jakeessa 9, sillä psalmin viimeisillä riveillä 

mainitaan varastot, joista Jumala päästää tuulensa ulos. Koska psalmin loppuosa 

on kärsinyt pahaa tuhoa, eikä siinä mainita enkeleitä erityisesti, jää tämä kuitenkin 

van arvailuksi.  

2.4.5. Jae 6 

Hän koristeli vuoret sadolla, 

hyvällä ruoalla kaikille eläville. 

 

Psalmin huomio kohdistuu jakeessa 6 enkeleistä jälleen luomiseen. Jakeessa 

kerrotaan, miten Jahve kastelee vuoria, jolloin niiden päällä olevat hedelmät 

 
173 Granat 2015, 73. 
174 ”Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja 

hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita 

maan päällä liikkuu.’” 
175 Granat 2015, 83−84. 
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voivat kasvaa.176 Jakeessa myös kerrotaan, että Jahven tuottama ruoka on hyvää, 

ja sitä riittää kaikille eläville.  

 Psalmin jae voi viitata luomisen kuudenteen päivään, sillä Ensimmäisen 

Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun mukaan luomisen kuudentena päivänä 

luotiin viimeisetkin eliöt, ja b-osassa mainitaan ”kaikki elävät”. Tämän voi nähdä 

viittaavan siihen, että kaikki eläimet on jo luotu, ja Jumala tuottaa heille satoa 

kastelemalla, eli kasvattamalla hedelmiä. Toisaalta voidaan myös ajatella, että 

kyseessä on luomisen kolmas päivä, jolloin Jumala loi kasvit ja hedelmät. Tällöin 

hän kastelisi ne jo valmiiksi ”kaikkien elävien” käyttöön. 

 Jos taas ajatellaan Hymnin Luojalle kirjoittajan seuraavan Ensimmäisen 

Mooseksen kirjan toisen luvun luomiskertomusta, ei samanlaista keskustelua 

päivistä synny ollenkaan. Tässä kertomuksessa nimittäin ihminen luodaan ensin, 

sitten hedelmät ja kasvit. Näin ollen siis ensin luodaan kasvien käyttäjät, sitten 

vasta kasvit.   

 Sen sijaan, että huomio keskittyisi Hymnin Luojalle kuudennessa jakeessa 

siihen, mitä luomisesta sanotaan, voimme myös pohtia, mitä siitä jätetään 

sanomatta, ja onko jonkin asian pois jättäminen ollut tarkoituksenmukaista. 

Esimerkiksi psalmissa eksplisiittisesti jätetään sekä ihmisen että eläimien 

luominen mainitsematta, mutta kasvien luominen mainitaan. Voiko ihmisen ja 

eläinten luomisen lukea implisiittisesti? Reymondin mukaan Hymnin Luojalle 

kirjoittaja välttää antropomorfista kieltä, eikä halua edes kertoa Jumalasta tai 

hänen ominaisuuksistaan fyysisin kuvin.177 Tämä antropomorfisuuden välttely voi 

olla yksi syy sille, miksei ihmisen luomista kuvailla. Tästä syystä Hymnin 

Luojalle kirjoittaja on voinut ajatella kuvailevansa eliöiden luomisen kuudenteen 

jakeeseen mainitsematta varsinaista luomistapahtumaa: mainitaanhan psalmissa, 

että satoa kasvatetaan ”eläville”, eli jotain muuta kuin itseään varten Jumala 

kastelee satoa.  

2.4.6. Jakeet 7−9 

Siunattu olkoon hän, joka loi maan voimallaan 

valmistaen maailman viisaudellaan. 

Ymmärryksessään hän kurkotti taivaat 

ja päästi tuulen ulos hänen varastoistaan. 

Sateella hän sai salamat aikaan 

ja hän nostatti pilvet maan ääristä. 

 

 
176 Grant 2011, 6.  
177 Reymond 2011, 172. 
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Psalmin kolmessa viimeisessä jakeessa ylistetään Jahvea luomisesta. Reymond 

kiinnittää huomionsa siihen, että Hymnin Luojalle jakeissa 7−9 katkaistaan kaksi 

elementtiä, jotka usein masoreettisen Heprealaisen Raamatun teksteissä mainitaan 

parina – nimittäin viisaus ja ymmärrys sekä maan luominen ja taivaan luominen – 

on jaettu jakeiden 7 ja 8 kesken. Jakeessa 7a puhutaan maan luomisesta ja 

jakeessa 7b mainitaan viisaus, kun taas jakeessa 8a mainitaan sekä ymmärrys että 

taivaat.178 

 Näitä viimeisiä jakeita on pidetty muuhun psalmiin nähden erillisenä 

kokonaisuutena, aivan kuin ne olisivat psalmi psalmin sisällä. Psalmi näyttäisi 

myös päättyvän yllättäen, aivan kuin siitä puuttuisi jakeita, sillä siunausosiot 

yleensä alkavat ja päättyvät siunauksella.179 Koska Hymnin Luojalle loppu on 

käsikirjoituksesta tuhoutunut, emme voi tietää, jatkuiko Hymni Luojalle alun 

perin jakeen 9 jälkeen vai alkoiko jakeen 9 jälkeen esimerkiksi Toisen Samuelin 

kirjan kohta 23:1−6180. 

2.5. Koonti: Hymnin Luojalle tematiikka  

Hymniä Luojalle on luonnehdittu monella tapaa. Siinä missä Chazon kuvailee 

psalmia ”kauniiksi runoksi”181, Sanders, Charlesworth ja Rietz taas toteavat sen 

olevan ”mitäänsanomaton”182. Psalmi on saanut myös monia erilaisia luokituksia. 

Esimerkiksi Weinfeld näkee Hymnin Luojalle liturgisena tekstinä, kun taas 

Gordley luokittelee sen ei-liturgisten psalmien joukkoon. Psalmin lajityyppi on 

myös aiheuttanut puheenaihetta. Sitä on kuvailtu viisauspsalmiksi183 sekä 

apokryfipsalmiksi184. On kuitenkin hyvä huomioida, etteivät nämä kaksi 

kategoriaa sulje toisiaan pois. Pajunen argumentoikin, että apokryfinen psalmi 

näyttäisi olevan kattotermi niille Qumranista löydetyille psalmeille, joita ei ole 

masoreettisessa Psalmien kirjassa.185 Viisauspsalmiksi Hymniä Luojalle 

luonnehditaan sen takia, että siinä mainitaan Jumalan viisaus. Näin ollen Hymnin 

Luojalle voi ajatella olevan samaan aikaan sekä apokryfipsalmi että 

viisauspsalmi.186  

 
178 Reymond 2011, 178. 
179 Reymond 2011, 180. 
180 Tätä tarkastelin tutkielman alaotsikon Ulkoiset ja sisäiset tekijät alla, tutkielman sivulla 22. 
181 Chazon 2003, 92. 
182 Sanders & Charlesworth & Rietz 1997, 199. 
183 Mm. Reymond (2011), Sanders (1965). 
184 Mm. Flint (2014a), Sanders (1965). 
185 Pajunen 2013, 16.  
186 Esim. Sanders (1965).  
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 Erilaiset näkemykset Hymnistä Luojalle liittyvät siihen, missä 

mittakaavassa sen ajatellaan lainaavan muita varhaisjuutalaisia tekstejä. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen näitä tekstejä, joita Hymnin Luojalle on 

ajateltu lainaavan sekä niitä tekstejä, jotka lainaavat Hymniä Luojalle. Vasta 

näiden intertekstien tutkimisen jälkeen voin mielestäni vetää johtopäätöksiä siitä, 

millaisena psalmina itse näen Hymnin Luojalle.  

3. Intertekstuaalisuus 

3.1. Intertekstuaalisuus Hymnissä Luojalle 

Tutkijat ovat havainneet Hymnissä Luojalle viitteitä masoreettisen Heprealaisen 

Raamatun eri tekstikohtiin. Tämän lisäksi Hymni Luojalle itse on ollut lainattuna 

tekstinä. Nämä lainaukset ja viitteet eivät ole mitenkään erikoista, sillä jopa 

itsensä varhaisjuutalaisten tekstien kirjoittajat lainaavat toisiaan. Lainatut kohdat 

ovat kuitenkin huomionarvoisia, koska tekstien kirjoittajilla on aina joku motiivi, 

miksi he lainaavat tiettyjä tekstejä.  

Tässä kolmannessa pääluvussa käsittelen Hymnin Luojalle intertekstejä eli 

niitä tekstejä, joissa Hymni Luojalle viittaa muihin teksteihin tai on itse viitattuna 

tekstinä. Luvuissa 3.1.−3.4. keskityn niihin interteksteihin, jotka toistuvat 

tutkimuskirjallisuudessani, enkä siis puutu esimerkiksi vain yhteen sanaan 

liittyviin interteksteihin187. Kuten edellisessä luvussa tuli ilmi, tutkijat eivät aina 

ole yhtä mieltä siitä, mitä Heprealaisen Raamatun kohtaa Hymni Luojalle 

lainaa.188 

Olen luokitellut lukujen 3.1.−3.4. intertekstit kolmeen kategoriaan: suoriin 

ja epäsuoriin lainauksiin sekä teksteihin, joissa Hymni Luojalle on lainattuna 

tekstinä. Suorat lainaukset ovat sellaisia intertekstejä, joissa Hymni Luojalle 

poikkeaa hyvin vähän tai ei ollenkaan lainaamastaan tekstistä. Näitä on kaksi 

kappaletta: Jeremiaan kirjan kohta 10:12−13 sekä psalmi 135:7. Epäsuorat 

lainaukset ovat sellaisia intertekstejä, joita Hymni Luojalle ei lainaa 

kirjaimellisesti, vaan ennemminkin ajatustasolla. Näitä tekstejä ovat Hesekielin 

kirjan kohta 1:24 ja Jesajan kirja kohta 6:3. Kolmannessa kategoriassa käsittelen 

tekstejä, jotka todennäköisesti lainaavat Hymniä Luojalle. Nämä tekstit ovat 

Riemuvuosien kirja 2:2−3 ja 4Q370.  

 
187 Tämä johtuu siitä, että mielestäni yhteen sanaan liittyviin interteksteihin on vaikeampi saada 

todellista tarttumapintaa, koska sanat ovat vain sanoja ennen kuin niille annetaan konteksti. Näin 

ollen osa Reymondin huomioista, joita käsittelin edellisessä pääluvussa, jäävät tästä tarkastelusta 

pois. 
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3.2. Suorat lainaukset 

Tässä kappaleessa käyn läpi ne tekstikohdat, joita Hymnin Luojalle on ajateltu 

lainaavan suoraan. Näitä tekstikohtia ovat Jeremiaan kirjan kohta 10: 12−13 sekä 

Psalmin 135 jae 7. Näitä kohtia Hymni Luojalle on lainannut täysin tai lähes 

suoraan, eli lainaus on vähintäänkin hyvin lähellä sananmukaista lainausta. Koska 

nämä kaksi raamatunkohtaa ovat linkittyneitä toisiinsa Hymnissä Luojalle sekä 

Heprealaisessa Raamatussa itsessään, käsittelen luvun lopussa näiden kahden 

jakeen yhteistä suhdetta Hymniin Luojalle. 

3.2.1. Jeremiaan kirja 10:12−13 ja Psalmi 135:7 

Hymni Luojalle, jakeet 7−9 Jeremiaan kirja 10:12−13 Psalmi 135:7 

ברוך עושה ארץ בכוחו   

 מכין תבל בחוכמתו 

ו נטה שמים  בתבונת   

]רוח[ ויוצא 

יו[מאו]צרות  

ים למט[ר עשה]ברק  

שויעל  ]נ  ה ים מ[א  צ  ק 

 ]צרץ[

 

ץ ְבכֹ ֹעשֵּ  רֶׁ ִכין ה אֶׁ בֵּ ֹחו מֵּ ל תֵּ

ִים׃ חָ בְ  ְכָמֹתו ּוִבְתבּוָנֹתו ָנָטה ָשָמֹֽ  

ִים ַבָשַמִים  ו ֲהֹמון מַ ְלֹקול ִתתֹ 

ה ארץ  ה ְנִשִאים ִמְקצֵּ ַוַיֲעלֶׁ

א רּוַח  ְבָרִקים ַלָמָטר ָעשָ  ה ַוֹיוצֵּ

יו׃  ֹאְצֹרָתֹֽ  מֵּ

 

ה נְ  ֲעלֶׁ ץ ִשִאים ִמקְ ַמֹֽ ה ָהָארֶׁ צֵּ

א־רּוָמָטר ָעשָ ִקים לַ ְבָר  וצֵּ ַח  ה ֹמֹֽ

ומֵּ  יו׃ צְ ֹאֹֽ ֹרוָתֹֽ  

7 Siunattu olkoon hän, joka loi 

maan voimallaan valmistaen 

maailman viisaudellaan. 

8 Ymmärryksessään hän 

kurkotti taivaat ja päästi 

[tuulen] ulos hänen 

[va]rastoistaan. 

9 [Sateella] hän sai [salamat] 

aikaan ja hän nostatti pilv[et 

m]aan ääristä.189 

12 Herra on voimallaan luonut 

maailman, asettanut 

viisaudellaan maan 

paikoilleen, levittänyt taivaan 

taidollaan. 13 Kun hän käskee, 

taivaan vedet alkavat kohista. 

Hän nostaa pilvet maan 

ääristä, lähettää salamat 

tekemään tietä sateelle, tuo 

tuulen kammioistaan. 190 

Hän nostattaa pilvet maan 

reunamilta, hän lähettää 

salamat, avaa sateelle tien ja 

päästää varastoistaan tuulet191 

puhaltamaan. 192 

3.1.1.1. Jeremiaan kirja 10:12−13 

Jeremiaan kirjan luku 10 sijoittuu Jeremiaan kirjassa valituksiin Jerusalemin 

puolesta. Luvussa 9 Jeremias on ennustanut Jerusalemin tuhon, ja luvun 10 alussa 

hän valittaa, että israelilaiset palvovat vääriä jumalia. Myöhemmin luvun 10 

jakeissa 17−25 Jeremias pyytää Jumalaa pitämään hänet kurissa. Luvussa 11 

Jumala käskee Jeremiasta muistuttamaan israelilaisia heidän välisestään liitosta ja 

valittaa, että israelilaiset ovat rikkoneet liiton toimimalla samoin kuin heidän esi-

isänsä.  

 
188 Esim. Reymondin ja Chazonin välinen vuoropuhelu. Ks. tutkielman sivu 27.   
189 Oma käännökseni.  
190 Raamattu 1992.  
191 Hepreankielisessä tekstissä tuuli-sana on yksikössä   רּוה. Ks. seuraava sivu tästä aiheesta.   
192 Raamattu 1992.  
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Tutkijat193 ovat pääsääntöisesti sitä mieltä, että Jeremiaan kirjan kohta 

10:13−13 on osa runoa, joka alkaa 10 luvun jakeesta 1 ja päättyy luvun jakeeseen 

16. Jeremiaan kirjan luvun 10 jakeiden 12–13 on tarkoitus osoittaa Jumalan suuri 

luomistyö. Jakeen 13 lopussa korostetaan Jumalan valtaa ylitse luonnonvoimien: 

jumala hallitsee vettä, pilviä, salamoita ja tuulta.194 O’Connorin näkemys 

kuitenkin eroaa yleisestä näkökulmasta, sillä hän argumentoi, että jakeet 12−16 

olisi yhtenäinen kokonaisuus, jonka teemana on ”synnintunnustus”.195 

 Jeremiaan kirjan kohdassa 10:12−13 huomiota herättävät monet luonnon 

elementit. Maa ja taivas mainitaan kummassakin jakeessa, tosin päinvastaisessa 

järjestyksessä: jakeessa 12 puhutaan maasta ja taivaasta, mutta jakeessa 13 

taivaasta ja maasta. Myös kohdassa 10:11 mainitaan maa ja taivas kaksi kertaa, 

mutta vastakkaisessa järjestyksessä kuin jakeissa 12−13: ensin mainitaan taivas ja 

maa, sitten maa ja taivas. Jakeessa 13 mukaan tulee maan ja taivaan lisäksi 

maailma. Nämä kolme elementtiä ovat synonyymejä Jumalan viisaudelle, 

voimalle ja ymmärrykselle, jotka ovat Jahven ominaisuuksia. Jakeessa 13 

puhutaan myös sumusta, salamoista, sateesta ja tuulesta, jotka selvästi viittaavat 

myrskyyn. Tällä konnotaatiolla Jeremiaan kirjan kirjoittaja on halunnut varmistaa, 

että aikalaislukija saa käsityksen siitä, että Jahve on noussut muiden 

myrskynjumalien yli ainoaksi jumalaksi.196  

 Jeremiaan kirjan luvusta 10 nouseva teema jakeissa 12−13 on Jahven 

viisaus. Jakeissa 7−9 on puhuttu, miten väärässä ja vääriä ovatkaan muut jumalat 

kuin Jahve, jonka rinnalla kaikki ihmiset ovat tyhmiä. Jakeiden 12−13 ovat 

kontrastina näille väärinymmärtäjille, sillä jakeet korostavat Jahven viisautta. 

Koska O’Connor ajattelee jakeiden 12−16 olevan oma synnintunnustukseen 

liittyvä kokonaisuuteensa, hän näkee linkin jakeiden 12−13 ja 14−16 välillä ja 

toteaa kokonaisuuden korostavan, miten Jahven, kaiken luojan, viisaus loi 

maailman, ja Jahven ääni pystyy joko poistamaan tai lisäämän kaaosta 

maailmassa.197 

 
193 Esim. Carroll 1986, Holladay 1986.   
194 Craigie, Kelley & Drinkard, Jr. 1991, 160.  
195 “Confession of Sin”. O’Connor 2001, 498. Ks. alla O’Connorin tulkinnasta. 
196 Holladay 1986, 327, 335.  
197 O’Connor 2001, 498. O’Connor ei tämän enempää selitä, miksi hän on eritellyt jakeet 12−16 

muusta runosta ja nimennyt irroittamansa kokonaisuuden synnintunnustuksen. Jeremiaan kirjan 

kohdassa 10:12−16 ei näytä olevan mitään synnintunnustuksellisia elementtejä. Kenties 

O’Connorin tulkinta perustuu siihen, että jakeessa 15b lukee: ”Kun tilinteon hetki tulee, ne 

[väärien jumalien kuvat] eivät kestä.” Raamattu 1992. Tämä olisi kuitenkin outoa, koska profeetta 

ei näytä tässä millään tavalla tunnustavan omia syntejään, vaan viittaa siihen, että vääriltä jumalilta 

anteeksiannon pyytäminen on hyödytöntä.  
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3.1.1.2. Psalmi 135:7 

Vuoden 1992 raamatunkäännöksessä Psalmin 135 nimeksi on annettu ”Israelin 

Jumala on suuri”198. Psalmin puhuja ylistää Jumalaa ja tämän tekoja. Psalmin 

alussa, jakeissa 1−4, hän kehottaa kaikkia ylistämään Jumalaa ja kertoo Jumalan 

valinneen israelilaiset kansakseen. Jumalan luomistyöhön viitataan psalmin 

jakeissa 5−7. Jakeissa 8−18 puhutaan niistä kansoista, jotka Jumala nujersi 

israelilaisten puolesta, ja kerrotaan, miten muut jumalat kuin Israelin Jumala ovat 

vääriä jumalia. Jakeissa 19−21 kehotetaan israelilaisia uudemman kerran 

ylistämään Jumalaa. 

Psalmia 135 analysoidessaan tutkijat pääosin kiinnittävät jakeen 7 kohdalla 

huomionsa Baalin ja Jahven yhteneväisyyksiin.199 He huomauttavat, että Baal 

miellettiin eritoten myrskyn jumalaksi, ja jakeessa 7 Jahvelle luokitellaan ennen 

selvästi Baalille kuuluvia piirteitä.200 Kraus kuitenkin näkee psalmin jakeet 5−7 

yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka aloittaa luvun 5 sillä-sana, 201.כ׳ Grant 

argumentoi, että myös Hymnissä Luojalle כ׳-sana aloittaa kehotuksen Jumalan 

ylistämiseen.202  

Frank-Lothar Hossfeldin ja Erich Zengerin mukaan psalmin 135 jae 7 on 

kopioitu psalmiin Jeremiaan kirjan kohdasta 10:13. Jakeen tarkoitus on ollut 

arvostella Jeremiaan kirjan kohdassa mainittuja muita jumalia ja korostaa sitä, että 

Jahve ei ole ainoastaan pääjumala, kaiken antaja ja luoja, vaan hänen voimansa 

tekevät muut jumalat voimattomiksi ja olemattomiksi. Mielenkiintoista on 

kuitenkin myös se, että Hossfeldin ja Zengerin mukaan psalmin 135 jae 17b203 on 

lainaus Jeremiaan kirjan kohdasta 10:14204, jolloin Jeremiaan kirjasta olisi 

kopioitu kaksi peräkkäistä jaetta psalmiin 135.205 Muita suoria viittauksia 

Jeremiaan kirjaan psalmissa 135 ei ole, mutta teema kummassakin tekstissä on 

sama: Jahve on raivokas jumala, joka rankaisee väärintekijöitä. Huomionarvoista 

on, että Hossfeld ja Zenger näkevät jokaisessa psalmin 135 jakeessa olevan 

 
198 Raamattu 1992.  
199 Mm. Brueggemann & Bellinger, Jr. (2014), Grogan (2008) ja Hossfeld & Zenger (2011). 

Luomisteemaan nämä tutkijat kiinnittävät huomionsa jakeen 6 kohdalla.  
200 Esim. Hossfeld & Zenger 2011, 498. 
201 Myös psalmin jakeessa 4 on כ׳-sana. Kraus ei kuitenkaan selitä, miksi tämä 4. jakeen כ׳ ei aloita 

kehotusta, vaan kehotus alkaa vasta seuraavassa jakeessa. Hän vain toteaa, että psalmin 

ydinteeman aloittaa jälkimmäinen כ׳-sana. Kraus 1989, 491−494 
202 Grant 2011, 5.  
203 “Henkäystäkään ei ole niiden suussa.” ”Niillä” viitataan jakeessa 17b ”muiden kansojen 

jumaliin”. Raamattu 1992.  
204 “Ei kukaan voi tätä käsittää. Jumalankuvat saattavat tekijänsä häpeään, valetut patsaat ovat 

pelkkää harhaa, ei niissä ole henkeä.” Raamattu 1992.   
205 ”-- quotations from Jer 10:13−14 --”. Hossfeld & Zenger 2011, 495. Kursiivi on oma lisäykseni.  
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intertekstuaalisia viitteitä sitä edeltäviin tai samanaikaisiin (hypo) teksteihin,206 

mikä on todennäköisesti ohjannut heidän käsitystään siitä, että Jeremiaan kirjan 

kohta 10:12−16 on psalmia 135 varhaisempi. Seuraavassa kappaleessa perehdyn 

tähän keskusteluun ja siihen, onko keskustelun lopputuloksella merkitystä 

Hymnin Luojalle kannalta.  

3.1.1.3. Jeremiaan kirjan kohdan 10:12−13 ja psalmin 135:7 

välinen keskustelu 

Tutkijat ovat käyneet paljon keskustelua siitä, kumpi teksti on kirjoitettu ensin. 

Yleisempi näkemys on, että Jeremiaan kirjan kohta 10:12−13 on varhaisempi kuin 

psalmi 135. Tätä mieltä ovat muun muassa Hossfeld ja Zenger. Vastakkaista 

mieltä taas on esimerkiksi Sanders, jonka mukaan psalmi 135 on Jeremiaan kirjan 

kohtaa 10:12−13 vanhempi. 

 Sanders argumentoi, että psalmin 135 on oltava Jeremiaan kirjan kohtaa 

10:12−13 vanhempi, koska siinä ei eksplisiittisesti mainita viisautta, mutta 

Jeremiaan kirjan kohdassa 10:12−13 mainitaan viisaus.207 Sanders sijoittaa 

Hymnin Luojalle kirjoitusajankohdan johonkin psalmin 135 ja Jeremiaan kirjan 

kohdan 10:12−13 välille tämän viisauden eksplisiittisyyden takia.208 Myös 

esimerkiksi Carroll argumentoi, että Jeremiaan kirjan luvun 10 jakeet 1−16 eivät 

ole Jeremiaan tyyliä, joten ne ovat jostain muusta tekstistä peräisin. Hän tosin 

ajattelee, että jakeet 12−16 on kirjoittanut sama henkilö kuin Jeremiaan kirjan 

luvun 51. Carroll ei suoraan mainitse olevansa sitä mieltä, että psalmi 135 olisi 

Jeremiaan kirjan kohtaa vanhempi, mutta jättää sen mahdollisuuden auki, koska 

hän toteaa, ettei jakeet 1−16 ole alkuperältään Jeremiaan tekstiä.209 Holladay taas 

näyttää olevan sitä mieltä, että kohta 10:1−16 on autenttisesti Jeremiaan omaa 

tekstiä, jolloin psalmi 135 olisi kopioinut jakeen 7 Jeremiaalta. Holladay tosin 

kehottaa varovaisuuteen Jeremian kirjaa ajoitettaessa eikä ole täysin varma 

omasta näkemyksestään.210 

 Hossfeld ja Zenger kiinnittävät huomiota Hymnin Luojalle kannalta 

kiinnostavaan yksityiskohtaan, nimittäin sekä psalmissa 135:7 että Jeremiaan 

kirjassa 10:13 esiintyvään tuuli-sanaan. Sekä Jeremiaan kirjassa että psalmissa 

 
206 Hossfeld & Zenger 2011, 495, 498.  
207 Eksplisiittisen viittausten ajatellaan olevan myöhäisempiä kuin implisiittisten, koska 

myöhemmin kirjoitetun tekstin ajatellaan tässä tapauksessa ikään kuin tarkentavan varhaisempaa 

tekstiä. Psalmin 137 ja Jeremiaan kirjan tapauksessa Sanders ajattelee, että Jeremiaan kirjan 

kirjoittaja on nähnyt tarpeelliseksi mainita, että tekstissä puhutaan viisaudesta. 
208 Sanders 1965, 89.  
209 Carroll 1986, 254−258.  
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135 sana on yksikössä,   211.רּוה Septuagintassa sana on kuitenkin monikossa 

ἀνέμους, tuulet, ja tätä käännöstä myös suomenkielinen vuoden 1992 

raamatunkäännös noudattaa.212 Hymnistä Luojalle tuuli-sana on kokonaan 

tuhoutunut. Sanders on rekonstruoinut sanan yksikköön,213 vaikka on epävarmaa, 

onko sana ollut yksikössä vai monikossa. En näe syytä kritisoida Sandersin 

rekonstruktiota tuuli-sanan osalta, koska näen epätodennäköisenä, että sana olisi 

ollut monikossa. Tuuli-sanaa seuraava sana, [hänen] varastoistaan214, josta on 

säilynyt vain kolme ensimmäistä kirjainta מאו, alkaa hyvin pian tuhoutuneen 

kohdan jälkeen. Itseasiassa pienen pisteenomaisen läikän voi huomata heti 

tuhoutuneen osan jälkeen, joten hyvin pieni, mutta täysin tunnistamaton 

kirjaimenosa, tuhoutuneesta tuuli-sanasta on jäljellä. Fragmentista näkyvillä 

olevien konsonanttien אומ  ja marginaalin välissä on niin vähän tilaa, että tuulet-

sana רוחות ei olisi mahtunut tuhoutuneelle alueelle.215  

3.3. Epäsuorat lainaukset 

Tässä kappaleessa tarkastelen sellaisia tekstikohtia, joita Hymni Luojalle on 

lainannut epäsuorasti. Nämä tekstikohdat ovat Hesekielin kirjan kohta 1:24 sekä 

Jesajan kirjan kuudennen luvun kolmas jae. Näitä tekstikohtia Hymnin Luojalle 

on ajateltu lainaavan enemmänkin ajatuksen, eikä suorien sana- tai lausemuotojen, 

tasolla.  

3.3.1. Hesekielin kirja 1:24 (−25; 3:12−13; 43:2) 

Hymni Luojalle, jae 2 Hesekielin kirja 1:24 

ם ְכֹקול ַמִים ַרִבים   לפניו הדר ילך ואחיו המון מים רבים  יהֶׁ ת־ֹקול ַכְנפֵּ ְשַמע אֶׁ ָואֶׁ

ְכָתם ֹקול ֲהֻמָלה ְכֹקול ַמֲחנֶׁה ְבָעְמָדם   ְכֹקול־ַשַדי ְבלֶׁ

ֹֽ ה ַכנְ ינָ פֶׁ ְתַר  יהֶׁ ׃ןפֵּ  
Kirkkaus kulkee hänen edellään 

ja hänen jäljessään tulee suuri veden kohina.216 
Kun ne217 kulkivat, minä kuulin siipien äänen, 

kuin suurten vesien pauhun, kuin 

Kaikkivaltiaan jylisevän äänen, kuin 

väkijoukon metelin tai sotajoukon melskeen. 

Pysähtyessään ne laskivat siipensä. 

 

 
210 Holladay 1986, 329−330.  
211 Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
212 Septuaginta. Hossfeld ja Zenger ovat sitä mieltä, että Septuagintaan kirjoittaja oli halunnut 

selventää jaetta ja siksi vaihtanut tuuli-sanan monikkoon. Hossfeld & Zenger 2011, 501. 
213 Sanders 1965, 89.  
 .מאו]צרותיו[ 214
215 Ks. kuva Hymnistä Luojalle tutkielman liitteestä 1, sivulta 82.  
216 Oma käännökseni.   
217 Ne-sana viittaa olentoihin, joita Hesekiel ei nimeä, mutta joilla on ”ihmisen muoto, mutta 

kullakin on neljät kasvot ja kullakin neljä siipeä”. Hesekielin kirja 1:5−6. Raamattu 1992. 
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Jae 24 kuuluu Hesekielin kirjan aivan alkuun, kun Hesekiel kertoo, millaisen näyn 

hän on Jumalalta saanut. Sama teema jatkuu vielä luvuissa 2 ja 3. Tämän jälkeen 

kirjassa kuvataan Hesekielin profeetallista toimintaa.  

 Tutkijat ovat tässä kohtaa218 erityisen kiinnostuneita luvun 1 kuvailemasta 

melusta. Jakeen 24 ”kuuleminen” olisi siten kontrastina kaikelle melulle, mitä 

luvussa 1 kuvaillaan.219 Cooke argumentoi, että veden pauhu ja siipien kohina 

ovat kontrastina toisilleen.220 Glambush taas kommentoi, että ”jylisevä ääni” on 

sellainen Jahven symboli, jonka aikalaislukija varmasti tunnistaisi ja voisi 

olettaakin löytävänsä tällaisesta profeetallisesta tekstistä. Cooke argumentoi, että 

veden pauhu ja siipien kohina ovat kontrastina toisilleen.221 Toinen 

huomionarvoinen elementti tekstissä on liike, joka toistuu melun tavoin luvun 1 

jakeissa 4−28a. Myös jakeessa 24 liike-elementti ilmenee, kun siinä kuvaillaan 

kulkemista. Glambush ja Cooke arvioivat tämän viittaavan siihen, että Jahve on 

Babyloniassa yllättäen. Cooke argumentoi, että veden pauhu ja siipien kohina ovat 

kontrastina toisilleen.222   

 Zimmerli yhdistää teoriat liikkeestä ja melusta ja toteaa, että jakeessa 24 

kuvailtu siipien liikkeen ääni on selvästi merkki siitä, että jae on myöhempi lisäys 

luvun 1 kokonaisuuteen. Hän argumentoi, että yleensä vanhemmissa teksteissä ei 

kuvailla asioita niin tarkasti kuin jakeessa 24. Zimmerli yhdistää myös jakeen 25 

lopussa kuvaillun siipien laskemisen olevan myöhempää tulkintaa, koska se ei 

kuvasta liikettä, josta taas jakeen 25 alussa puhutaan.223 

Tämä melu, ja erityisesti veden kohina, on teema, joka on kiinnostava 

Hymnin Luojalle kannalta. Psalmin kirjoittaja on todennäköisesti tietoisesti 

käyttänyt tätä veden pauhua viitatakseen Jumalaan. Tästä herääkin kysymys, onko 

kirjoittaja jo tässä kohtaa viitannut implisiittisesti enkeleihin, koska veden pauhu 

yhdistetään enkelien siipien ääneen. Jos Hymnin Luojalle kirjoittaja on tässä 

kohtaa halunnut Jumalan lisäksi viitata enkeleihin, kertoo se jotain hänen 

enkeliopistaan. Tässä tapauksessa nimittäin enkelit olisivat olleet olemassa ennen 

 
218 Vaikka useimmat tutkijat (esim. Sanders, Chazon) ajattelevat Hymnin Luojalle lainaavan 

Hesekielin kirjan kohtaa 1:24, mm. Reymond tarjoaa toisen vaihtoehdon: Hesekielin kirjan kohdan 

3:12. Tämä 3:12 kohta on kuitenkin kohdan 1:24 toisinto. Tästä syystä olen laittanut kappaleen 

otsikkoon kaikki kohtaa 1:24 toistavat Hesekielin kirjan kohdat. Tutkimuskirjallisuudessa ei 

puututa, miksi juuri kohta 1:24 – tai Reymondin tapauksessa 3:12 – olisi kaikista näistä 

mahdollisista kohdista se, mitä Hymnin Luojalle kirjoittaja lainaa. Tämä kysymys liittynee 

tekstien ajoittamiseen.  
219 Esim. Cooke (1936), Greenberg (1983). 
220 Cooke 1936, 20. 
221 Glambush 2001, 538. 
222 Cooke 1936, 30; Glambush 2001, 538. 
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valon luomista. En sulje tätä viitettä enkeleihin veden kohinan yhteydessä pois 

vaihtoehdoista, mutta itse näkisin todennäköisempänä, että Hymnissä Luojalle 

enkelit luodaan valon yhteydessä. Tämä enkelien luominen valon yhteydessä 

tuntuisi olevan Qumranin teksteissä yleinen käsitys224. 

 Hymnin Luojalle kannalta mielenkiintoinen seikka Hesekielin kirjan 

ensimmäisessä jakeessa on myös kuvaus Jumalan kirkkaudesta. Zimmerli näkee 

luvun 1 kuvauksien Jumalan kirkkaudesta olevan myöhempi lisäys 

kokonaisuuteen 1:1−3:15, ja hän näkeekin kohdan 1:23−25 kuuluvan luvun 1 

myöhäisempään aineistoon, koska siinä toistetaan samoja asioita kuin sen edellä 

on jo mainittu.225 Tästä seuraa kysymys, minkä version Hesekielin ensimmäisestä 

luvusta psalmin kirjoittaja on tuntenut. Koska Hymnissä Luojalle kerrotaan 

Jumalan kirkkauden kulkevan hänen edellään, voisi päätellä, että kirjoittaja tuntee 

sellaisen version Hesekielin kirjasta, jossa tämä lisäys kirkkaudesta on olemassa. 

Toisaalta on myös mahdollista, että Hesekielin kirja ja Hymni Luojalle 

kummatkin lainaavat jotain muuta tekstiä, jossa tämä Jumalan kirkkaus mainitaan. 

Jos ajatellaan Hesekielin kirjan lisäyksen olevan myöhäisempää aineistoa ja 

Hymnin Luojalle olevan varhaisempi kuin osa masoreettisen Heprealaisen 

Raamatun teksteistä226, olisi tämä teoria mahdollinen.  

3.3.2. Jesajan kirja 6:3 

Hymni Luojalle, jae 1 Jesajan kirja 6:3 

ל־זֶׁה ְוָאמַ  גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור   ְיהָוה ר ָקֹדוש ָקֹדוש ָקֹדושְוָקָרא זֶׁה אֶׁ

ו׃ ְמלֹא ָכל־ת וְצָבאֹ  ץ ְכֹבוֹדֹֽ ָהָארֶׁ  
Suuri ja pyhä on Jahve. 

Pyhä pyhimmistä sukupolvelta toiselle.227 

 

He huusivat toinen toisilleen: −Pyhä, pyhä, 

pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa 

täyttää kaiken maan. 

 

Jesajan kirjan 6 luvun kolmas jae on osa kokonaisuutta, joka on vuoden 1992 

raamatunkäännöksessä nimetty Kutsumusnäyksi.228 Tässä näyssä Jesaja kertoo, 

miten Jumala antoi hänelle tehtävän ”paaduttaa Israelin kansan sydän”229. Näkyä 

edeltää valitukset siitä, miten huonosti israelilaiset ovat kuunnelleet Jumalaa, ja 

sitä seuraa sota-aiheiset kehotukset, joissa Jumala Jesajan välityksellä yrittää 

 
223 Zimmerli 1979, 96, 105−106. 
224 Esim. Riemuvuosien kirja.  
225 Zimmerli 1979, 105−106.  
226 Tätä mieltä ovat mm. Gordley (2008) sekä Pajunen (2014). 
227 Oma käännökseni.   
228 Raamattu 1992.  
229 Raamattu 1992.  
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saada Juudan kuninkaan Ahasin uskomaan, ettei anna Ahasin kuningaskunnan 

joutua rappiolle.  

 Jesajan kirjan kohdassa 6:3 on kolminkertainen pyhähuuto eli trishagion. 

Masoreettisessa Heprealaisessa Raamatussa tämä on ainoaa laatuaan.230 Monet 

tutkijat231 ovat nähneet samankaltaisen pyhähuudon myös Hymnin Luojalle 

alussa, kun psalmissa identifioidaan Jahve pyhäksi, pyhistä pyhimmäksi. 

Hymnissä Luojalle on muitakin samankaltaisuuksia Jesajan kutsumusnäyssä. 

Näitä samankaltaisuuksia ovat muun muassa jumalallisen valtaistuimen ajatus ja 

enkelien/olentojen laulaminen.232 Näiden argumenttien valossa Chazon väittää, 

että Hymnin Luojalle kirjoittajalla on ollut tarkoitus vetää Jesajan kutsumusnäyn 

konteksti Hymniin Luojalle.233 

 Eric D. Reymond on haluton täysin mutkattomasti uskomaan, että 

Hymnissä Luojalle olisi trishagion. Reymond kyseenalaistaa trishagionin sen 

takia, että hän ei näe Hymnissä Luojalle olevan selkeää viitettä Jesajan kirjan 

kuudenteen lukuun. Hän argumentoi, että esimerkiksi monissa kohtaa 

masoreettista Heprealaista Raamattua pyhä-sana toistuu samalla tavalla kuin 

Hymnissä Luojalle, eikä näissä Heprealaisen Raamatun kohdissa ole kyse 

trishagionista tai alluusioista Jesajan kirjaan. Esimerkkenä hän antaa Kolmannen 

Mooseksen kirjan kohdan 21:8b234, jossa niin ikään toistuu pyhä-sana kolme 

kertaa. Hän näkee myös Chazonin ajatuksen Jesajan kirjan kuudennen luvun ja 

Hymnin Luojalle välisestä lainaussuhteesta perustuvan liikaa siihen ajatukseen, 

että Hymni Luoja haluaa luoda alluusion Jesajan kirjan Kutsumusnäky -

kertomukseen.235 

 Kuten tekemästäni käännöksestä näkyy, olen itse taipuvainen uskomaan, 

että Hymnissä Luojalle on trishagion. Ensinnäkin tämä on monien muiden 

tutkijoiden mielipide Hymnin Luojalle jakeesta 1. Toiseksi niissä masoreettisen 

Heprealaisen Raamatun kohdissa, joissa Reymond näkee myös kolminkertaisen 

pyhä-sanan toiston viittaa muihinkin kuin Jumalaan. Esimerkiksi Kolmannessa 

Mooseksen kirjassa קדש -konsonanttijuurella viitataan siihen, että Jumala on 

 
230 Coggins 2001, 443.  
231 Esim. Chazon (2003), Weinfeld (1995).   
232 Chazon 2003, 93; Grant 2011, 10.   
233 Chazon 2003, 93.  
234 ”Hän on teille pyhä, sillä minä, joka olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni, olen pyhä.” 

Raamattu 1992. Kursiivit ovat oma lisäykseni.  
235 Reymond 2011, 171−172. Reymondin mukaan Hymni Luojalle ja Kutsumusnäky puhuvat eri 

tavalla Jumalan valtaistuimesta, minkä takia näiden kahden tekstin välille ei voi mutkattomasti 

todeta lainaussuhdetta. Reymond 2011, 172. 
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pyhittänyt Israelin kansan. Jesajan kirjan kuudennessa luvussa ja Hymnissä 

Luojalle taas pyhä-sana kuvailee Jumalan ominaisuutta, ei hänen tekojaan.  

3.4. Hymnin Luojalle käyttö muissa teksteissä 

Tässä kappaleessa tarkastelen niitä tekstejä, joiden on ajateltu lainaavan Hymniä 

Luojalle. Nämä tekstit ovat Riemuvuosien kirjan luvun 2 jakeet 2−3 sekä teksti 

4Q370 eli Varoitus vedenpaisumuksesta236. Hymnin Luojalle käännös on oma 

käännökseni, mutta Riemuvuosien kirjan käännös on Raija Sollamon käsialaa. 

Varoitusta vedenpaisumuksesta taas ei ole käännetty suomeksi, minkä takia 

turvaudun Carol Newsomin englanninkieliseen käännökseen, jonka olen 

suomentanut.237 

3.4.1. Riemuvuosien kirja 2:2−3 

 
Hymni Luojalle, jakeet 4−5 Riemuvuosien kirja 2:2−3 

4 Hän erotti valon pimeydestä 

aamunsarastuksen hän valmisti sydämensä 

tiedosta.  

5 Silloin hänen enkelinsä huomasivat hänet ja 

lauloivat ilosta, 

sillä hän näytti heille, mitä he eivät olleet 
huomanneet.

238 

2 ” [(vacat) Sillä ensimmäisenä päivänä Hän 

loi ylimmän taiv]aan, maa[n ja vedet sekä 

kaikki henget, jotka palvelevat Häntä: ]läsnä 

olevat [enkelit], pyh[ät] enkelit, [tulen henkien] 

en[kelit, tuulten henkien enkelit,] p[ilvien] 

henkien enkelit, pim[eyden, jään, huurteen, 

kasteen, lumen, rakeiden, kuuran ja ukkose]n 

enkelit, [ myrsky]tuulten enkelit[ ja pakkas- ja 

]helle[tuulten enkelit,] talven ja kesän (enkelit) 

[sekä kaikki] Hänen luomakuntansa enkelit,[ 

joita Hän loi taivaaseen ja maa]n [päälle] ja 

kaikkialle; (ja Hän loi) syvy[ydet,] pimeyden, 

 
236 Tekstille ei ole suomenkielistä käännöstä. Tästä syystä käytän tässä suomenkielistä nimeä 

Varoitus vedenpaisumuksesta, joka on käännös tekstin englanninkielisestä nimestä Admonition on 

the Flood. Tätä englanninkielistä nimeä tekstille käyttävät mm. Newsom (1995) ja Pajunen (2013). 
237 Olen leipätekstiin suomentanut Newsomin englanninkielisen käännöksen, koska koen, että 

englanninkielinen käännös leipätekstissä rikkoisi tutkielman esteettisyyttä. Newsomin 

englanninkielinen käännös on tutkielman liitteessä 2, sivulla 82.  
238 Oma käännökseni. Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls Libraryn esittämässä muodossa. 
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aamunsarastuksen ja [valon ja illan, jotka hän 

tied]ollaan [asetti paikoilleen].239 3 Silloin me 

näimme Hänen tekonsa ja ki[itimme Häntä] 

kaikista Hänen [t]eoistaan ja [lauloimme 

ylistystä Hänen edessään, sillä] Hän t[eki 

seitsemän] suurta tekoa [ensimmäisenä 

päivänä].”240 

 

Riemuvuosien kirjan241 kohta 2:2−3 kuuluu kokonaisuuteen, jonka alussa enkeli 

käskee Moosesta kirjoittamaan luomisen tapahtumat ylös. Tapahtumat kerrotaan 

enkelin näkökulmasta, kun hän kertoo Moosekselle, mitä tämän pitää kirjoittaa. 

Ensimmäisestä päivästä kertominen alkaa jakeesta 2 ja loppuu jakeeseen 3. 

Tämän jälkeen enkeli kertoo muiden kuuden päivän tapahtumat, jonka jälkeen 

luvun 2 huomio siirtyy sapattikäskyn perusteluun. 

 Riemuvuosien kirjan luvun 2 jakeen 2 loppu ja jakeen 3 alku ovat hyvin 

samanlaisia Hymnin Luojalle jakeiden 4−5 kanssa. Jakeen 2 lopussa kerrotaan, 

että Jahve valmisti aamunsarastuksen ja valon pimeydestä. Skehan näkee, että 

Riemuvuosien kirja olisi lainannut Hymniä Luojalle niin, että hän olisi lainannut 

aamunsarastuksen valmistuksen tiedosta -kohdan.242 Sanders huomauttaa, että 

hepreankielinen sanayhdistelmä בדעת לבו (sydämensä tiedolla) on Qumranin 

tekstien yhteydessä ainoaa laatuaan.243 Näiden sanojen sekä aamunsarastus-sanan 

takia on Skehanin mielestä helppo vetää linkki Hymnin Luojalle ja Riemuvuosien 

kirjan välille.244 Huomionarvoista kuitenkin on, että Qumranin Riemuvuosien 

kirjan käsikirjoituksessa on osittain tuhoutunut tieto-sana. Tästä syystä argumentti 

tiedon ja aamunsarastuksen lainaamisesta Hymnistä Luojalle on hieman 

epäilyttävä.  

Tieto ja aamunsarastus eivät ole ainoita asioita, joita Riemuvuosien kirjan 

kirjoittaja mahdollisesti Hymnistä Luojalle lainaa. Riemuvuosien kirjan kohdassa 

 
239 Charlesin käännöksessä: ”-- which He hath prepared in the knowledge of His heart.” Charlesin 

käännös tästä Riemuvuosienkirjan kohdasta on sanallisesti lähempänä omaa käännöstäni Hymnin 

Luojalle jakeesta 4. Charles 1902, 13.  
240 Raija Sollamon käänös. Sollamo 2017, 268. Vacatia lukuunottamatta kursiivit ovat Skehanin 

korostuksia. Skehan 1975, 344. Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls Libraryn esittämässä 

muodossa. 
241 Riemuvuosien kirja kertoo yhteenvedonomaisesti Ensimmäisen Mooseksen kirjan ja Toisen 

Mooseksen kirjan alun tapahtumia, ja se on todennäköisesti ollut Qumranin liikkeen kovassa 

käytössä. Kirjasta on löytynyt muun muassa latinan- ja kreikankielisinä versioita, mutta 

hepreankielisenä siitä on löytynyt vain fragmentteja Qumranista. Tästä huolimatta kirjan 

alkuperäinen kirjoituskieli on todennäköisesti heprea. Grintz 2007, 473−474. 
242 Skehan1965, 346. 
243 Sanders 1965, 89. Sandersin mukaan ainoastaan Yhdyskuntasäännössä ovat nämä samat sanat 

 kuin Hymnissä Luojalle. Sanders 1965, 90. 1QS X 24: ”Turhat sanat minä poistan בדעת לבו

huuliltani, epäpuhtauden ja juonittelun siitä, minkä sydämessäni tiedän ( יבלמדעת  ).” Sarianna 

Metson käännös. Tov (2006); Metso 2017, 47.  
244 Skehan1965, 346. 
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2:3 kuvaillaan, että enkelit lauloivat ylistystä Jahven luomistyölle, kuten myös 

kuvaillaan Hymnin Luojalle jakeessa 5. Riemuvuosien kirjassa käytetyt sanat ovat 

niin samankaltaisia Hymnin Luojalle sanoille, ettei Skehanin mielestä ole 

epäilystäkään, että ne kuuluisivat yhteen.245 

  Monet tutkijat tuntuvat olevan sitä mieltä, että Riemuvuosien kirja on 

Hymniä Luojalle myöhäisempi teksti.246 Esimerkiksi Skehan perustelee tätä 

väitettä sillä, että Yhdyskuntasäännöksen käsikirjoituksessa (1QS) ja Hymnien 

kirjan käsikirjoituksessa (1QH) voidaan havaita hyvin samankaltaista 

kielenkäyttöä kuin Hymnissä Luojalle. Hän perustelee, että Riemuvuosien kirjan 

kirjoittaja on todennäköisesti halunnut palauttaa ”perinteiset uskonnolliset 

arvot”247 takaisin yhteisöön. Hymni Luojalle on ollut ihanteellinen väline tähän 

arvojen palautukseen kahden seikan takia. Ensinnäkin kirjoitusajan luomisteologia 

noudatti vielä perinteisiä arvoja, joita myös Hymni Luojalle edustaa. Toiseksi 

Riemuvuosien kirjan kirjoittaja on todennäköisesti kuullut psalmin liturgiassa, 

jolloin se on ollut hänelle ja muillekin yhteisön edustajille tuttu psalmi.248 

Skehanin tulkinnassa Hymnin Luojalle ja Riemuvuosien kirjan suhteesta toisiinsa 

painottuu vahvasti hänen näkemyksensä siitä, että kääröä 11QPsa on käytetty 

liturgiseen tarkoitukseen.  

Flint kuitenkin myöntää, että Riemuvuosien kirja voi olla Hymniä Luojalle 

vanhempikin, tai Hymni Luojalle ei välttämättä ole ollut osa 11QPsa:a silloin, kun 

Riemuvuosien kirjaa on kirjoitettu.249 Tässä tapauksessa Riemuvuosien kirja ei 

lainaisi Hymniä Luojalle. Tutkimuskirjallisuus ei kuitenkaan kommentoi sitä, 

olisiko tässä tapauksessa mahdollista, että Hymni Luojalle lainaisi Riemuvuosien 

kirjaa.  

Kysymys Hymnin Luojalle ja Riemuvuosien kirjan ajoituksesta on 

kiinnostava, koska sillä voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, onko Hymni Luojalle 

mahdollisesti ollut arvovaltainen, tai ainakin tunnettu, teksti Qumranissa. Jos 

Riemuvuosien kirja on lainannut Hymniä Luojalle, on mahdollista, että psalmi on 

ollut arvovaltainen teksti ainakin Riemuvuosien kirjan kirjoittajan yhteisössä. 

Esimerkiksi Skehan argumentoi, että Riemuvuosien kirjan kirjoittaja lainaisi 

 
245 Skehan 1975, 344−346. Tämä Skehanin varmuus hänen argumentilleen perustuu siihen, että 

hän näkee Riemuvuosien kirjan 2:2 lainauksen (sydämen) tiedosta ja aamunsarastuksesta tulevan 

Hymnistä Luojalle. Skehan 1975, 344−346. 
246 Esim. Chazon (2003), Flint (1997), Skehan (1975). 
247 “Traditional religious values”. Skehan 1975, 346.  
248 Skehan 1975, 346−347.  
249 Flint 1997, 224. Hän on kuitenkin itse sitä mieltä, että Riemuvuosien kirja on Hymniä Luojalle 

myöhäisempi teksti. 
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Hymniä Luojalle, koska oli tottunut kuulemaan sitä liturgiassa.250 Jos jokin 

varhaisjuutalainen yhteisö todella oli tottunut kuulemaan Hymniä Luojalle, oli 

sillä todennäköisesti jotain arvovaltaa sitä käyttävässä yhteisössä. Muussa 

tapauksessa lyhyen, vaatimattoman psalmin lainaaminen olisi outoa.  

3.4.1. 4Q370: Varoitus vedenpaisumuksesta 

 
 

Hymni Luojalle 4Q370 
6. Koristellen vuoret tuotoksilla, hyvää ruokaa 

kaikille eläville. 

7. Siunattu olkoon hän, joka loi maan 

voimallaan valmistaen maailman 

viisaudellaan.
251

 

”1 [Ja] hän kruunasi vuoret tuo[toksilla ja] 

vuodatti tulvan heidän päälleen. Ja hän tyydytti 

kaikki hyvillä hedelmillä. ‘Syököön ja olkoon 

tyytyväisiä kaikki, jotka tekevät minun tahtoni 

mukaan’, sanoi Ja[h]ve.  

2 ‘Ja ylistäköön he minun [pyhää] nimeäni. 

Mutta katso! Nyt he ovat tehneet, mikä on 

minun silmissäni pahaa’, sanoi Jahve. Ja he 

kapinoivat Jumalaa vastaan t[eo]illaan.”
252

 

 

Varoitus vedenpaisumuksesta eli 4Q370253 on Qumranin luolasta 4 löytynyt 

käsikirjoitus. Käsikirjoituksen ajoittamisesta ei ole varmuutta. Newsom ajoittaa 

tekstin syntyajaksi, pienellä epävarmuudella, Israelin toisen kuningaskunnan ajan 

eli noin vuoden 100 eaa.254 Varoitusta vedenpaisumuksesta ei ole todennäköisesti 

kirjoitettu Qumranissa, koska siinä ei ole qumranilaista teologiaa eikä 

kielenkäyttöä.255 

 Tekstin alussa, jakeissa 1−2 kerrotaan ihmisten etuoikeutetusta asemasta 

luomisessa, jonka jälkeen kerrotaan, että he käyttivät pahoilla teoillaan tätä 

etuoikeutettua asemaansa väärin. Pahojen tekojen seurauksena Jumala luo 

vedenpaisumuksen, jonka jälkeen kuvaillaan Israelin kansan erityisasemaa muihin 

 
250 Skehan 1975, 346. 
251 Oma käännökseni. Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls Libraryn esittämässä muodossa. 
252 Suomennos Carol Newsomin englanninkielisestä käännöksestä. Newsom 1995, 91. 

Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls Libraryn esittämässä muodossa. 
253 Newsom käänsi Varoituksen vedenpaisumuksesta -tekstin Discoveries in the Judean Desert -

julkaisuun Qumran Cave 4. XIV: Para-biblical texts, part 2 (toim. Broshi Magen et al.) vuonna 

1995.  
254 Tämä päätelmä vaikuttaisi ajatukseen, että Hymni Luojalle on kirjoitettu ennen 

makkabilaiskapinaa ja olisi siis varhaisempi kuin osa masoreettisen Heprealaisen Raamatun 

teksteistä.  
255 Newsom 1995, 86−87. 
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ihmisiin nähden. Epäselväksi jää, jakaako teksti tuhoutuneessa osassaan ihmiset 

oikeamielisiin ja pahoihin, kuten Qumranin teksteissä on tapana, vai ei.256 Vaikka 

teksti kuvaa historiaa luomisesta vedenpaisumukseen, on todennäköistä, että 

vedenpaisumus on ollut vain yksi esimerkki siitä, mitä Jumala voi tehdä, kun 

ihmiset ovat olleet pahoja. Jälleen kerran tekstin loppuosan tuhoutumisen takia 

emme voi tietää, oliko vedenpaisumus ainoa esimerkki ihmisten pahuuden 

seurauksesta vai oliko tekstissä alun perin muitakin esimerkkejä.257  

Newsomin mukaan käsikirjoituksen kirjoittaja on keskittynyt ainoastaan 

vedenpaisumuskertomuksen rangaistuksesta ihmisten pahuutta kohtaan, eikä hän 

näe sitä aspektia, jonka mukaan oikeamieliset pelastuvat.258 Koska tekstiä on 

säilynyt hyvin vähän, tutkijat eivät ole perinteisesti luokitelleet sitä 

viisaustekstiksi. Pajusen mukaan teksti voi kuitenkin olla genreltään 

viisauskirjallisuutta, mutta hän myöntää, että Qumranin viisauskirjallisuudelle 

epätyypillisesti Varoituksen vedenpaisumuksesta intresseihin kuuluu Israelin 

kansan historia.259  

Varoitus vedenpaisumuksesta viittaa Hymniin Luojalle kahdella 

ensimmäisellä palstallaan, joissa kerrotaan Jumalan luomisen tuloksista ja 

kehotetaan Jumalan ylistämiseen.260 Kirjoittaja on lainannut melko suoraan 

Hymnin Luojalle ensimmäisen palstan, mutta hän on myös käyttänyt toisen 

palstan sisältöä hyväkseen. Newsom argumentoi, että kirjoittaja on lainannut 

Hymniä Luojalle systemaattisesti. Koska kirjoittaja on lainannut Hymniä Luojalle, 

Newsom näkee, että kirjoittaja haluaa viitata historiassa taaksepäin tehdä 

alluusion Ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksen. Hänen mukaansa 

on myös mahdollista, että tällä viittauksella Hymniin Luojalle, kirjoittaja on 

halunnut lyhyesti kuvailla koko sitä historiaa, joka Ensimmäisen Mooseksen 

kirjan luvuissa 1−5 kerrotaan.261  

Kuten Hymnissä Luojalle, myös Varoituksessa vedenpaisumuksesta 

Jumalan luomistyötä kiitetään siunauksella. García Martínezin mielestä tämä 

 
256 Pajunen huomauttaa, että esimerkiksi teksti 4Q381, joka on hyvin samankaltainen 4Q370:n 

kanssa, jakaa ihmiset oikeamielisiin ja pahoihin. Näin ollen on siis mahdollista, että myös 4Q370:n 

lopussa olisi samanlainen jako. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa, koska 4Q370:n loppuosaa ei ole 

säilynyt. Pajunen 2013, 343−344. 
257 Newsom 1995, 85.  
258 Newsom 1995, 88.  
259 Pajunen 2013, 341−342. 
260 Newsom 1995, 90; Newsom 1988, 30; Pajunen 2013, 340, 342−343. 
261 Newsom 1995, 90−91; Newsom 1988, 30−31. Ensimmäisen Mooseksen kirjan viisi 

ensimmäistä lukua sisältävät luomiskertomuksen, syntiinlankeemuskertomuksen, kertomuksen 

Kainista ja Abelista sekä luettelon Aatamin jälkeläisistä. Raamattu 1992.  
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siunauksen lainaaminen, mutta osan Hymnin Luojalle siunausosuuden pois 

jättäminen, kertoisi siitä, että Varoituksen vedenpaisumuksesta kirjoittaja ei ole 

pitänyt tärkeänä Hymnin Luojalle viittausta Jeremiaan kirjaan ja psalmiin 135.262   

 Näyttäisi siltä, että Varoitus vedenpaisumuksesta haluaisi kahdella 

ensimmäisellä rivillään tehdä alluusion Hymniin Luojalle. Psalmin kirjoittaja olisi 

siis ottanut Hymnistä Luojalle selkeitä elementtejä ja muokannut ne tekstinsä niin, 

että lainaus sopisi hänen päämääräänsä. Tämä päämäärä on todennäköisesti ollut 

luoda vastaanottajalle mielleyhtymä kaikkeen siihen historiaan, mitä 

vedenpaisumusta ennen oli, eli Ensimmäisen Mooseksen kirjan viiteen 

ensimmäiseen lukuun.  

3.5. Koonti: Hymnin Luojalle suhde interteksteihinsä 

Tässä kappaleessa olen käynyt läpi Hymnin Luojalle intertekstejä. Jaoin 

intertekstit kolmeen alakategoriaan: suoriin lainauksiin, epäsuoriin lainauksiin ja 

Hymniin Luojalle lainattuna tekstinä. Tarkasteluni osoitti, että noin puolet 

Hymnistä Luojalle on lainattua tekstiä. Kirjoittajan omaa tulkintaa ovat jakeet 

3−6. Toisaalta Hymnin Luojalle kolmannen jakeen voi myös ajatella resonoivat 

Hesekielin kirjan kohtaa 1:26, koska siinä puhutaan Jumalan valtaistuimesta, ja 

psalmi juuri edellisessä jakeessa lainaa Hesekielin kirjan kohtaa 1:24−25.263  

 Vähiten erimielisyyttä lainauksista on Jeremiaan kirjan ja psalmin 135 

yhteydessä. Tämä johtunee siitä, että Hymni Luojalle lainaa näitä tekstejä 

suoraan. Eniten tutkijoita on keskusteluttanut Hymnin Luojalle jae 1, jossa muun 

muassa Esther Chazon ja Moshe Weinfeld näkevät kolminkertaisen pyhähuudon. 

Eric D. Reymond taas ei tätä pyhähuutoa tunnista. Tässä keskustelussa kärkeen 

nousee kysymys siitä, onko Hymni Luojalle ollut liturgisessa käytössä. 

Esimerkiksi Weinfeldin agendana on todistaa, että Hymnissä Luojalle on kedusha-

liturgian piirteitä.264 

Kun taas Hymniä Luojalle käytetään lainattuna tekstinä, siitä 

pääsääntöisesti lainataan niitä osia, jotka ovat todennäköisesti kirjoittajan omaa 

käsialaa. Näitä kohtia ovat pääosin luomiseen liittyvät jakeet 4−7a265. Ei olekaan 

siis yllättävää, että näitä jakeita myös käytetään Jumalan luomistyön 

selittämiseen. Näyttäisikin Hymnin Luojalle ja sen intertekstien perusteella siltä, 

 
262 García Martínez 2005, 70; Newsom 1995, 90−91. 
263 Jae 25 on toisto jakeen 24 sisällöstä.  
264 Weinfeld 1995, 131. 
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että luomistematiikka on kehittymässä enemmän pelastushistorialliseen suuntaan, 

sillä luomisella halutaan viitata Jumalan luomistyöhön siinä mielessä, että Jumala 

ei loisi mitään, mistä hän ei pitäisi huolta. Toisaalta myös Israelin kansa – ja 

Qumranin liikkeen jäsenet – näyttäisivät olevan niitä, jotka Jumala todella on 

valinnut.  

 Toisaalta sekä Riemuvuosien kirjan että Varoituksen vedenpaisumuksesta 

ajoitus suhteessa Hymniin Luojalle on epäselvä. Esimerkiksi Flint myöntää, että 

Hymni Luojalle voi olla Riemuvuosien kirjaa myöhempi teos, ja Varoituksen 

vedenpaisumuksesta ajoitus on myös epäselvä. Voikin olla siis mahdollista, että 

Hymni Luojalle lainaa näitä tekstejä eikä toisinpäin. Kuten monet tutkijat, itsekin 

näkisin todennäköisempänä, että Hymni Luojalle on lainattuna tekstinä. Tämän 

puolesta puhuu muun muassa se, että Hymnin Luojalle tematiikkaa näytettäisiin 

pyrkivän selittämään, esimerkiksi Riemuvuosien kirja todennäköisesti luettelee 

erilaisia enkeleitä266 ennen kuin siirtyy jakeen 4 lainaamisesta jakeeseen 5.  

 Voidaanko Hymnin Luojalle intekstekstien pohdinnan yhteydessä ottaa 

kantaa siihen, oliko käsikirjoitus 11QPsa vakiintunut, tai oliko sillä liturgista 

käyttötarkoitusta? Mielestäni psalmin intertekstien, erityisesti sitä lainaavien 

tekstien, valossa näyttäisi siltä, että Hymni Luojalle oli jossain määrin 

arvovaltainen tai ainakin tunnettu jonkin varhaisjuutalaisen yhteisön keskuudessa. 

Hymnin Luojalle lainaamisessa on kuitenkin paljon epämääräisyyksiä, 

esimerkiksi Riemuvuosien kirjan käsikirjoitus on säilynyt hyvin fragmentaarisena 

ja Varoituksen vedenpaisumuksesta ajoituksessa on paljon epävarmuutta. 

En kuitenkaan lähtisi koko psalmikäärön 11QPsa vakiintuneisuutta 

päättelemään vain Hymnin Luojalle perusteella.267 Sen sijaan intertekstien 

tarkastelun valossa näyttäisi siltä, että tällä yhdellä psalmilla, joka on sattunut 

meille säilymään vain käsikirjoituksesta 11QPsa, on ollut ainakin jossain määrin 

liturginen käyttötarkoitus, koska se on ollut lainattuna tekstinä ja se itse näyttää 

lainaavan muista teksteistä liturgianomaisia piirteitä, kuten esimerkiksi Jesajan 

kirjan pyhähuudahduksen. 

Yksi tapa lähteä tarkastelemaan tätä 11QPsa:n ja Hymnin Luojalle roolia 

vakiintuneen psalmikokoelman teoriassa ja liturgisen roolin teoriassa on vertailla 

 
265 Käsikirjoituksen 4Q370 kirjoittaja lainaa Hymnin Luojalle seitsemännen jakeen alkuosaa, joka 

taas on Jeremiaan kirjasta ja/tai psalmista 135 lainattua tekstiä. Hän ei kuitenkaan lainaa koko 

siunausosiota (jakeet 7−9) Hymnistä Luojalle. 
266 Tästä ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta, koska enkeleiden luettelemisen kohdassa on 

Riemuvuosien kirjan käsikirjoituksessa paljon tuhoutunutta osaa.  
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sitä muihin luomispsalmeihin. Näin tulee tarkastelluksi, millaisessa 

käyttötarkoituksessa olivat muut Kuolleenmeren alueen luomispsalmit. Tätä asiaa 

tarkastelenkin seuraavassa kappaleessa. 

4. Vertailu 

4.1. Vertailuaineisto 

Tässä pääluvussa tarkoituksenani on tarkastella muita Kuolleenmeren alueelta 

löytyneitä luomisteemaisia tekstejä. Tarkoituksenani ei ole käydä läpi jokaista 

tällaista tekstiä, vaan olen valinnut tarkasteltavaksi kolme psalmia. Nämä psalmit 

ovat Siirakin kirjan Luomishymnin kohta 43:11−19, 1QM X Luomishymni sekä 

Luomispsalmin 4Q381 fragmentti 1.268  

 Valintani olen tehnyt tutkimuskirjallisuuden perusteella, sillä valitsemani 

tekstit tulivat tutkimuskirjallisuudessa esille. Tutkimuskirjallisuudesta nousseista 

teksteistä valitsin yllä mainitut kolme kolmesta eri syystä. Ensinnäkin kaikki 

valitsemani tekstit ovat Kuolleenmeren alueelta löytyneitä tekstejä. Toiseksi 

kaikki valitut vertailukohteet ovat psalmeja, joissa teemana on luominen. Tämä oli 

tärkeä kriteeri tutkimuskysymykseni kannalta. Kolmas kriteeri oli se, että halusin 

aineiston olevan keskenään hieman erilaista. Hymni Luojalle on yksi, yksittäinen 

psalmi 11QPsa käsikirjoituksessa. Myös 4Q381 fragmentti 1 on Hymnin Luojalle 

tavoin yksi, erillinen psalmiteksti. 1QM ja Siirakin kirjan taas ovat proosatekstejä, 

joiden sisään on kirjoitettu luomispsalmi. Tarkoituksenani on pohtia, mitä 

eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä näillä luomispsalmeilla on verrattuna Hymniin 

Luojalle. Voiko näiden erojen tai yhtäläisyyksien perusteella päätellä jotain 

esimerkiksi Hymnin Luojalle käyttötarkoituksesta tai luomisteologiasta? Näihin 

kysymyksiin pyrin vastaamaan.  

 
267 On mahdollista, että Hymni Luojalle on ollut jossain muusakin psalmikäsikirjoituksessa, joka ei 

nykypäivään ole säilynyt. 
268 Käytän isoa kirjainta näiden psalmien yhteydessä silloin, kun käytän sanoja Luomispsalmi ja 

Luomishymni erisniminä.  
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4.1. Luomispsalmi 4Q381, fragmentti 1 

 

”1−2 minä olen julistanut ja aion pohtia Hänen ihmettään. Se on oleva minulle (Jumalan) 

oikeuden opettaja. Suustani [se välittyy opetusta tarvitseville], yksinkertaisille, ja he ymmärtävät, 

ja ilman ymmärrystä oleville, ja he käsittävät. (vacat) Herra, kuinka lukuisat ovat voim[atekosi, 

…] 3 ihmetyösi? (vacat) Valalla Hän teki taivaan ja maan, suunsa sanalla […] ja 4 uomat. Hän 

järjesti sen joet, lammet ja kaikki vesipyörteet. Hän kutsui v[aloa päiväksi ja pimeää] 5 yöksi. 

Tä[hde]t, tähtikuviot ja … olivat kuin mer[kkejä …] 6 puut, [viini]puun hedel[mät] ja peltojen 

sato. Suunsa sanoilla Hän … […] 7 va[imonsa] kanssa. Henkäyksellään Hän asetti heidät 

asemaansa, jotta he hallitsisivat kaikkea maan päällä ja [meressä ja ylistäisivät Hänen nimeään 8 

kuukau]desta [ku]ukauteen, juhla-ajasta toiseen ja päivästä päivään sekä söisivät sen hedelmiä, 

jotka [maa] saa kukoistamaan […9…]…[…]… ja linnut. Kaikki se on heille syötäväksi, kaikki sen 

parhaat osat sekä […10…]… heissä, ja kaikki Hänen taivaalliset sotajoukkonsa ja enke[linsä]… 

[…11…]…[…] ja palvelemaan ihmiskuntaa ja huolehtimaan siitä ja … […12…]…[…]”269  

 

4Q381:n270 tekstit ovat niin fragmentaarisia, että niistä on vaikeaa tehdä yhtenäistä 

koontia, ja todennäköisesti fragmentin alusta puuttuu pari riviä. 4Q831:ssä on 

useammassa kohtaa selvästi luomisteema ja -sanasto, vaikka kontekstista harvoin 

saa selvää tekstien fragmentaarisuuden takia.271 Psalmin teemana on luominen ja 

alkukantainen historia,272 ja se on todennäköisesti myöhäistä tuotantoa.273  

4Q381:n ensimmäisen fragmentin tarkoituksena on taustoittaa Israelin 

kansan historiaa erityisesti siitä näkökulmasta, että Jumalan luomistyöllä on 

merkitystä kansan tulevaisuuden kannalta. Psalmin korostaa, että israelilaiset ovat 

 
269 Mika S. Pajusen käännös. Pajunen 2015, 316−317. Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls 

Libraryn esittämässä muodossa. 
270 Eileen Schuller käänsi 4Q370 fragmentin 1 englanniksi Discoveries in the Judean Desert -

julkaisuun Qumran Cave 4. VI: Poetical and Liturgical Texts, part 1 (toim. Esther Eshel et. al) 

vuonna 1998.  
271 Pajunen 2013, 131; Schuller 1986, 15−17. 
272 Pajunen 2013, 125−128. 
273 Pajunen 2013, 28; Schuller 1986, 5. Pajunen ajoittaa 4Q381:n myöhäiseen toisen temppelin 

aikaan, kun taas Schuller arvioi olevan täysin mahdollista, että psalmi olisi kirjoitettu vasta 

hellenistisellä ajalla. 



 57 

Jumalan valittua kansaa. Pajusen mukaan tällainen historian274 kerronta psalmeissa 

on myöhäinen, toisen temppelin ajan ilmiö.275 

4Q381 luomispsalmeineen vaikuttaisi kuuluvan viisauspsalmien 

kategoriaan, kuten Hymni Luojalle -psalmikin. Heti fragmentin 1 alussa on 

erityistä viisauspsalmien sanastoa. Tämä tulee esimerkiksi esille psalmistin 

sanavalinnoista ”aion pohtia”276 ja ”Jumalan oikeuden opettaja”277, jotka viittaavat 

viisauden harjoittamiseen, sekä sanoista ”yksinkertaisille”278  ja ”ilman 

ymmärrystä oleville”279. Näillä jälkimmäisillä viitataan psalmin vastaanottajiin. 

Psalmin kirjoittaja toimii näin ollen vastaanottajien viisauden opettajana, joka 

Qumranin teksteissä yleinen käsite. Viisaussanat toimivat ikään kuin esipuheena 

psalmille. Vasta tämän esipuheen jälkeen psalmissa paneudutaan luomisteemaan, 

ja fragmentin lopussa mainitaan taivaallinen sotajoukko ja enkelit. Teksti on 

kohdalta hyvin fragmentaarista, mutta Pajusen mukaan on mahdollista, että 

kohdassa kerrottaisiin enkeleiden palvelevan ensimmäisiä ihmisiä.280 

4Q381:n tekstin tarkoituksena on kertoa, että Jumala tulee toimimaan 

tulevaisuudessa samalla tavalla kuin hän on tehnyt menneisyydessäkin. Vaikka 

ihminen on menneisyydessä ollut tottelematon ja joutunut Jumalan rankaisemaksi, 

kaikki on rankaisusta huolimatta kääntynyt hyvin päin. Koska näin on tapahtunut 

menneisyydessä, niin tapahtuu myös tulevaisuudessa.281 Fragmentin 1 säilyneessä 

osassa kuvaillaan sitä aikaa, kun ihminen ei ole vielä tehnyt Jumalan tahtoa 

vastaan, koska siinä kerrotaan Jumalan luoneen ihmisen, mutta ei vielä mainita 

syntiinlankeemusta. 

Huomionarvoista on se, että niin kuin Hymnissä Luojalle, myös tässä 

4Q381:n Luomispsalmissa ensin ylistetään Jumalaa. Tämän ylistyksen jälkeen 

psalmissa alkaa luomisen käsittely. Tässä asiassa Luomispsalmi toimii samalla 

tavalla kuin Hymni Luojalle, joka myös aloittaa ylistysosion jälkeen 

luomisteeman käsittelyn. Toinen yhtenevä seikka luomispsalmien välillä on, että 

kummassakin puhutaan luomisen yhteydessä enkeleistä. 4Q381:n fragmentissa 1 

 
274 Pajunen huomauttaa, ettei psalmien historian kerrontaa tule sekoittaa siihen, mitä todella 

tapahtui, ja ettei psalmeja ole kirjoitettu tapahtumahetkellä, vaan pitkän aikaa oletettujen 

tapahtumien jälkeen. Ne ovat enemmän tulkintaa tapahtuneesta kuin historiankirjoitusta. Pajunen 

2015, 288. 
275 Pajunen 2013, 288−292. 
276 Pajusen käännös. Pajunen 2017, 359. 
277 Pajusen käännös. Pajunen 2017, 359. 
278 Pajusen käännös. Pajunen 2017, 359. 
279 Pajusen käännös. Pajunen 2017, 359. 
280 Pajunen 2013, 131−134; Schuller 1986, 84. 
281 Pajunen 2012, 300−301, 310−311. 
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tosin enkelit mainitaan eksplisiittisesti282 vasta ihmisen luomisen jälkeen. On tosin 

mahdollista, että luomispsalmi antaa ymmärtää enkelien luomisen valon tai 

tähtien luomisen yhteydessä, mutta tämäkin osa psalmista on osittain tuhoutunut, 

joten se ei ole varmaa. 

4.3. Sotakäärön luomispsalmi (1QM 10:8b−18) 

 

 

”8 Kuka on Sinun kaltaisesi, Israelin Jumala, tai[vaas]sa tai maan päällä? Kuka tekee sellaisia 

tekoja kuin Sinun suuret tekosi? 

9 Kuka on vertaisesi väkevyydessä? Kuka on kuin kansasi Israel, jonka olet valinnut itsellesi maan 

kansojen keskuudesta,  

10 liiton pyhien kansa, jolle on opetettu lait ja jolla on ymmärryksen viisaus, […] joka kuulee 

Majesteetin äänen ja näkee  

11 pyhät enkelit ja jonka korvat on avattu kuulemaan syviä asioita? [Sinä, Jumala, olet luonut] 

pilviverhon, valojen joukon, 

12 henkien tehtävät ja pyhien valtakunnan, kirkkauden aarrekammiot […] pilvet. Sinä olet luonut 

maan ja määrännyt sille rajat:  

13 aavikolle, autiomaalle ja kaikelle, mikä kasvaa. […] (Sinä olet luonut) merten piirin, jokien 

(vesien) kokoontumispaikat ja syvyyksien rotkot. Sinä olet 

14 luonut eläimet ja linnut, ihmisen hahmon ja sukupol[vet…] Sinä olet luonut kielten sekoituksen, 

joka pirstoi kansat palasiksi. Sinä annoit suvuille niiden asuinpaikat  

15 ja perintömaat[…] pyhät ajat, vuosien kulun ja aikojen  

16 lopun. […] Tämän tiedämme Sinun ymmärryksesi ansiosta, jonka  

[…17… korvasi] meidän huutojemme puoleen, sillä 

[…18…] hänen talonsa […]283 

 

Sotakäärön luomishymni (1Q33 10: 8b−18) sijoittuu Qumranin Sotakääröön284 

puolivälin tienoille. Psalmissa ei puhuta sodasta, vaan se kertoo maailman 

 
282 Jakeessa 10 mainitaan taivaallinen sotajoukko, mutta itse enkeli-sanasta on säilynyt kolme 

ensimmäistä konsonanttia מלא. 
283 Johan Westerlundin käännös. Luukkonen & Westerlund 2017, 115. Hepreankielinen teksti: 

Tov, Dead Sea Scrolls Electonic Library (2006). Hepreankielinen teksti on Dead Sea Scrolls 

Libraryn esittämässä muodossa. 
284 1QM eli Qumranin Sotakäärö on nimensä mukaan käärö, jossa on eskatologinen teema, eli 

käärön teksteissä kuvaillaan lopun aikojen sotaa valon lasten ja pimeyden lasten välillä. Sen 

kirjoitusajankohdaksi tulkitaan tyypillisesti ajanlaskujen vaihde. Sotakäärö löydettiin vuonna 1947 

ja on yksi ensimmäisistä Khirbet Qumranin alueelta löydetyistä teksteistä. Se on alun perin viidelle 

arkille kirjoitettu teksti, jossa on 19 palstaa. Palsta 19 on kuitenkin niin pahasti tuhoutunut, että on 

epäselvää, loppuiko teksti todella 19. palstaan. Tekstit ovat todennäköisesti Qumranin lahkon 
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luomisesta. Teksti alkaa Israelin ylistämisellä ja jatkuu sen jälkeen luomisteeman 

ja varhaisjuutalaisen kansan historiaan285. Huomionarvoista on, että Luomishymni 

keskittyy Israelin kansan historiaan sen sijaan, että tekstissä keskityttäisiin 

Qumranin teksteille tyypilliseen dualistiseen maailmankuvaan.286  

 Luomishymni kuuluu Sotakäärössä kohtaan, jossa on useampia hymnejä. 

Nämä hymnit ovat todennäköisesti alun perin olleet oma kokonaisuutensa, joka 

myöhemmin liitettiin Sotakääröön. Liittämisen aikana hymnien kokoelmaa 

todennäköisesti muokattiin siten, että se sopisi paremmin ympäröivään 

tekstikontekstinsa. Hymnit on tutkimuksessa jaettu kolmeen kategoriaan287 sen 

mukaan, missä vaiheessa sodankäyntiä ne tulee lukea. Nämä osat ovat hymnit 

ennen sodankäyntiä, hymnit sodankäynnin aikana ja hymnit sodan voittamisen 

jälkeen. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat hymnit heti voiton hetkenä sekä hymnit 

voittoa seuraavana päivänä.288 Luomishymni kuuluu ennen sodankäyntiä 

lausuttaviin hymneihin. Tämä tekstissä puhuttu sota on lopun aikojen sota, jossa 

Israelin kansa taistelee Jumalan vastustajan joukkoja vastaan, ja sodan ajatellaan 

päättyvän Jumalan joukkojen voittoon. Hymnin tarkoituksena on muistuttaa siitä, 

että Jumala auttaa Israelin kansaa sodassa heidän vastustajiaan vastaan.289 

Koska Sotakäärön juonessa on koko ajan eskatologisen sodan tuntuma, sen 

luominen on yksi perustelu sille, miksi Jumala voittaa hänen vastustajansa 

eskatologisessa sodassa.290 Jumalan luomistyö jaetaan psalmissa viiteen eri osaan: 

taivaaseen, maahan, eläviin olentoihin, ihmiskunnan varhaishistoriaan ja juhliin.291  

Esimerkiksi Hymnissä Luojalle tällaista varsinaista selkeää jakoa ei ole, 

mutta siinä esimerkiksi kerrotaan taivaan, maan ja elävien olentojen luomisesta. 

Näin ollen Hymnin Luojalle ja Sotakäärön Luomishymnin kuvailemalla Jumalan 

luomistyöllä on vähintäänkin kolme samaa osaa. Jos luominen itsessään nähdään 

varhaishistorian kerrontana, Hymnissä Luojalle on myös historiankerrontaa. 

Mielestäni kuitenkin Hymni Luojalle ei käsittele luomistyötä varhaisjuutalaisen 

 
omaa tuotantoa. Luukkonen & Westerlund 2017, 103−104; Schultz 2009, 1−2, 31; Vanonen, 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/qumran/kirjasto/kirjasto6.html.  
285 Davies ei selitä tätä historiankerrontaa. Davies 1977, 96. Mielestäni se tulee ilmi muun muassa 

siinä, että psalmissa viitataan Jumalan luoneen maailman eri kielet, eli siinä viitataan 

kertomukseen Babylonin tornista. Ks. kertomus Babylonin tornista 1. Moos. 11: 1–11. 
286 Davies 1977, 95–96; Yadin 1962, 304–308. 
287 Esim. Davies (1977), Schultz (2009), Yadin (1962). Toisaalta Luukkonen ja Westerlund 

jakavat hymnit kahteen osaan: sotaa ennen ja sodan jälkeen luettaviin hymneihin. Luukkonen & 

Westerlund 2017, 104.  
288 Schultz 2009, 258; Yadin 1962, 214. 
289 Schultz 2009, 258; Yadin 1962, 214. 
290 Luomista käytetään perusteluna sen takia, että se nähdään Israelin kansan 

pelastushistoriallisena tapahtumana. Yadin 1962, 306. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/qumran/kirjasto/kirjasto6.html
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kansan historian näkökulmasta, vaan luominen on yksi todiste Jumalan 

suuruudesta. Tämän takia en itse näe Hymnillä Luojalle ja Luomishymnillä 

olevan kuin kolme samaa luomisen kategoriaa. 

Ilmeisin ero Hymnin Luojalle ja Luomishymnin välillä on juuri tämä 

tekstikontekstin ero: Sotakäärön luomispsalmissa on historiankerrontaa, mitä ei 

ole Hymnissä Luojalle. Tämä ero selittyy Sotakäärön psalmin kontekstin kautta: 

ennen sotaa laulettava luomispsalmin on ollut tarkoitus perustella Israelin kansan 

historiaa ja sitä heille suunnattua predestinaatiota, joka jo luomisesta on alkanut. 

Tällä historialla ja predestinaatiolla todennäköisesti perusteltiin sitä, miksi 

Jumalan puoli taistelussa tulee voittamaan hänen vastustajansa. Toisena erona 

näiden kahden tarkastellun luomispsalmin välillä on, että Hymnissä Luojalle ei 

mainita ihmisten tietävän jotain salattua tietoa. Ainoastaan enkelit ovat saaneet 

jotain salattua tietoa Jumalalta. Sotakäärön luomispsalmissa taas mainitaan, että 

myös Jumalan valittu kansa on saanut jotain tietoa292. 

Vaikka ajatus siitä, ketkä kaikki ovat saaneet Jumalalta jotain tietoa on 

psalmeissa erilainen, tekstien enkeli-ideologiassa on kuitenkin samankaltaisia 

piirteitä. Enkeleihin viitataan Luomishymnissä Yadinin mukaan jakeen 11 lisäksi 

jakeessa 12. Hän tulkitsee ”pyhien valtakunnan”293 tarkoittavan enkelien 

valtakuntaa. Yadin argumentoi, olevan mahdollista, että myös aiemmin jakeessa 

12 on maininta, kun siinä mainitaan ”henkien tehtävät”294. Tällöin henget olisivat 

enkeleitä. Nämä henget voivat hänen mukaansa viitata myös tuuliin.295 Yadin siis 

näkee tässä jakeessa henkien viittaavan joko enkeleihin tai tuuliin. Mielestäni 

nämä kaksi ajatusta eivät kuitenkaan ole joko-tai -vaihtoehtoja, koska enkeleihin 

viitataan myös tuulena, ja enkeleiden nähtiin toisen temppelin ajalla olevan 

vastuussa säätiloista, joihin tuulikin kuuluu. Enkeleiden lisäksi luomispsalmeilla 

on myös se yhteistä, että kummassakin mainitaan kammiot, joista Jumala päästää 

erilaiset säätilat valloilleen. Yadinin mukaan Sotakäärössä nämä aarrekammiot 

viittaavat varastoihin, joissa on sadetta, lunta ja tuulta.296 Yadin ei tunnista näiden 

kammioiden viittausta enkeleihin, mutta mielestäni on mahdollista, että myös 

tässä kohtaa mainitaan säätilojen enkelien luominen.  

 
291 Yadin 1962, 306. 
292 Jakeet 9−10: ”Kuka on vertaisesi väkevyydessä? Kuka on kuin kansasi Israel, jonka olet 

valinnut itsellesi maan kansojen keskuudesta, liiton pyhien kansa, jolle on opetettu lait ja jolla on 

ymmärryksen viisaus.” Johan Westerlundin käännös. Luukkonen & Westerlund 2017, 115. 
293 Johan Westerlundin käännös. Luukkonen & Westerlund 2017, 115. 
294 Johan Westerlundin käännös. Luukkonen & Westerlund 2017, 115. 
295 Yadin 1962, 306. 
296 Yadin 1962, 306. 
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Vaikka Hymni Luojalle ja Luomishymni ovat hyvin erilaisia psalmeja, 

niissä on samankaltaisia teemoja. Esimerkiksi enkelit ovat kummassakin tekstissä 

läsnä, ja kummassakin puhutaan enkeleiden yhteydessä näkemisestä. Kuitenkin 

sen sijaan, että enkelit näkisivät jotain, mitä he eivät olleet huomanneet, kuten 

Hymnissä Luojalle kirjoitetaan, Sotakäärön 11 jakeessa enkelit ovat näkemisen 

kohteena.297 Kuitenkaan kuka tahansa ei voi nähdä enkeleitä, vaan ainoastaan 

Jumalan valitut näkevät heidät. 

Nämä Hymnin Luojalle ja Sotakäärön Luomishymnin väliset yhtäläisyydet 

eivät ole yllättäviä. Kummassakin tekstissä on Qumranin liikkeen omille teksteille 

tyypillisiä piirteitä, kuten esimerkiksi ajatusmaailma enkeleistä sekä kammioista, 

joista Jumala vapauttaa erilaiset sääilmiöt. Yhteenvetona sanottakoon, että sekä 

Hymnissä Luojalle että Sotakäärön Luomishymnissä on selvästi samoja ajatuksia. 

Tekstien erot selittyvät sillä, että tekstit ovat luonteeltaan erilaisia: Sotakäärön 

luomishymni on osa proosatekstiä ja sillä on selkeä motiivi kertoa Jumalan 

puolella taisteleville, että he tulevat voittamaan: onhan Jumala osoittanut 

suosionsa heille luomisesta lähtien. Hymnin Luojalle motiivina taas on kertoa ja 

ylistää Jumalan suuruutta ja luomistyötä. Mielestäni mitään radikaaleja, 

temaattisia eroja tekstien välillä ei ole.  

4.3. Siirakin kirja 43:11−43:19 

 

 

”11 Katso sateenkaarta ja ylistä sen luojaa: kuinka ihmeellinen se onkaan loistossaan!  

12 Kirkkaana kaarena se kiertää taivaan holvia; Jumalan väkevä käsi on sen jäljittänyt.  

13 Kun hän käskee, alkaa tuiskuttaa lunta, ja tuomion salamat sinkoilevat.  

14 Hän avaa taivaan varastot ja päästää pilvet kiitämään kuin petolinnut.  

15 Mahtavalla voimallaan hän jähmettää pilvenlohkareet ja murentaa ne koviksi rakeiksi.  

16 Maa vavahtelee, kun hänen äänensä jylisee. Voimallaan hän panee vuoret järkkymään, 

sanallaan hän lähettää kuuman etelätuulen.  

17 Kuin lintuparvia hän sirottaa lunta, 

sirkkaparven lailla se levittyy maan päälle.  

18 Lumi sokaisee silmät kirkkaalla valkeudellaan, 

sydän hullaantuu, kun lumi leijuu alas.  

 
297 Jae 10−11: ”--liiton pyhien kansa, jolle on opetettu lait ja jolla on ymmärryksen viisaus, […] 

joka kuulee Majesteetin äänen ja näkee pyhät enkelit ja jonka korvat on avattu kuulemaan syviä 

asioita?” Johan Westerlundin käännös. Luukkonen & Westerlund 2017, 115. 
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19 Entä kuura? Sitäkin hän sirottaa kuin suolaa, 

panee jääkukat välkkymään kuin safiiri.”
298 

 

Viimeisenä vertailukohteena tarkastelen Siirakin kirjan luomispsalmia. Siirakin 

kirja on varhaisjuutalainen viisausteksti, joka on kirjoitettu todennäköisesti 

vuosien 198−173 eaa. välillä Jerusalemissa. Siirakin kirjasta tekee 

huomionarvoisen se, että kirjassa näkyy kirjoittama oma poliittinen kanta muun 

muassa Jerusalemin temppelikeskeiseen juutalaisuuteen. Kirjoittaja on ollut 

vähintäänkin myönteinen, ellei itse osallinen, Jerusalemin temppelikeskeistä 

juutalaisuutta kohtaan. Tekstinkäytöltään kirjoittaja oli taitava uudelleenkäyttäjä, 

sillä hän sisällyttää sujuvasti aiempia tekstejä ja antaa niille oman tulkintansa. Hän 

myös osaa jättää lainaamistaan teksteistä pois sellaisia osia, jotka eivät ole hänen 

teologiansa mukaisia.299  

Kirja on yksi esimerkki siitä, miten eri puolilta, erikuntoisena ja eri kielillä 

kirjotettu teksti voidaan rekonstruoida, sillä siitä on löydetty heprean-, aramean-, 

kreikan- ja latinankielisiä fragmentteja. Tämän tutkielman kannalta on tärkeää 

huomauttaa, että Siirakin kirjasta on löytynyt hepreankielisiä fragmentteja 

Kuolleenmeren alueelta sekä Qumranin luolasta 2 että Masadasta 300. Kirjan 

hepreankielisiä fragmentteja on löytynyt myös Kairosta.301 Siirakin kirjan ja 

Hymnin Luojalle vertailu on mielenkiintoista sen takia, että kummankin tekstin 

kirjoittajan oletetaan lainanneen tekstiinsä katkelmia muista varhaisjuutalaisista 

teksteistä, kumpikin teksti on löytynyt Kuolleenmeren alueelta, ja Siirakin kirjan 

osia on löytynyt Qumranista, vaikka juuri tätä luomishymniosaa ei ole Qumranin 

Siirakin kirjan fragmenteissa. Näistä syistä voi olettaa, että Qumranin liikekin 

tunsi Siirakin kirjan jonkinlainen version, vaikka nykypäivään Qumranista onkin 

säilynyt vain kirjan fragmentteja.  

Siirakin kirjan kohtaa 42:15−43:33 nimitetään tutkimuskirjallisuudessa 

Luomishymniksi302. Tätä tutkielmaa varten tarkastelen Luomishymnin jakeita 

 
298Apokryfikirjojen käännöskomitean käännös. Apokryfikirjojen käännöskomitea 2005, 284. 

Hepreankielinen teksti: Reymond 2014, 342.  
299 Askin 2016, 27−29; Calduch-Benages 2008, 121.  
300 Masada on Israelin valtiossa, Kuolleenmeren länsipuolella oleva linnoitusraunio, jonka on 

ajateltu olleen kuningas Herodeksen linnoituspalatsi ensimmäisen juutalaissodan aikaan eli 

vuosina 66−73/74 jaa. Yigael Yadin löysi Masadasta yhteensä 16 hepreankielistä tekstiä, mutta 

myös esineistöä. Sekä Masada että Qumran kuuluvat yhteisnimikkeen Kuolleenmeren alueen 

käsikirjoitukset alle. Masadasta ja Qumranista on löydetty samojen tekstien käsikirjoituksia, kuten 

esimerkiksi Sapattiuhrin laulut -teksti. Seely 1996, 288−290; Stiebel 2007, 593. 
301 Marttila 2012, 14−15; Stiebel 2007, 593. 
302 Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa psalmista käytetään muun muassa termejä Hymn 

of Creation, Hymn to the creation sekä Hymn to the Creator. Apokryfikirjojen käännöskomitea 
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43:13−19 siitä syystä, että hymni on hyvin pitkä, ja tutkielmani rajauksen takia 

näen tarpeelliseksi rajata luomishymnin osuutta. Toinen, painavampi syy on, että 

Lindsey A. Askin käsittelee artikkelissaan The Qumran Psalms Scroll Debate and 

Ben Sira: Considering the Evidence of Textual Reuse in Sir 43:11–19 (2016) näitä 

yhdeksää jaetta ja pohtii, onko Siirakin kirjan kirjoittaja käyttänyt masoreettista 

psalttaria vai Qumranista löytyneitä psalmikokoelmia lähteenään.303 Tämä 

kysymys on huomioonotettava Qumranin psalmitutkimuksen ja Hymnin Luojalle 

kannalta. Ensinnäkin −kuten kappaleessa Qumranin psalmitutkimus304 esittelin – 

Qumranin psalmitutkimuksen yksi leimaavimpia kysymyksiä on ollut keskustelu 

siitä, käyttivätkö Qumranin liikkeen jäsenet omaa psalmikirjoitusten kokoelmaa 

vai masoreettista Psalmien kirjaa. Toiseksi kysymys on Hymnin Luojalle kannalta 

mielenkiintoinen, koska sama, Askinin esille nostama keskustelu on puhututtanut 

myös Hymnin Luojalle tutkimukseen siitä, minkä psalmikokoelman Hymnin 

Luojalle kirjoittaja tunsi. Tässä asiassa siis on Hymnin Luojalle ja Siirakin kirjan 

välillä käyty samantyylistä keskustelua, joten on luontevaa paneutua psalmien 

pohdintaan tämän tutkimushistoriallisen näkökulman kautta.  

Askinin tarkastelema jakso 43:11−19 kuuluu Siirakin kirjan 

Luomishymnin kohtaan, jossa esitellään erikseen luomistyön tuloksia, kuten 

esimerkiksi aurinko ja taivas sekä säätilat. Silmiin pistävää Siirakin kirjan 

luomishymnissä on, että enkeleillä ei ole mitään eksplisiittistä roolia luomisessa. 

Enkelit mainitaankin eksplisiittisesti vain kerran kohdassa 42:17, jossa kerrotaan, 

että ”pyhät enkelitkään eivät pysty kertomaan kaikkia Jumalan ihmeellisiä 

tekoja”305 Myöhemmin, jakeissa 43:13−22 Siirakin kirjan kirjoittaja ei näyttäisi 

antavan enkeleille vastuuta säätiloista – toisin kuin esimerkiksi Riemuvuosien 

kirjassa – vaan kaikesta vastuussa on Jumala. Tämä herättää mielenkiintoisen 

 
käyttää psalmista nimeä Luonto julistaa Jumalan kunniaa. Apokryfikirjojen käännöskomitea 2005, 

278−279; Askin 2016, 27; Calduch-Benages 2008, 119. Käytän tutkielmassani psalmista 

Luomishymni -nimeä englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta seuraten.  
303 Askin 2016, 27. Askin tulee artikkelissaan tulokseen, ettei voida varmuudella sanoa, kumpaa 

psalttaria Siirakin kirjan kirjoittaja olisi käyttänyt. Hänen mukaansa kuitenkin kumman tahansa 

psalttarin käyttö on ollut mahdollinen. Tämän kysymyksen valottamiseksi tarvitaan Askinin 

mukaan lisätutkimusta. Askin 2016, 45−46. 
304 Tutkielman sivu 17. 
305 Apokryfikirjojen käännöskomitean käännös. Apokryfikirjojen käännöskomitea. 2005, 280. 

Hepreankielinen teksti: ” פלאתיולספר כל נאל יקדש יקוהשפלא  .” Reymondin rekonstruktio. Reymond 

2014, 341. Hepreankielisessä tekstissä mainitaan Jumalan pyhät, jotka apokryfikirjojen 

käännöskomitea kääntävää enkeleiksi. 
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pohdinnan Siirakin kirjan kirjoittajan teologiasta ja siitä, kenen hän ajatteli olevan 

vastuussa säätiloista.306   

Tarkastelujakso alkaa, hieman ennen säätilojen kuvailua, kohdalla, jossa 

ylistetään erästä luomistyön tulosta: sateenkaarta. Jakeen sateenkaari-sanan käyttö 

kertoo Siirakin kirjan kirjoittajan taidosta muokata tekstiä ja yhdistää niitä 

erilaisiin asiayhteyksiin. Nimittäin jakeessa käytetty hepreankielinen sana קשת 

tarkoittaa sekä kaarta että sateenkaarta. Tämän mielikuvan voisi ajatella 

yhdistyvän vedenpaisumuskertomukseen ja liittoon Nooan kanssa307, mutta näin 

ei kuitenkaan Askinin mukaan ole. Hän argumentoi, että kirjoittaja on halunnut 

nostaa tässä kohtaa esille Hesekielin kirjan kohdan 1:28308, jossa sateenkaari 

toimii vertauskuvana Jumalaa ympäröivälle kirkkaudelle.309 

 Jakeessa 11 Jumalaa kutsutaan hepreankielisellä termillä עשיה, tekijä. 

Tämä sana voi Askinin mukaan juontaa juurensa psalmin 104 jakeesta 31310, Jobin 

kirjan kohdasta 36:24311 tai mahdollisesti kummastakin. Termillä Siirakin kirjan 

kirjoittaja viittaa Jumalaan luojana. Askin argumentoikin tekstin antavan 

ymmärtää, että Jumalan ylistäminen kaiken luojana olisi oma 

kirjallisuudenlajinsa, koska tämä ylistäminen erottuu niin selkeäksi omaksi 

osakseen tekstin sisällä.312 Tämä herättää kysymyksen, missä vaiheessa tämä oma 

kirjallisuudenlajinsa olisi syntynyt, saanut jalansijaa ja tullut varhaisjuutalaisten 

tekstien kirjoittajien tietoisesti käyttämäksi metodiksi.  

Kaikista mielenkiintoisin huomio tekstin uudelleenkäyttämisen ja 

siteeraamisen kannalta on Askinin mielestä jakeen 11 loppu: ”kuinka ihmeellinen 

se onkaan loistossaan” 313. Tämä on Askinin mukaan täysin varmasti psalmin 104 

jakeesta 1 lainattu, oikeastaan lähes sanatarkasti. Mielenkiintoisen lauseesta 

 
306 Riemuvuosien kirjan kirjoittaja esimerkiksi perustelee sapattipäivän eli lepopäivän säätilojen 

vaihtelun sillä, että Jumalan enkelit ovat säästä vastuussa, jolloin Jumala itse voi levätä sapattina. 

Tätä asiaa enkeleiden tehtävistä tarkastelin tutkielman sivuilla 31−36. 
307 Ks. Jumala tekee liiton Nooan kanssa (1. Moos. 9:1−17). Raamattu 1992. 
308 ”Loiste ympäröi istuimen, se oli kuin sadepäivänä pilvessä näkyvä kaari. Sellainen on näöltään 

Herran kirkkaus. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni, kun sen näin. Ja minä kuulin jonkun 

puhuvan.” Raamattu 1992.  
309 Askin 2016, 38−39. Askin toteaa, että myös Riemuvuosien kirjassa kaari-sanalla ei viitata 

liittoon Nooan kanssa, vaan ”muihin kosmisiin tapahtumiin”, kuten esimerkiksi šavuot-

pyhiinvaellusjuhlaan. Askin 2016, 38; Jacobs 2007, 422. Kaari-sanalla viittaaminen johonkin 

muuhun kuin vedenpaisumuskertomukseen ei siis olisi mitenkään poikkeuksellista 

varhaisjuutalaisissa teksteissä.  
310 ”Olkoon Herran kunnia ikuinen! Saakoon hän iloita kaikista teoistaan (ֲעָש  יו מ   Biblia ”.(בְּ

Hebraica Stuttgartensia; Raamattu 1992.  
311 ”Muista ylistää hänen töitään (ָפֳעֹלו), niistä ihmiset ovat aina laulaneet.” Biblia Hebraica 

Stuttragtensia; Raamattu 1992.  
312 Askin 2016, 39.  
  .כי מאד נהד]ה והודו[ 313
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kuitenkin tekee se, että minkä psalmikäsikirjoituksen versiota lause eniten 

muistuttaa. Askin vertailee tätä Siirakin kirjan lausetta masoreettisen tekstiin sekä 

Qumranista löytyneisiin psalmikokoelmiin 11QPsa, 4QPsd sekä 4QPse. Hän tulee 

vertailussaan siihen tulokseen, että Siirakin kirjan teksti on kaikista lähinnä joko 

masoreettista tekstiä tai 4QPsd:a, mutta näiden kahden väliltä hän ei osaa sanoa, 

kumpi olisi todennäköisemmin Siirakin kirjan kirjoittajan lähdeteksti.314   

 Askin ei käsittele artikkelissaan ollenkaan jakeita 12−16 eikä jaetta 18. 

Tämä johtuu siitä, että hän näkee suuremman tarpeen käsitellä jakeita 17 ja 19, 

koska ne paremmin tuottavat hänen tutkimuskysymykselleen tulosta, eli niissä on 

paremmin nähtävänä lainaukset muihin varhaisjuutalaisiin teksteihin sekä Siirakin 

kirjan kirjoittajan editointiprosessi.315 

Askin argumentoi, että jakeessa 17 Siirakin kirjan kirjoittaja on ottanut 

mallia psalmista 148, jossa kuvaillaan erilaisia rajuja säätiloja316. Vaikka aiempi 

tutkimus on sitä mieltä, että Siirakin kirja lainaa Jesajan kirjan kohtaa 29:6317, on 

Askin tässä asiassa eri mieltä, koska Jesajan kirjan kohta sijoittuu kohtaan, jossa 

kuvaillaan Jerusalemin tuhoutumista. Psalmissa 148 taas teemana on, että Jumala 

kontrolloi säätiloja, koska hän on säätilat luonutkin. Jumalalla siis on käskyvalta 

säätiloihin. Askin vielä tarkastelee 11QPsa:n ja masoreettisen tekstin versioita 

psalmista 148, mutta nämä tekstit ovat identtiset. Sen takia hän ei jakeen 17 

perusteella voi päätellä, kumpaa versiota Siirakin kirjan kirjoittaja olisi 

käyttänyt.318 

Jakeissa 11 ja 17 Askin on tullut siihen tulokseen, ettei Siirakin kirjan 

kirjoittajan käyttämästä psalmiversiosta voi olla varmoja. Tähän mennessä 

masoreettinen teksti, 11QPsa sekä 4QPsd ovat olleet täysin mahdollisia kirjoittajan 

käyttämiä versioita psalmeista. Myös 4QPse on yksi mahdollinen kirjoittajan 

lainaama psalmikokoelma, vaikka jakeen 11 kohdalla masoreettinen teksti tai 

4QPsd onkin todennäköisempi. Jae 19 ei tee poikkeusta tähän kaavaan. Siinä on 

Askinin mukaan kaksi lainausta psalmiin 147.  Ensimmäinen lainaus liittyy 

huurteeseen. Huurretta kuvaava hepreankielinen sana כפר/כפור esiintyy 

 
314 Askin 2016, 39−40. 
315 Askin 2016, 36. 
316 ”Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistäkää myrskytuuli, hänen käskyläisensä!” Raamattu 

1992.  
317 ”Herra Sebaot taas muistaa sinua ja tulee luoksesi ukkosen jyrinässä, saattonaan maanjäristys ja 

valtava pauhu, mukanaan pyörremyrsky ja rajuilma ja ahnas tulenlieska.” Raamattu 1992.  
318 Askin 2015, 40. Askinin mukaan Jesajan kirjasta puuttuu Jumala luojana -teema ja tämän 

kautta myös säätilojen kontrollointiaspekti. Tällä hän perustelee, miksi psalmi 148 olisi Jesajan 

kirjaa todennäköisemmin Siirakin kirjan lainaama teksti. Askin 2015, 40. 
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masoreettisessa tekstissä vain kolme kertaa. Yksi näistä kerrosta on psalmissa 

147, jonka jakeessa 16 kerrotaan, että Jumala ”levittää kuuraa kuin tuhkaa”319. 

Askin huomauttaakin, että Siirakin kirjassa Jumala ”sirottaa kuuraa kuin 

suolaa,”320. On hyvin todennäköistä, että kirjoittaja lainaa nimenomaan psalmia 

147, koska kummassakin tekstissä käytetään samaa hepreankielistä sanaa. Tätä 

argumenttia vahvistaa se, että Qumranista löydetyissä masoreettisen Heprealaisen 

Raamatun ulkopuolisissa teksteissä ei käytetä huurteesta sanaa כפור, vaan 321.קרח  

Siirakin kirjan kohdassa 43:19 on toinenkin sana, joka viittaisi psalmiin 

147322 sekä myös psalmiin 104323 että Jobin kirjan 38. lukuun324. Sana on צמח -

verbi, joka tarkoittaa versoa tai kasvaa. Erityistä huomiota Siirakin kirjan 43:19 

kohtaan tuo se, että tämä kasvaa-verbi esiintyy yhdessä sanan ציםצ  (kukinto) 

kanssa, vaikka tavallisesti kukinto-sana on yhteydessä verbiin פרח (versoa, 

viheriöidä). Erona Siirakin kirjan ja muiden kolmen tekstin välillä on se, että 

psalmeissa 104 ja 147 sekä Jobin kirjan 38. luvussa kasvaa-sana viittaa todella 

kasvaviin kasveihin, kun taas Siirakin kirjassa se viittaa huurteeseen Askinin 

mukaan Siirakin kirjan kirjoittaja on tarkoituksella valinnut jakeeseen צמח-sanan 

saadakseen tekstin rakentaakseen alluusion yllä mainittujen tekstien ja Siirakin 

kirjan välille sekä rinnastaakseen huurteen ja kasvit keskenään.325  

Koska käsikirjoituksesta 4QPsd tämä huurteeseen viittaava kohta on 

tuhoutunut, siitä ei voi sanoa, onko se ollut masoreettisen tekstin kanssa yhtenevä 

vai ei, eli käyttääkö se kasvamisesta verbiä צמח vai פרה. Säilynyt osa 4QPsd:a on 

kuitenkin täysin samanlainen masoreettisen tekstin kanssa, joten Askin antaa 

ymmärtää, että myös 4QPsd olisi käytetty samaa kasvaa-sanaa kuin 

masoreettisessa tekstissä.326 

Askin tulee artikkelissaan siihen tulokseen, ettei tällä tarkastelulla voi vetää 

johtopäätöksiä, onko Siirakin kirjan kirjoittaja tuntenut masoreettisen 

Heprealaisen Raamatun vai esimerkiksi jonkin Qumranista löytyneen 

psalmikokoelman. Hän huomauttaa olevan täysin mahdollista, että Siirakin kirjan 

 
319 ”Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia, hän levittää kuuraa kuin tuhkaa.” Raamattu 1992.  
320 ”Entä kuura? Sitäkin hän sirottaa kuin suolaa.” Apokryfikirjojen käännöskomitea 2005, 

284−285. 
321 Askin 2015, 41. 
322 Psalmi 147:8: ”Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen, hän panee versomaan 

vuorien ruohon.” Raamattu 1992. 
323 Psalmi 104:14: ”Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että 

hän saisi leipänsä maasta.” Raamattu 1992.  
324 Jobin kirja 38:27: ”Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi?” 

Raamattu 1992.  
325 Askin 2015, 41. 



 67 

kirjoittaja on tuntenut jonkin Qumranin psalmikokoelman, koska Siirakin kirjan 

lainaamat psalmit ovat lähellä toisiaan Qumranin psalmikokoelmissa. Tästä 

huolimatta hän ei voi sulkea sitäkään mahdollisuutta pois, että kirjoittaja olisi 

käyttänyt masoreettista Psalmien kirjaa.327 

Hymnin Luojalle kannalta Askinin tarkastelu on hyvin mielenkiintoinen 

siitä syystä, että Askin pyrkii vastaamaan, voiko yhden psalmin perusteella vastata 

Qumranin psalmikääröjen debattiin. Kuten olen tässä tutkielmassa jo maininnut, 

myös Hymniä Luojalle on pyritty käyttämään tämän debatin ratkaisemiseksi.328 

Näille psalmeille on yhteistä, että ne lainaavat muita varhaisjuutalaisia tekstejä. 

Kuten edellisessä kappaleessa kommentoin Hymnin Luojalle arvovaltaisuuden 

osalta, myös näille Hymnin Luojalle ja Siirakin kirjan lainaamia tekstejä voidaan 

pitää arvovaltaisina, koska niitä lainataan. Näin ollen olisi huomiota herättävää, 

jos jokin teksti selvästi lainaisi jotakin Qumranin psalmikokoelmista.   

4.5. Koonti: Hymni Luojalle ja muut Kuolleenmeren alueen 
luomispsalmit 

Tässä kappaleessa olen tarkastellut kolmea Kuolleenmeren alueelta löytynyttä 

luomisteemaista psalmia. Nämä ovat 4Q381:n fragmentin 1 luomispsalmi, 

Sotakäärön luomishymni sekä Siirakin kirjan Luomishymni, josta tarkastelin 

Lindsey A. Askinin artikkelin perusteella osaa 43:11−19. Tämän tarkastelun 

perusteella vaikuttaisi siltä, että Kuolleenmeren alueen luomispsalmit ovat olleet 

hyvinkin samanlaisia luomisteologiansa perusteella. Enkelit toistuvat jokaisessa 

tarkastelemassani tekstissä, ja myös jollain tasolla viisaustematiikka toistuu.  

Luomisteemoissa toistuvat samat asiat kuin kaikissa muissakin 

varhaisjuutalaisissa teksteissä. Jumalaa ylistetään kaiken Luojana, hänen 

luomistyötään ylistetään. Jumala määritellään Luojana, joka tarjoaa ihmiselle 

kaiken, mitä ihminen voi tarjota. Luominen on kuitenkin myöhemmissä teksteissä, 

kuten esimerkiksi Sotakäärössä sekä 4Q381:n luomispsalmissa saanut 

pelastushistoriallisen näkökulman. Tätä näkökulmaa ei ole Hymnissä Luojalle. 

Enkeli-ideologian kehittyminen näkyy tarkastelemissani teksteissä. 

Näyttäisi siltä, että enkelit ovat saaneet ajan saatossa tärkeämmän roolin 

 
326 Askin 2015, 41−42. 
327 Askin 2015, 45−46. 
328 Mm. Skehan (1973). 
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luomisessa.329 Tästä kertoo esimerkiksi se, että Riemuvuosien kirjan kirjoittajan 

mukaan Jumala asettaa osan enkeleistä vastuuseen säätiloista.  

Avaako näiden muiden Kuolleenmeren alueen psalmitekstien tarkastelu 

Hymnistä Luojalle jotain, millä voisi ottaa kantaa Qumranin psalmikäärön 

debattiin? Mielestäni vertailuaineisto todistaa, että Kuolleenmeren alueella 

liikkuvat varhaisjuutalaiset yhteisöt vastaanottivat hyvin erilaisia tekstejä. Näiden 

tekstien sanoma riippui siitä, mihin kontekstin ne sijoitettiin. Tähän tutkielmaan 

käyttämäni vertailuaineisto ei anna vastausta Qumranin psalmikäärön debatin 

kysymykseen. Aineiston perusteella ei yksiselitteisesti voi todistaa vakiintuneen 

psalmikäärön teorian tai liturgisen roolin teorian puolesta. Olen silti taipuvainen 

uskomaan, että kaikilla tarkastelemillani psalmeilla oli jonkinlainen liturginen 

rooli niiden vastaanottajien elämässä.  

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

5.1. Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut Qumranista löytynyttä luomispsalmia 11Q5 

26:9−15, jolle James A. Sanders antoi nimen Hymn to the Creator. 

Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa psalmista käytetään nimeä Hymni 

Luojalle, enkä nähnyt syytä poiketa tästä suomenkielisestä nimestä.  

 Tutkielman johdantokappaleessa esittelin luomisteemaa ja sitä, miten 

luomisteemaa on tutkittu. Annoin tästä esimerkin Matthew E. Gordleyn 

tutkimuksesta, jossa hän jakaa Qumranista löytyneet psalmit neljään eri 

kategoriaan sen mukaan, ovatko ne hänen mielestään Qumranin oman liikkeen 

tekstejä vai joitain muita varhaisjuutalaisia tekstejä. Tämä tarkastelu osoittautui 

myöhemmin tutkimuksessa tärkeäksi, kun pohdin Hymnin Luojalle 

käyttötarkoitusta.  

Johdantokappaleessa käsittelin myös Qumranin psalmitutkimuksen ja 

tärkeimpiä kysymyksiä. Näistä selvästi tärkeimmäksi, edelleen puhututtavaksi 

nousi kysymys siitä, onko toisen temppelin ajalla masoreettisen Psalmien kirjan 

rinnalla ollut joku toinenkin psalmikokoelma arvovaltaisessa käytössä. Jaoin 

näkökulmat psalmikääröstä 11QPsa karkeasti kahteen koulukuntaan: jokseenkin 

vakiintuneen psalmikokoelman koulukuntaan ja liturgisen roolin koulukuntaan. 

 
329 Toisaalta esim. Riemuvuosien kirjan kirjoittajalla on ollut tarve korjata joitakin 

enkelikäsityksiä, joiden mukaan Jumala neuvottelee enkeleiden kanssa luomisesta. Skehan 1975, 

346−347. Tätä tarkastelin Riemuvuosien kirjan kohdan 2:2−3 tarkastelun yhteydessä. Ks. 

tutkielman sivu 50. 
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Jokseenkin vakiintuneen psalmikokoelman koulukuntaan kuuluvat muun muassa 

James A. Sanders, Peter W. Flint sekä Gerald H. Wilson. Liturgisen roolin 

koulukuntaan taas kuuluvat muun muassa Moshe Goshen-Gottstein, Shemaryahu 

Talmon sekä Patrick Skehan. Uudemman sukupolven tutkijoista muun muassa 

William Yarchin kuuluu vakiintuneen psalmikäärön teorian koulukuntaan. 

Matthew E. Gordley kuuluu myös niihin tutkijoihin, jotka eivät näe Hymnillä 

Luojalle ollen liturgista roolia, mutta hän ei varsinaisesti kuulu vakiintuneen 

psalmikäärön koulukuntaankaan. Tämä koulukunnattomuus näyttäisikin olevan 

yhä enenevässä määrin tutkimuksen kehityssuunta. Tutkijat, kuten esimerkiksi 

Mika S. Pajunen ja Lindsey A. Askin, ovat sitä mieltä, että nykypäivään ei ole 

säilynyt tarpeeksi käsikirjoituksia, jotta psalmikääröjen vakiintuneisuuteen 

voitaisiin ottaa kantaa. Esimerkiksi Mika Pajunen on myös sitä mieltä, että 

psalmeilla oli muitakin rooleja kuin yhteisön liturgiaan kuuluminen, kuten 

esimerkiksi historiankerronnallinen näkökulma.  

 Tutkielman toisessa pääluvussa tarkastelin Hymniä Luojalle. Hymni on 

hyvin lyhyt, ja sen loppuosa on lähes tuhoutunut. Tutkimuskirjallisuus tuntui 

olevan yhtä mieltä siitä, että Hymni Luojalle ei ole Qumranin liikkeen oma teksti, 

vaan joko liikettä varhaisempi psalmi tai Qumraniin muualta tuotu psalmi.  

Psalmin ulkoisten ja sisäisten tutkimisen jälkeen tarjosin oman 

käännökseni psalmille. Hymni Luojalle käännettiin tässä tutkielmassa 

ensimmäistä kertaa suomeksi. Käännöksessäni pyrin siihen, että psalmi tulisi 

käännetyksi hyvälle suomen kielelle, mutta myös psalmin runollinen tuntuma 

säilyisi. Pääosin käännökseni ei poikennut huomattavasti englanninkielisistä 

käännöksistä. Käännösosassani huomattavia seikkoja ovat esimerkiksi, että 

käänsin psalmiin kolminkertaisen pyhähuudon, josta kaikki tutkijat, esimeriksi 

Eric D. Reymond, eivät ole samaa mieltä. Toinen huomionarvoinen seikka 

käännöksessäni oli sanan  םופנ  kääntäminen ominaisuuksiksi. Englanninkielisissä 

käännöksissä tämä oli käännetty presence eli läsnäolo, ja itse tarjosin alaviitteissä 

sanalle suomenkielisen käännöksen häntä itseään. Tästä huolimatta käänsin sanan 

ominaisuuksiksi, jotta käännös olisi luontevaa suomen kieltä.  

 Kolmannessa pääluvussa tarkastelin Hymnin Luojalle intertekstejä. Näitä 

ovat ne tekstit, joita Hymni Luojalle lainaa, sekä ne tekstit, jotka lainaavat 

Hymniä Luojalle. Jaoin Hymnin Luojalle lainaamat teksti kahteen eri kategoriaan: 

suoriin lainauksiin ja epäsuoriin lainauksiin. Suoriin lainauksiin kuuluivat 

Jeremiaan kirjan kohta 10:12−13 ja psalmin 135 seitsemäs jae. Käsittelin nämä 
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yhdessä sen takia, että tutkimuskirjallisuudessa ei ole yksimielisyyttä, kumpi 

masoreettisen Heprealaisen Raamatun teksti on varhaisempi. Esimerkiksi Sanders 

argumentoi, että Jeremiaan kirjan kohta 10:12−13 on psalmia 137 varhaisempi, ja 

Hymni Luojalle lainaisi nimenomaan Jeremiaan kirjaa, koska se sijoittuu 

kirjoitusajankohdaltaan näiden kahden tekstin väliin. 

 Epäsuoriin lainauksiin kuuluivat Hesekielin kirjan kohta 1:24 sekä Jesajan 

kirjan kohta 6:3. Hesekielin kirjasta Hymni Luojalle on tutkimuskirjallisuuden 

mukaan lainannut Hesekielin kuvailemaa meluteemaa, jolloin Hymnin Luojalle 

tarkoituksena on luoda alluusio Hesekielin kirjan ensimmäiseen lukuun, jossa 

puhutaan Jumalan kirkkaudesta. Jesajan kohdan lainauksesta tutkimuskirjallisuus 

on kahta mieltä. Ne tutkijat, jotka eivät tunnista Hymnin Luojalle kolminkertaista 

pyhähuudahdusta, eivät näe sen lainaavan Jesajan kirjan kuudetta lukua. 

 Hymniä Luojalle lainaavien tekstien Riemuvuosien kirjan 2:2−3 ja 

Varoituksen vedenpaisumuksesta yhteneväisyytenä näin sen, että ne pääosin 

lainaavat psalmin kirjoittajan omaa materiaalia eli niitä kohtia, joissa 

tutkimuskirjallisuus ei tunnistanut olevan lainauksia muihin varhaisjuutalaisiin 

teksteihin. Luomistematiikka näyttäisi olevan se, mitä Hymnin Luojalle lainaajat 

ovat halunneet psalmista ottaa teksteihinsä. Huomionarvioista kuitenkin on, että 

kummankin Hymniä Luojalle lainaavan tekstin ajoituksessa suhteessa Hymniin 

Luojalle on epävarmuutta, eli kummatkin tekstit voivat olla Hymniä Luojalle 

varhaisempia. Tässä tapauksessa olisi mahdollista, että lainaussuhde olisi toisin 

päin. Tätä ajatusta ei kuitenkaan tutkimuskirjallisuudessa tuettu.  

 Lainaussuhteiden yhteydessä käsittelin myös Hymnin Luojalle enkeli-

ideologiaa. Huomionpistävää Hymnissä Luojalle on sen viittaus siihen, että 

enkelit saavat Jumalalta jotain salattua tietoa. Tarkasteluni tuloksena tämä 

vaikuttaisi kuitenkin olevan yleinen käsitys Qumranista löytyneissä teksteissä. 

 Neljännessä pääluvussa tarkastelin kolmea Kuolleenmeren alueelta 

löytynyttä luomisteemaista tekstiä. Nämä olivat 4Q381:n fragmentti 1, Sotakäärön 

Luomispsalmi sekä Siirakin kirjan kohta 43:11−19. Näiden psalmien tarkastelussa 

ilmeni, ettei Hymni Luojalle ollut merkittävästi poikkeava esimerkiksi 

luomisteemaltaan tai enkeli-ideologialtaan. Psalmien väliset eroavaisuudet 

selittyvät esimerkiksi sillä, että psalmit ovat käsikirjoituksissaan sellaisissa 

konteksteissa, joissa jonkun asian, esimerkiksi Sotakäärön tapauksessa 

historiankerronnan, nähdään olevan tärkeässä asemessa muun konteksti 

huomioiden.  
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5.2. Johtopäätökset 

Tutkielmani perusteella näyttäisi siltä, että Hymnin Luojalle kirjoittaja on 

mahdollisesti Siirakin kirjan kirjoittajan tavoin ollut tekstin uudelleenkäyttäjä. Jos 

ajatellaan, että psalmin kirjoittajan on ollut tarkoitus lainauksillaan tuottaa tekstin 

vastaanottajille mielleyhtymiä kokonaisiin masoreettisen tekstin kappaleisiin, 

onnistuu hän hyvin tiivistämään nämä alluusiot muutamaan sanaan, ja 

sekoittamaan omaa tekstiään niiden joukkoon. Toisaalta se, että hänen oma 

tekstinsä erottuu hänen lainaamistaan teksteistä, kertoo Siirakin kirjan kirjoittajaa 

kömpelömmästä tekstin uudelleenkäytöstä. Mutta toisaalta heprean kielellä 

taitelun, kuten esimerkiksi erilaisten paralleelien luominen yhden jakeen sisällä ja 

eri jakeiden välillä kertoisi taitavasta kielenkäytöstä. 

Olen tässä tutkielmassa argumentoinut, että Hymni Luojalle on ollut toisen 

temppelin aikaisessa juutalaisuudessa ainakin jonkin liikkeen keskuudessa 

arvovaltainen teksti, koska sitä on lainattu myöhemmin varhaisjuutalaisissa 

teksteissä. Sen sijaan, että Hymni Luojalle kertoisi yksityiskohtaisesti, mitä 

Jumala loi maailmaan, se kertoo, miten Jumala oli maailman. Tästä kertovat 

esimerkiksi sanavalinnat sydämensä tiedolla, joka on hyvin harvinainen 

sananparsi Qumranin teksteissä.  

Hymnin Luojalle käsitys enkeleistä näyttäisi olevan Qumranin tekstien 

joukossa hyvin tyypillinen, eikä poikkea merkittävästi muista Qumranista 

löytyneiden tekstien enkeli-ideologiasta. Huomattavaa on, että enkeleille annetaan 

jotain salattua tietoa. Tämä tieto voisi esimerkiksi liittyä Jumalan suuruuteen, jota 

ihmiset eivät kykene ymmärtämään. Tähän suuntaan varhaisjuutalainen enkeli-

ideologia vaikuttaa kehittyvän, kunnes myöhäisempien tekstien kohdalla tätä 

salattua tietoa saavat myös Jumalan valitsema Israelin kansa, eli Qumranin 

liikkeen jäsenet.  

Tutkielmani perusteella näyttäisi siltä, että Hymniä Luojalle on käytetty 

jossain määrin liturgisessa tarkoituksessa. Tämän puolesta puhuvat muun muassa 

Hymnin Luojalle siunausosuus sekä se, että se on ollut lainattuna tekstinä. On 

nimittäin epätodennäköistä, että Hymniä Luojalle olisi lainattu, jos sitä ei olisi 

missään vastaanotettu. Silmiinpistävää on, että Hymniä Luojalle lainaavia tekstejä 

ei todennäköisesti kirjoitettu Qumranissa, vaikka niiden käsikirjoitukset ovatkin 

Qumranista löytyneitä, ja varsinkin Riemuvuosien kirja on ollut tärkeä Qumranin 

liikkeelle. Tämä osaltaan nostaa kysymyksen mahdollisesta varhaisjuutalaisesta 

uskontraditiosta, josta ei nykypäivään ole jäänyt todisteita tai jota ei voi olemassa 
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olevista todisteista päätellä. Tämä menee kuitenkin niin pitkälle epävarmuuden 

asteikolle, ettei mahdollisia, toistaiseksi tuntemattomia varhaisjuutalaisia 

uskontraditioita ole tämän tutkielman perusteella tuloksellista lähteä 

spekuloimaan. 

Sen sijaan on parempi kysyä, voiko Hymnin Luojalle perusteella päätellä 

jotain käsikirjoituksen 11QPsa vakiintuneisuudesta. Näyttäisi siltä, että tämä 

tarkastelu päätyy samaan tulokseen Askin omassa tutkimuksessaan Siirakin 

kirjasta: jatkotutkimuksia kaivataan. Hymnistä Luojalle ei ole ainakaan englannin- 

tai suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa tehty samanlaista psalmin 

lainaavien tekstien tutkimusta kuin Askin teki Siirakin kirjalle. Tämä tutkimus 

voisi tuoda joitain vastauksia 11QPsa:n vakiintuneisuuskysymykseen.  
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Liitteet 

Liite 1: Kuva Hymnistä Luojalle330 

 

Liite 2: Carol Newsomin käännös tekstistä 4Q370 

(1) [And] he crowned the mountains with pro[duce and po]ured out food upon 

them. And (with) good fruit he satisfied all. ‘Let all who do my will eat and be 

satisfied’, said Y[H]WH.  

(2) ‘And let them bless my [holy] name. But look! Now they have done what is 

evil in my eyes’, said YHWH. And they rebelled against God in their d[ee]ds.331  

 

 
330 Kuva: Dead Sea Scrolls Electronic Library (Tov, 2006). 
331 Newsom 1995, 91. 


