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 Usko, toivo ja semantiikka 

 Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin 

ANNELI AEJMELAEUS 

Mitä yhteistä on psalmeilla ja Paavalilla? Paljonkin, 
vaikkei ensisilmäyksellä välttämättä siltä vaikuta. 
Paavali oli hellenistijuutalainen, jonka uskonnon-
harjoituksessa psalmeilla - ja nimenomaan psalmi-
en Septuaginta-käännöksellä - oli keskeinen ase-
ma. Paavalin kirjeistä käy ilmi, että Psalmien kirja 
oli hänelle tavallaan profeetallinen kirja, josta hän 
ammensi yhtä lailla kuin muistakin pyhistä kirjoi-
tuksista silloin, kun hän perusteli omaa kristillisen 
uskon opetustaan. Psalmisitaatteja on Paavalin kir-
jeissä parikymmentä1 — vain Jesajan kirjaa lainataan 
useammin. Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan keskit-
tyä tarkastelemaan Paavalin psalmisitaatteja vaan 
tutkia kreikankielisten psalmien vaikutushistoriaa 
laajemmassa mielessä siitä näkökulmasta, joka on 
avautunut minulle tutkiessani Septuagintan psal-
mien käännöstapaa ja sen myötä syntyvää kielen-
käyttöä. 

Septuagintassa Psalmien kirjan käännöksellä on 
aivan omia erityispiirteitä, jotka ovat yhteydessä 
siihen, missä tarkoituksessa käännös on aikanaan 
tehty. Psalmien käännösaika ja -tarkoitus ovat asi-
oita, joista käydään tutkimuksen piirissä vilkasta 
keskustelua ja joista on liikkeellä erilaisia, toisil-
leen jossain määrin vastakkaisia käsityksiä. Esillä 
on myös voimakkaasti kysymys Psalmien kirjan 
kääntäjän teologisista intentioista eli siitä, millä 
tavalla ja missä määrin kääntäjä on teologisista 
syistä muunnellut tai muokannut hepreankielisen 
alkutekstin sisältöä. 

   Kun otan esityksessäni Septuagintan psalmien 
ohella toiseksi polttopisteeksi Paavalin ja sen, miten 
hän kirjoituksissaan käyttää psalmeja, lopputulos 
on jonkinlainen ellipsi. Tuskinpa pystyn sanomaan 
lopullista totuutta Paavalin kielenkäytöstä, mutta 
toivon kuitenkin voivani herättää lukijassa muuta-
man ajatuksenpoikasen. 

PSALMIEN KIRJA SEPTUAGINTASSA 
Psalmien Septuaginta-käännös on yleisluonteeltaan 
varsin sananmukainen: heprealaistaja kreikkalais-
ta tekstiä vertailtaessa on useimmiten hyvin helppo 
havaita, mitkä sanat vastaavat toisiaan. Tältä kan-
nalta monet ovat pitäneet Septuagintan psalmeja 
mielenkiinnottomana, mekaanisena käännöksenä. 
Sitä ne eivät kuitenkaan ole, kun katsotaan pintaa 
syvemmälle sanavalintoihin ja tekstin semantti-
seen puoleen. 

1      Moisés Silva, "The Greek Psalter in Paul's Letters: A 
Textual Study." The Old Greek Psalter: Studies in Honour 
of Albert  Pietersma, ed. R. Hiebert, C. Cox & P. Gentry, 
JSOT Suppl 332; Sheffield 2001,277-288 (erityisesti 277); 
Silvan mukaan 107 Vanhan testamentin sitaatista 24 on 
psalmisitaatteja, mutta mukana on Ef. 4:8 sekä muutama 
kyseenalainen sitaatti. Paavalin psalmisitaatit noudattavat 
pääasiassa Septuagintan tekstimuotoa. 
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Monien heprean sanojen kohdalla kääntäjä on kälaisia muotoja kokoontumisessa on noudatettu, 
noudattanut Pentateukin antamaa mallia ja käyttänyt on vähemmän olennaista. Tutkimuksessa esiintyvä, 
samoja kreikkalaisia vastineita kuin Pentateukissa etupäässä kanadalaisen Albert Pietersman edustama 
on käytetty. Hän ei kuitenkaan toimi konkordans- vaihtoehtoinen kanta psalmien käännöstarkoituk- 
siperiaatteen mukaan - siis siten, että hän korvaisi seen on, että psalmit olisi käännetty koulukäyttöön, 
tietyn heprean sanan johdonmukaisesti aina tietyllä eräänlaiseksi apukeinoksi heprealaisiin psalmei- 
kreikan sanalla - vaan saattaa vaihdella vastineita. hin perehdyttäessä. Pietersma luonnehtii psalmien 
Erikoinen piirre on se, että useita heprean synonyy- käännöstä sanalla interlineaarinen ja tarkoittaa sil- 
misiä tai lähes synonyymisiä sanoja käännetään yh- lä ilmeisesti sitä, että käännöksen tarkoituksena on 
della ja samalla ilmaisulla, jonka kääntäjä on jos- ollut johdattaa heprealaisten psalmien ymmärtämi- 
tain syystä havainnut hyväksi. Tämä ei kuitenkaan seen ja käyttämiseen.3 Tällöin käännöksellä ei olisi 
ole merkki kielen köyhyydestä, vaan menettely on ollut mitään itsenäistä käyttöä heprealaisesta alku- 
seivästi tarkoituksellista: näin päästään selkeään ja tekstistä irrallaan. Mielestäni psalmeissa ilmenevä 
ymmärrettävään kieleen. Jos jokaiselle heprean sa- käännöstäpä ei kuitenkaan tue tätä käsitystä, 
nalle olisi etsitty oma vastine, olisi jouduttu käyttä- Kysymystä psalmien käännöksen tarkoituksesta 
mään kreikankielessä epätavallisia, ehkä väkinäi- voidaan selvittää vain käännöksestä itsestään, 
siäkin ilmaisuja, jotka olisivat heikentäneet tekstin Tällöin on mielekästä tutkia sellaisia psalmien 
luettavuutta.2 Lisäksi voi huomata, että niissä tapa- kielen semanttisia alueita, jotka liittyvät uskon- 
uksissa, joissa Pentateukki ei tarjonnut kääntäjälle nolliseen elämään ja asenteisiin sekä siihen, miten 
mallia - kaikki sanathan eivät esiinny siellä - hän psalmien rukoukset ilmaisevat rukoilijan tunteita, 
saattoi vapaammin valita kreikankielisiä vastineita, mieluummin sellaisia kielellisiä piirteitä, jotka tois- 
jotka sopivat hänen tarkoituksiinsa. tuvat riittävän usein. Yksittäiset erikoiset käännök- 

Mitkä olivat kääntäjän tarkoitukset? Käsitykseni set, joissa näyttää olevan teologista tendenssiä, ovat 
mukaan hän pyrki luomaan tekstiä, joka olisi käyt- kyllä mielenkiintoisiapa viimeaikaisessa tutkimuk- 
tökelpoinen juutalaisen yhteisön kokoontumisissa sessa niihin on kiinnitetty kovasti huomiota, mut- 
ja jota voitaisiin käyttää rukoukseen ja ylistykseen ta niillä ei ole samanlaista painoa kuin toistuvilla 
samalla tavalla kuin hepreankielisiä psalmeja. Ehkä ilmiöillä, eikä tutkimusta voi rakentaa pelkästään 
tässä yhteisössä, jossa kreikka sai yhä dominoivam- erikoistapausten varaan. Kokonaisuuden kannalta 
man aseman heprean väistyessä, psalmeja kuiten- tärkeämpänä tutkimuskohteena pitäisin sitä, min 
kin käytettiin varsin pitkään heprealaisessa muo- kalaiseksi psalmien kielenkäyttö kääntämisen tu- 
dossa. Tällaisissa asioissahan uskonnolliset yhtei- loksena muodostuu nimenomaan psalmien keskei- 
söt muuttuvat hyvin hitaasti. Tässä voisi olla myös simmissä aihepiireissä. 
syy käännöksen sana-sanaisuuteen: ne, jotka vielä 
osasivat hepreaa, halusivat nähdä käännöksen vas 
taavan alkuperäistä. LUOTTAMUKSESTA TOIVOON 

Kun puhutaan siitä kontekstista, johon psalmien Eräs mielenkiintoinen osa-alue psalmien kielenkäy- 
käännös oli tarkoitettu, on samantekevää, puhutaan- tössä ovat ne psalmeissa usein esiintyvät ilmaisut, 
ko jumalanpalveluksesta tai liturgisesta käytöstä ja joilla rukoilija tuo julki luottamuksensa Jumalaan, 
käytetäänkö juutalaisen yhteisön kokoontumispai- Heprealaisille psalmeille ja hepreasta käännetyil- 
kasta nimitystä synagoga. Synagogan ja sen toimin- le nykykäännöksillemme on ominaista, että niissä 
tojen kehityksen suhteen tutkimuksessa on erilaisia tulee usein esiin rukoilijan "luottamus" avun tu- 
näkemyksiä, joihin ei tässä yhteydessä ole tarpeen lemiseen Jumalalta ja "turvautuminen" Jumalaan, 
ottaa kantaa. Olennaista on se, että kysymys on oi- Tämäntyyppinen puhe on leimallisesti psalmien 
lut uskonnollisesta kokoontumisesta, jolla on ollut kieltä; muissa Vanhan testamentin kirjoissa nämä 
yhteisön identiteettiä vahvistava luonne. Se, min- ilmaisut esiintyvät huomattavasti harvemmin. 
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LXX: Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni 
riemuitsee, vieläpä minun lihani asuu toivossa  

). 

Apt 2:25-28 lainaa tätä psalmia todistuksena 
Kristuksen ylösnousemuksesta, jonka Daavid on 
ennalta nähnyt. Tosin tällainen psalmin tulkinta saa 
tukea myös asiayhteydestä. Seuraavassa jakeessa 
sanotaan: "Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuo-
nelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa." Sanat, 
jotka alkuaan ovat tarkoittaneet kuolemanvaarasta 
pelastumista, on myöhemmin voitu ymmärtää viit-
taukseksi kuolleiden ylösnousemukseen. On mah-
dotonta sanoa, onko Septuagintan kääntäjällä ollut 
tällä kohtaa ylösnousemus mielessään, koska hän 
käyttää tässä kauttaaltaan näiden heprean sanojen 
tavallisimpia vastineita psalmeissa. Lisäksi on huo-
mattava, että sama tulkintamahdollisuus on myös 
heprealaisen tekstin kohdalla. Ei siis voida sanoa, 
että kääntäjä olisi saanut käännöksellä '  
mitään olennaista muutosta aikaan. 

Mielestäni "luottamukseen" liittyvän sanaston 
korvaamisessa "toivoon" liittyvällä sanastolla ei 
ole kysymys niinkään teologisesta tulkinnasta kuin 
asia- ja käyttöyhteyteen liittyvästä sananvalinnasta. 
Vaikuttavina tekijöinä ovat olleet yhteisössä val-
litseva uskonnollinen ilmasto ja yhteisön jäsenten 
uskonnollinen perusasennoituminen. 18 Sellaisessa 
tapauksessa, missä kääntäjää ei sitonut valmiina 
saatu standardivastine, hänen valintaansa ohjasi se, 
miten hän ja hänen yhteisönsä kokivat luontevaksi 
ilmaista rukouksensa ja suhteensa Jumalaan. Eri te-
kijöiden yhteisvaikutuksesta psalmien kielenkäyt-
tö muodostui sellaiseksi, että "uskoa", , 
esiintyy äärimmäisen harvoin myönteisessä merki-
tyksessä kuvaamassa ihmisen jumalasuhdetta; hep-
realle tyypillinen "luottaa", , esiintyy 7 
kertaa, kun taas "toivoa",  / , esiintyy 
noin 90 kertaa. Vertauksen vuoksi voidaan todeta, 
että esimerkiksi "pelätä Herraa" esiintyy psalmeis-
sa vain 35 kertaa.18 

On selvää, että jos pyrkimyksenä olisi esittää ko-
konaiskartoitus siitä, miten Vanhassa testamentissa 
tai psalmeissa ilmaistaan ihmisen jumalasuhdetta, 
pitäisi ottaa huomioon monia muitakin sanontoja, 

kuten "pelätä Jumalaa" ja "palvella Jumalaa". Siihen 
ei tässä ole mahdollisuutta. Alue "uskoa” 
/”'luottaa"/"toivoa" muodostaa kuitenkin jo sellai-
senaan osakokonaisuuden, jota on mielekästä 
tarkastella. 

SEPTUAGINTAN VAIKUTUSHISTORIA 
Praeparatio evangelica on termi, jota erityisesti 
Georg Bertram - yksi ThWNT:n taustavoimista 
- käytti puoli vuosisataa sitten kirjoittamissaan lu- 
kuisissa Septuagintan uskonnonhistoriallista mer- 
kitystä käsittelevissä artikkeleissa. 19   Hän katsoi, 
että Septuaginta oli monella tavalla muokannut 
Vanhan testamentin uskontoa hellenistiseen suun-
taan ja siten valmistanut tietä kristinuskolle. On 
selvää, että Septuagintalla on ollut suuri uskon-
nonhistoriallinen merkitys, mutta se, miten 
Bertram sitä luonnehtii, ei vakuuta. Erilaisista 
yksittäistapauksista, joita hän esittelee pintapuoli-
sesti yhden toisensa jälkeen, hän tekee niin pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä, että kurinalaisempaan 
työskentelyyn tottunutta Septuagintatutkijaa 
huimaa. En ryhdy tässä lähemmin arvioimaan 
Bertramin pohdintoja. Hänen kysymyksenaset-
telussaan ei ole sinänsä mitään vikaa - itsekin 
kyselen samoja asioita - mutta vastausten anta-
misessa tarvittaisiin enemmän kurinalaisuutta. 
On tärkeää erottaa, (1) missä kohdin Septuaginta 
pelkästään välittää heprealaisen tekstin sisällön, (2) 
missä kääntäjän sanavalinta, tulkinta tai tulkinta- 
vaikeus on synnyttänyt jotakin uuttaja (3) missä 
myöhemmät sukupolvet ovat tulkinneet tekstiä uu- 
della tavalla. 

Onko kieli, jota Septuagintan psalmit käyttä-
vät ihmisen jumalasuhteesta, vaikuttanut jollakin 
tavalla Uuden testamentin kielen muotoutumiseen? 
Poissulkevasti voi todeta, että "uskoon" liittyvän sa-
naston suhteellisen vähäinen esiintyminen psalmeis-
sa ja yleensä muissakin Vanhan testamentin kirjois-
sa ei ole ollut esteenä sanojen  ja  
käytölle keskeisinä uskonnollisina termeinä Uudes-
sa testamentissa. Tällä uskonnollisen kielen alueella 
ei voi sanoa, että Septuaginta olisi merkittävällä ta-
valla valmistanut maaperää Uudelle testamentille, 
vaikka niin onkin usein väitetty. Tietyillä Vanhan 
testamentin kohdilla, joissa nämä sanat esiintyvät, 
on suuri merkitys erityisesti Paavalille, mutta tus- 
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kinpa "uskoon" liittyvän sanaston käyttö yleisesti 
ottaen on riippuvainen noista Vanhan testamentin 
kohdista. 

Jo tilastollisesti katsoen Vanhan testamentin 
ja Uuden testamentin välillä on huomattava ero: 
kun verbi "uskoa" esiintyy Vanhassa testamentis-
sa noin 50 kertaa, Uudessa testamentissa on noin 
250 tapausta ja lisäksi vielä melkein sama määrä 
substantiivia . Näiden tapausten suuri 
enemmistö esiintyy nimenomaan uskonnollisissa 
yhteyksissä. Erikoista Uuden testamentin kielen-
käytössä on, että verbiä  ja erityisesti 
partisiippia "uskova" käytetään usein absoluutti-
sena ilman erillistä mainintaa uskon kohteesta. Jo 
tämä osoittaa, että sanasta on tullut termi, jolla on 
hyvin ladattu sisältö. Myös verbinjärjestymises-
sä tapahtuu muutosta: klassinen datiivi jää jossain 
määrin syrjään ja aletaan käyttää prepositioita  
(dat./akk.) ja  Robert Helbing selittää preposi-
tion  käytön myös tässä yhteydessä sillä, että 
datiiviin liittyvä  oli luonteva verbin "luottaa" 
yhteydessä.20 Kuten sanoin edellä, myös verbi "toi-
voa" saa Septuagintassa yhteyteensä samat prepo-
sitiot kuin "luottaa", ja erikoista on, että yhdistelmä 

 ja akkusatiivi esiintyy sekä verbin "toivoa" että 
verbin "uskoa" yhteydessä. Uudessa testamentissa 
tavallinen  voidaan ehkä nähdä  ja akkusatiivi -
yhdistelmän variaationa. Sen sijaan hebraistinen 

 on harvinainen sekä Septuagintassa että Uudessa 
testamentissa. Paavalin kielenkäytöstä on huomat-
tava, ettei hän koskaan käytä verbin  "us-
koa" kanssa datiivia (paitsi Vanhan testamentin si-
taateissa); siihen liittyvä vivahde "pitää luotettava-
na" ei ilmeisesti miellyttänyt häntä. Kun Paavali il-
maisee uskon kohteen verbin yhteydessä, hän käyt-
tää prepositioita   tai  akkusatiiviin liittynei-
nä (  + dat. esiintyy vain Vanhan testamentin si-
taatissa Jes 28:16 kohdissa Room 9:33 ja 10:11). 
Kolme kertaa hänen tekstissään esiintyy -lause, 
jonka sisältö on uskontunnustuksenomainen. 

PSALMIEN RESEPTIO PAAVALILLA             
Millainen vaikutus Psalmien kirjan Septuaginta-
käännöksen kielenkäytöllä on "toivon" sanaston 

osalta ollut sen käyttäjiin? Psalmien kirjan krei-
kankielisellä tekstillä on pitkä vaikutushistoria: sitä 
ovat käyttäneet ensin hellenistijuutalaiset, sitten 
kristityt. Vielä Vulgatan Septuagintan mukaisessa 
käännöksessä se vaikutti ja vaikuttaa latinan kaut-
ta edelleen. 

Paavali sijoittuu mielenkiintoiseen saumakoh-
taan hellenistijuutalaisuuden ja kristinuskon vä-
lissä. Hellenistijuutalaisena Paavali varmaankin 
oli nuoresta asti kasvanut psalmien kielen ja aja-
tusmaailman vaikutuspiirissä. Psalmien käyttöä 
hänen aikansa synagogajumalanpalveluksessa ei 
tunneta kovin tarkkaan, mutta tuskin menemme 
kovinkaan pahasti harhaan, jos oletamme niitä 
käytetyn säännöllisesti rukouksena ja ylistyksenä. 
Jo Septuagintassa Psalmien kirjan kreikan kieli on 
vaikuttanut sen jälkeen tehtyihin käännöksiin, eri-
tyisesti Jesajan kirjaan. Tietyt psalmien ilmaisut 
olivat jääneet soimaan korvaan ja tulivat sopivas-
sa kohtaa kääntäjän mieleen riippumatta siitä, oli-
ko käännettävänä oleva heprealainen ilmaisu sama 
kuin psalmeissa vastaavalla kohtaa. Jos psalmien 
käyttö oli näin ahkeraa Egyptissä toisella vuosisa-
dalla eKr., voi kuvitella, että myös Paavalin mie-
leen iskostuivat jo nuoruuden synagogakäyntien 
perusteella tietyt psalmien ilmaisut ja pidemmät-
kin katkelmat. Mutta onko Septuagintan psalmien 
tapa puhua "toivon panemisesta Herraan" vaikut-
tanut Paavalin käyttämiin ilmaisuihin? 

Sanat "toivoa" ja "toivo", v ja ?, ei-
vät esiinny tasaisesti eri puolilla Uutta testamenttia. 
Esiintymiä on tuskin ollenkaan evankeliumeissa. 
Matteuksessa ainoa tapaus on Vanhan testamen- 

 
17 Toivo Israelin kansan paluusta omaan maahan on hyvinkin 

saattanut olla osa tätä asennoitumista.  
Kuten edellä on mainittu, suurimmassa osassa näistä tapauksista 

on kysymyksessä partisiippi "Herraa pelkäävä". Yhdessäkään 
psalmissa rukoilija ei kuvaa omaa suhdettaan Jumalaan verbillä 
"pelätä" 1. persoonassa. 
19 Esim. Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. painos V, 
1707-1709.                                                                                          
20 Helbing, Kasussyntax 200. 
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