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  Sir 3:6-16   6 

Kunnioita isääsi ja äitiäsi (3:6–16) 

   
6 [Se, joka kunnioittaa isäänsä, elää kauan, 

ja se, joka kuulee Herraa,] kunnioittaa äitiään.1 

82 Poikani, sanassa/lla ja teossa/lla kunnoita isääsi, 

jotta kaikki siunaukset saavuttaisivat sinut3. 

9 Isän siunaus vahvistaa juuren, 

äidin kirous repii irti istutuksen/taimen.4 

10 Älä hanki itsellesi kunniaa isäsi häpeällä5, 

sillä siitä ei koidu sinulle kunniaa. 

11 Miehen kunnia on hänen isänsä kunnia6, 

ja syntiä lisää se, joka kiroaa/halveksii7 äitiänsä8. 

                                                 
1 Heprealainen teksti (HA) alkaa toisen säkeen jälkipuoliskosta. Verbi ”kunnoittaa” on 

sama kuin dekalogin 4. käskyssä käytetty (Ex 20:12 ja Dtn 5:16). Kreikkalainen teksti 

kuuluu tässä toisin: ”se virvoittaa äitinsä”. 
2 Heprealaisessa tekstissä ei esiinny jaetta 7. 
3 Jälkipuoliskon kirjallisena esikuvana on Dtn 28:2. Ajatus on: jotta saisit osaksesi 

häneltä täyden siunauksen. 
4 ”Äidin kirous” on paralleelin perusteella (”isän siunaus”) genetivus subiectivus. 

”Istutus” on käännetty Job 14:9 ”nuori taimi”. Itse kuvaan vrt. ennen muuta Jer 12:2 ja 

Snl 12:3. Kreikassa koko jae on käännetty paremmin kaupunkiympäristöön sopivaksi. 
5 Tekstistä ei käy ilmi, onko häpeä pojan vai jonkun muun aiheuttamaa. Kreikka tukee 

pikemminkin jälkimmäistä vaihtoehtoa 
6 Siis: Poika saa kunniaa isänsä kunniasta (kreikkalainen oikein). 
7 Verbi ���  tarkoittaa varsinaisesti ”kiroamista”, mutta saa näissä yhteyksissä usein lie-

vemmän merkityksen ”halveksia, väheksyä” (HALAT 1031), joka on ”kunnioituksen” 

vastakohta. 
8 B-puolisko on kreikassa toisin: ”ja häpeäksi lapsille on äiti vailla kunniaa”. 
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12 Poikani, pidä kiinni isäsi kunniasta 

äläkä hylkää häntä koko elämäsi päivinä.1 

13 Ja myös jos/vaikka hänen ymmärryksensä heikkenee, anna hänen olla2 

äläkä saata häntä häpeään kaikkina hänen elämänsä päivinä/koskaan. 

14 Isälle osoitettua laupeutta3 ei pyyhitä pois4, 

syntiuhrin5 asemasta se istutetaan/kestää. 

15 Ahdingon päivänä se muistetaan sinulle/hyväksesi, 

(se on) kuin helle/auringon lämpö jään pinnalla hävittämään sinun syntisi6. 

16 Sillä röyhkeästi toimii se, joka halveksii isäänsä, 

ja Luojansa vihoittaa se, joka kiroaa/väheksyy7 äitiänsä8.

                                                 
1 Kreikka on kokonaan toisenlainen: ”Poika(ni), pidä huolta vanhuudessa isästäsi äläkä 

tuota hänelle murhetta hänen eläessään.” 
2 ”Anna hänen olla” on vähän epävarma käännös, mutta lähimmät paralleelit Neh 3:34 

ja Ruut 2:16 viittaavat tähän suuntaan: ”jättää rauhaan, antaa olla” ja ehkä: osoittaa sillä 

tavalla ymmärtämystä ja pitkämielisyyttä (HALAT 763). Näin myös pojanpoika 

(”osoita suurpiirteisyyttä/ymmärrystä”). B-puolisko kreikassa toisin: ”äläkä häpäise 

häntä kaikessa voimassasi/kun olet parhaissa voimissasi.” 
3 Heprean sana ”vanhurskaus” (�� 	
) saa tässä merkityksen ”lempeys, laupeus, hyvä 

teko, almut” (vrt. kreikka). Kysymys on viime kädessä vanhuksen henkisestä ja 

aineellisesta huolenpidosta.  
4 Todennäköisesti viittaus Jumalan pitämään kirjaan (Ex 32:32). 
5 Sana voidaan ymmärtää myös merkityksessä ”synnit” (kreikka), mutta jatko (j. 15) ja 

UT:n paralleeli (Mark 7:9–13 // Matt 15:4–6) tukevat ”syntiuhria”. 
6 Toisin sanoen: ”se hävittää sinun syntisi niin kuin auringon paiste sulattaa jään.” 
7 Sama verbi kuin edellä jakeessa 11 (myös äidin yhteydessä). Parallelismi 

(”halveksia”) puhuu tässäkin lievemmän merkityksen (”halveksia, väheksyä”) puolesta. 

Kysymys on kunnioituksen vastakohdasta. 
8 Kreikassa b-puolisko toisin: ”ja Herran kiroama on se, joka suututtaa äitinsä”. 
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Nöyryys ja harkinta (3:17–31) 

 

17 Poikani, rikkaudessasi/rikkaana olessasi vaella nöyryydessä/nöyränä, 

niin sinua rakastetaan enemmän kuin sellaista, joka antaa lahjoja.1 

18 Pidä itseäsi vähäisempänä kuin kaikkia maailman suuruuksia2, 

niin löydät armon Jumalan edessä.3 

204 Sillä suuri on Jumalan armo(llisuus) 

ja nöyrille hän paljastaa salaisuutensa.5 

21 Älä etsi/tavoittele sitä, mikä on sinulle liian ihmeellistä/vaikeaa6, 

äläkä tutki sellaista, mikä on sinulta salattua. 

22 Mieti/pohdi sitä, mihin sinulla on lupa/oikeus, 

        mutta sinun ei tule huolehtia/nähdä vaivaa kätketyistä/salatuista asioista.7 

      23 Älä katkeroidu siitä, mikä menee yli sinun (ymmärryksesi), 

      sillä sinun on annettu nähdä enemmän kuin sinä (pystyt ymmärtämään).8 

                                                 
1 Käsikirjoitus C antaa toisenlaisen lukutavan, joka on jokseenkin sama kuin LXX: 

”Poikani, toimita kaikki työsi nöyryydessä/nöyrästi, niin sinua rakastetaan enemmän 

kuin lahjojen miestä (= sellaista, joka antaa lahjoja).” 
2 Sana ei viittaa ihmisiin vaan asioihin ja ilmiöihin: kaikkea sitä, mikä maailmassa on 

suurta. 
3 Käsikirjoitus C antaa tässäkin LXX:aa lähellä olevan lukutavan: ”Poikani, mitä 

suurempi/mahtavampi olet, sitä enemmän alenna itseäsi, niin löydät armon Jumalan 

silmissä.” 
4 Jae 19 puuttuu hepreasta ja esiintyy kreikassakin vain osassa käsikirjoituksia 

(luultavasti myöhempi lisä). 
5 Loppu on sama kuin Aam 3:7: ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta 

suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.” 
6 Mikä ylittää ymmärryksesi ja ennen kaikkea perinnäisen juutalaisen viisauden rajat; 

viittaus kreikkalaiseen viisauteen (filosofiaan). Samoin jatko. 
7 Luvallinen viisaus tarkoittaa perinnäistä juutalaista tooran ynnä muiden kirjojen 

opiskelua. Salattuihin asioihin vrt. jo Dtn 29:28. 
8 Suluissa olevat sanat kuuluvat ajatuksellisesti jakeeseen. Kreikasssa a-puolisko 

hieman toisin: ”Älä puuhaile asioiden parissa, jotka menevät yli sinun tehtäviesi”, ja b-

puolisko asiallisesti samoin mutta selvemmin kuin heprea: ”sillä sinulle on näytetty      
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24 Totisesti1, monet ovat ihmislasten ajatukset/mielipiteet/suunnitelmat,  

ja huonot ajatukset2 johtavat harhaan. 

263 Painavan sydämen4 käy lopulta huonosti, 

mutta joka rakastaa hyvää, kulkee sen johdattamana. 

27 Painava sydän – sen tuskat ovat monet, 

ja hullun lailla käyttäytyvä5 lisää syntiä synnin päälle. 

256 Ellei ole silmäterää, puuttuu valo, 

ja ellei ole järkeä, puuttuu viisaus.7 

                       28 Älä juokse/kiirehti parantamaan pilkkaajan/rehentelijän/omahyväisen/8 (saamaa) 

 iskua9, 

                       sillä siihen ei ole parannusta, sillä hänen istutuksensa on huonosta istutuksesta10. 

                      29 Viisas sydän ymmärtää11 viisaiden sananlaskuja, 

                                                                                                                                                                  
enemmän kuin ihmisjärki pystyy käsittämään.” Viittaus kohdistuu Israelille annettuun       

Jumalan ilmoitukseen (ennen kaikkea tooraan). 
1 Hepreassaa kî, joka on yleensä ”sillä”, mutta voi olla tässä vahvistava ”totisesti”. 
2 Viittaus kohdistuu kreikkalaisen filosofian ”vääriin” ajatuksiin. 
3 Jae 25 on heprealaisessa tekstissä jakeen 26 jäljessä. 
4 Kreikassa ”kova sydän”. Ex 7:14 ja 8:28 ”kova sydän” on ”paatunut sydän”, mutta 

tässä on kysymys pikemminkin vastakohdasta ”kuulevalle sydämelle” (1Kun 3:9 hepr.) 

ja ”viisaalle sydämelle” (j. 29). Myös jakeen 29 ”kuuleva korva” on ”painavan 

sydämen” vastakohta, joka tarkoittaa oikeastaan kovakorvaista ihmistä. 
5 Vaatii hepreassa pientä tekstikorjausta (�� pro �). Kreikassa on tällä paikalla 

”syntinen”, joka aiheuttaa tautologian jakeen lopun kanssa. 
6 Ks. huomautusta jakeen 26 yhteydessä. 
7 Toisin sanoen: Niin kuin sokea ei pysty näkemään valoa, niin ei typerys pysty 

ymmärtämään viisautta. 
8 Sanakirjamerkitys on ”pilkkaaja”, mutta jo Sananlaskuissa on käytetty useimmiten 

muita, väljempiä käännöksiä, kuten ”kerskuja” (Snl 1:22), ”rehentelijä” (19:25, 21:11), 

”röyhkeä” (19:29), ”omahyväinen” (9:8, 13:1) ja ”itserakas” (15:12). LXX puhuu tässä 

”ylpeästä”, mikä ei ole huono vastine. 
9 Tarkoittaa siis henkilön itsensä kokemaa onnettomuutta, hänen omia haavojaan. 
10 Ajatus: sillä hän kasvaa huonosta juuresta. Istutus-metaforaan vrt. Sir 3:9. 
11 Kenties myös käännös ”arvostaa” olisi mahdollinen (Skehan – Di Lella). 
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ja kuuleva/tarkkaavainen korva iloitsee viisaudesta1. 

30 Vesi sammuttaa liekehtivän tulen, 

 samoin (niin) vanhurskaus/laupeus2 sovittaa synnin. 

31 Joka tekee hyvää, kohtaa sitä teillään3, 

ja horjumisensa aikana hän löytää tuen/saa tukea.

                                                 
1 B-puolisko on kreikassa toisin: ”ja kuuleva korva on viisaan halu/toive”. 
2 Sanan merkityksestä ks. 3:14. 
3 A-puolisko kreikassa toisin: ”Joka maksaa hyvyyden hyvyydellä, se muistetaan 

myöhemmin” (lähinnä Jumalan toimesta). 
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Köyhien ja sorrettujen auttamisesta (4:1–10) 

   
1 Poikani, älä pilkkaa köyhän elämää1 

äläkä anna köyhän ja katkeran (ihmisen) nääntyä.2 

23 Älä ärsytä4 puutteessa olevaa sielua/ihmistä 

äläkä kätkeydy/vetäydy syrjään nujerretun sielun/ihmisen luota.5 

3 Älä saata nujerretun sisintä6 kuohuksiin/suuttumaan 

älä tuota tuskaa köyhän sydämelle, 

älä pidätä7 lahjaa tarvitsevaltasi.8 

4–5 Älä halveksi köyhän9 pyyntöjä10 

äläkä anna hänelle paikkaa/aihetta kirota sinua.11 

6 Kun hengeltään katkeroitunut huutaa sielunsa tuskassa apua, 

hänen Luojansa12 kuulee hänen avunhuutonsa.1 

                                                 
1 Säkeen taustalla on Snl 17:5a. Kreikka tässä toisin. 
2 Taustalla on ajatus liian pitkästä avun odottamisesta (vrt. Sir 29:8). 
3 Jakeen alussa on sana (���� ), joka mahdollisesti viittaa toisiaan seuraavien sanojen 

(� �) väliin kuuluvaan ”aukkoon” (aramean ���� ). 
4 Pienen tekstikorjauksen jälkeen (��pro �) saadaan verbi � ��hif. ”saada suuttumaan, 

ärsyttää”. 
5 Kreikka: ”Nälkäistä sielua älä murehduta äläkä suututa miestä hänen ollessaan 

pulassa.” Kääntänee kuitenkin samaa tekstiä. 
6 Vrt. erityisesti Valit.v 1:20 ja 2:11 (”sisintäni polttaa tuska”), mutta sisuksiin myös Jes 

16:11 (”sisimpäni”, Jer 4:19 (”sisin”), Jer 31:20 ja Laul.l 5:4 (”sydämeni”). 
7 Tarkoittanee avun viivyttämistä (vrt. jae 1 ja Snl 3:28). 
8 Tässä jakeessa on poikkeuksellisesti kolme säettä, joista viimeinen saattaa on lisäys 

(on tosin kreikassa, josta puuttuu keskimmäinen säe). 
9 Köyhä (hepreassa eri sana kuin edellä) voisi tässä tarkoittaa kerjäläistä (Di Lella). 
10 Säkeen taustalla on Ps 22:25. 
11 Säkeen taustalla on Snl 28:27b. Kreikassa on välissä kaksi säettä: ”äläkä käännä 

kasvojasi pois köyhästä, pyytäjältä älä käännä pois silmää”. 
12 Hepreassa ”hänen kallionsa” voisi olla periaatteessa mahdollinen (”kallio” tarkoittaa 

myös Jumalaa), mutta ei todennäköinen. Kreikassa on ”hänen tekijänsä”, syyriassa 

”hänen Luojansa”. ”Luoja” (��
��) saadaan pienellä tekstikorjauksella. 
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    7 Tee itsesi rakastetuksi/pidetyksi kansankokoukselle/ssa2 

ja kaupungin päällikön edessä paina pääsi alas. 

      8 Kallista korvasi köyhän puoleen 

ja vastaa hänen tervehdykseensä nöyrästi3. 

9 Pelasta sorrettu hänen sortajiltaan, 

älköönkä henkesi inhotko/pelätkö oikeudenmukaista/oikeaa tuomiota.4 

10 Ole kuin isä orvoille  

ja miehen vastine leskille, 

ja Jumala kutsuu sinua pojaksi  

ja pelastaa sinut kuopalta/haudalta5.6

                                                                                                                                                                  
1 Jakeen lähin paralleeli on Ex 22:22. Jae on perustelu edellisille jakeille. 
2 Voisi olla myös seurakunta (synagoga), mutta paralleelisäe puhuu maallisen 

merkityksen puolesta (vrt. Sir 7:7 ja 42:11). 
3 ”Nöyryys” on Ben Siralla keskeinen hyve (vrt. 3:17, 10:28, 13:20, 45:4), kreikassa 

”sävyisästi, lempeästi”, ehkä kysymykseen tulisi myös ”ystävällisesti”. 
4 Jakeen lähtökohtana on Ps 82:2–4. Vrt. myös Aam 5:10. 
5 Tarkoittanee pelastumista ennenaikaisesta kuolemasta (vrt. Jes 38:17, Ps 103:4, Job 

33:18.24.28). 
6 Kaksi viimeistä riviä kreikassa toisin: ”ja sinä olet kuin Korkeimman poika, hän 

(luultavasti leski eikä Korkein!) rakastaa sinua enemmän kuin oma äitisi”. 
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Viisauden tie, elämän tie (4:11–19) 

   
11 Viisaus opettaa lapsiaan 

ja todistaa1 (itsestään) kaikille, josta pystyvät�sitä2 ymmärtämään3.4 

12 Jotka sitä rakastavat, rakastavat elämää, 

ja jotka sitä etsivät, saavat suosion5 Herralta.6 

13 Jotka tarttuvat siihen, löytävät kunnian Herralta, 

he leiriytyvät/asuvat Herran siunauksen keskellä.7 

14 Pyhyyden palvelijat ovat sen palvelijoita,8 

[ja jotka sitä rakastavat, niitä Herra rakastaa.]9 

1510 ”Joka kuulee minua, tuomitsee oikein11 

ja joka ottaa korviinsa minut/tarkkaa minua, leiriytyy12 minun taloni kamareihin1. 

                                                 
1 Verbi on todennäköisesti yhdistettävä substantiiviin 	��� ”todistaja” (ei siis 	 ���� II, 

joka tarkoittaa alun perin liitonehtojen asettamista ja johdettuna myös varoittamista).  
2 Viisaus on tässä hyvin persoonallinen olento, josta voitaisiin käyttää myös 

persoonapronominia ”hän” (näin vanha käännös), mutta Snl:ssa on omaksuttu ”se” 

(esim. Snl 8:2, jossa vanhassa käännöksessä ”hän”). On tehtävä periaatteellinen valinta! 
3 Heprealaiseen ilmaukseen ks. Dan 1:17 ja 2Aik 34:12 sekä suomalaiseen käännökseen 

Neh 8:2.3. 
4 Koko jae on kreikassa koko lailla toisin (suom. käännös). 
5 ”Suosio” muualla esim. Snl 12:2, 18:22 ja Ps 5:13 (”hyvyytesi”). 
6 Koko jae on lähes sama kuin Snl 8:17.35 (vrt. myös Sir 1:10 ja 2:15–16). Kreikassa a-

puolisko samoin, b-puolisko toisin (ks. suom. käännös). 
7 Jakeen lähimmät paralleelit ovat Snl 3:35, 8:18.21. Kreikassa a-puolisko melkein sama 

(ilman Herraa), b-puolisko jokseenkin toisin (suom. käännös). 
8 Ajatus: Ne, jotka palvelevat pyhäkössä, palvelevat sitä. Sanajärjestys ja palvelusta 

käytetty verbi ����viittaavat vahvasti kultilliseen palveluun. 
9 B-säe on hepreassa täysin käsittämätön. Oheinen teksti on käännetty kreikasta. 
10 Jakeissa 15–19 persoonallinen viisaus puhuu 1. persoonassa. 
11 Toisenlaisella vokalisaatiolla (’ummot) päästään ”kansoihin” (LXX), mikä on 

kuitenkin epätodennäköisempi lukutapa. 
12 Sama verbi kuin edellä j:ssa 13. 
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17–182 Sillä tekeytymällä tuntemattomaksi minä kuljen hänen kanssaan, 

ja aluksi minä3 koettelen häntä koettelemuksilla siihen saakka, 

kunnes hänen sydämensä täyttyy minusta. 

Sitten minä teen hänet jälleen onnelliseksi 

ja paljastan hänelle salaisuuteni4. 

19 Jos hän kääntyy minusta pois,  

minä hylkään5 hänet ja kuritan häntä kahleilla. 

Jos hän kääntyy minun perästäni,  

minä heitän hänet pois ja luovutan hänet rosvojen6 käsiin”.7

                                                                                                                                                                  
1 Taustalla on ajatus viisauden rakentamasta talosta (Snl 9:1). LXX on kääntänyt tämän 

vertauskuvallisesti: ”turvallisesti”. 
2 Jae 16 puuttuu kokonaan hepreasta, ja jakeiden 17–18 sisältö noudattaa eri järjestystä 

kuin LXX:ssa (huomattavia eroja myös sisällössä). Jakeet ovat todellisuudessa proosaa. 
3 Tekstissä on 3. p., joka on kuitenkin ilmeinen virhe. 
4 Vrt. Sir 3:20, 39,3.7 ja Job 11:6. 
5 Edellyttää tekstikorjausta (verbi �� �). 
6 Muualla esim. Jer 12:12 (”tuhoojat”), 51:48.53 (”viholliset”), Job 12:6 ja Ob 5 

(”rosvot”). 
7 Jompikumpi säepareista vaikuttaa toisen toistolta. LXX:ssa on vain toinen, joka 

muistuttaa lähinnä jälkimmäistä (siellä ”rosvojen” tilalla ”lankeemus, tuho”). Säerajat 

ovat jakeessa epäselvät. Teksti on tässäkin vahvasti proosan tuntuista. 
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Oikea ja väärä häpeä (4:20–31) 

 
20 Poikani, ota vaari oikeasta ajasta1 ja pelkää/kavahda pahaa, 

mutta älä häpeä itseäsi.2 

21 Sillä on häpeää, joka tuottaa syntiä3 

ja on kunnian ja armon4 (tuottavaa) häpeää. 

22 Älä suosi itseäsi5 omaksi vahingoksesi 

äläkä kompastu kompasteluihisi.6 

23 Älä pidätä sanaa aikanaan7, 

älä kätke viisauttasi. 

24 Sillä puheesta/sanasta tunnetaan viisaus 

ja ymmärrys8 kielen vastauksesta9. 

25 Älä vastusta10 Jumalaa11, 

                                                 
1 Tekstikorjaus LXX:n perusteella. Heprean ����� ”meteli” on muutettu muotoon ����

”aika”. 
2 Jälkimmäinen säe näin (Smend, Di Lella) eikä ”niin et joudu häpeämään itseäsi” 

(Sauer ja suomal.). Itsensä häpeäminen tarkoittanee juutalaisen uskonnon ja kulttuurin 

häpeämistä kreikkalaisen maailman keskellä. 
3 Tästä puhutaan yksityiskohtaisesti Sir 41:14–22. 
4 MS C:ssa ”kunnia ja armo” toisessa järjestyksessä (kuten Ps 84:12). 
5 Hepreassa ”nostaa kasvot”, mikä tarkoittaa puolueellisuutta jonkun hyväksi (vrt. Lev 

19:15, Dtn 10:17, Job 13:8.10, 34:19, Snl 18:5, Ps 82:2), mutta tässä jatkon perusteella 

samalla omaa itseään vastaan. 
6 B-puoliskon ajatus lienee: Älä tuota väärällä toiminnalla itsellesi tuhoa. Taustalla 

lienevät lyhytnäköiset voitot hellenistisessä maailmassa. 
7 ”Aikanaan” on MS C:n ja LXX:n mukainen lukutapa. MS A:ssa on ����� ”koskaan”, 

joka sopii varsin huonosti tekstiyhteyteen. 
8 LXX:ssa on tällä kohtaa teemasana ��������� ”kasvatus, sivistys” (vrt. Smend, joka 

kääntää heprealaisen tekstin sanalla Bildung). 
9 Sama kuin Snl 16:1 (”sanat”). 
10 Tarkoittaa lähinnä vastaansanomista (vrt. LXX). 
11 LXX:ssa ”totuutta”, joka saattaa pohjautua toisenlaiseen heprealaiseen pohjatekstiin 

(��� ). 
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vaan nöyrry Jumalan edessä.1 

26 Älä häpeä palata/kääntyä pois synnistä2 

äläkä asetu virran juoksun eteen.3 

27 Älä alista4 itseäsi tyhmyrille5 

äläkä kieltäydy hallitsijoiden/valtaa pitävien edessä6. 

[Älä istu (käräjille) yhdessä epärehellisen tuomarin kanssa, 

sillä joudut tuomitsemaan hänen kanssaan hänen mielihalunsa mukaan.]7 

28 Kuolemaan saakka kamppaile oikeuden8 puolesta, 

niin Herra sotii puolestasi9. 

[Älköön sinua kutsuttako kahden herraksi10, 

                                                 
1 B-säkeen sanamuoto on jossain määrin epäilyttävä (Jumalasta eri sana kuin a-

säkeessä), mutta kuitenkin ymmärrettävä. LXX:ssa täysin toisin: ”Sivistymättömyyttäsi 

häpeä!” 
2 Vrt. 1Kun 8:35, 13:33, Jer 15:7, 18:8, Hes 3:19, 13:22. 
3 B-säkeen ajatus on jossain määrin epäselvä. LXX selventää hieman: ”Älä väkisin 

pidättele virran juoksua.” Di Lellan mukaan taustalla olisi sananlaskun omainen 

sanonta, joka tarkoittaisi: älä yritä estää sellaista, mikä tapahtuu vääjäämättömästi; 

hyväksy tosiasiat äläkä yritä salailla syntejäsi. 
4 Sanan merkitys on epäselvä (vrt. Jes 58:5 ja Ps 139:8). Smend ajattelee vaatteiden 

levittämistä kuninkaan eteen alamaisuuden osoitukseksi. 
5 Sana on selitetty Nabalin yhteydessä 1Sam 25:25. 
6 B-säe on kreikassa kokonaan toisin (ks. suomal.). Hepreassa on melko huonosti 

toimiva parallelismi. Paremmin sopii kontrasti: ”mutta …”. Ajatukseen vrt. Sir 4:7. 

Tuskin on kysymys varsinaisista hallitsijoista, vaan pikemmin maakuntien 

vallanpitäjistä. 
7 Väärälle paikalle joutunut jae, joka puuttuu LXX:sta, mutta esiintyy oikealla paikalla 

molemmissa kohdassa Sir 8:14 ja kuuluu sinne. LXX ymmärtää kylläkin kohdan toisin: 

Kysymyksessä olisi oikeudenkäynti tuomaria vastaan, jota suositaan hänen asemansa 

vuoksi. 
8 LXX: ”totuuden”. 
9 Vrt. Ex 14:14. 
10 Tarkoittaa kahtalaista totuutta puhuvaa (doppelzüngig), kreikassa ”korvaan 

kuiskutteleva”. 
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äläkä panettele1 kielelläsi.]2 

29 Älä ole mahtaileva kielelläsi3, 

mutta saamaton ja heikko työssäsi.4 

30 Älä ole kuin koira5 kodissasi, 

mutta vieras6 ja pelokas työssäsi.7  

31 Älköön kätesi olko avattu ottamaan 

ja suljettu lahjan keskellä/kanssa.8

                                                 
1 Kreikassa panettelu on muuttunut vaanimiseksi. 
2 Väärään paikkaan joutunut jae, joka tulee uudestaan oikealla paikalla jakeessa 5:14. 
3 Tekstissä on monikko, mikä on ilmeinen kirjoitusvirhe. 
4 Vrt. jakeen alkuosaan Ps 12:4–5, loppuosaan Snl 18:9. 
5 Viittaus koiran turvalliseen olotilaan kotona. 
6 Jossain määrin epävarma käännös. Sana viitannee toisenlaiseen esiintymiseen kodin 

ulkopuolella. 
7 MS C antaa jakeeseen toisenlaisen tekstin: ”Älä ole kuin leijona kodissasi, äläkä 

esiinny ylimielisesti palveluskuntaasi kohtaan” (lähes sama LXX:ssa). 
8 Jakeen terminologia on saatu kohdasta Dtn 15:7–8. MS C ja LXX antavan hieman 

toisenlaisen tekstin: ”Älköön kätesi olko ojennettu ottamaan, mutta takaisin antamisen 

aikana kiinni puristettu.” 



  Sir 5:1-8   18 

Oikea ja väärä luottamus (5:1–8) 

 
1 Älä turvaa/luota omaisuuteesi 

äläkä sano: ”Se on käteni vallassa!”1 

Älä turvaa/luota voimaasi, 

niin että vaellat sielusi/omien halujen/halujesi mukaan.2 

2 Älä kulje sydämesi ja silmiesi perässä3, 

niin että kuljet pahuuden himoissa4.5 

3 Älä sano: ”Kuka voi mitään vallalleni6?” 

Sillä Herra etsii vainotut.7 

48 Älä sano: ”Olen tehnyt syntiä, ja mitä minulle tapahtuu? Ei mitään.9” 

Sillä Jumala on pitkämielinen/kärsivällinen10. 

 Älä sano: ”Herra on armollinen/armahtavainen ja pyyhkii pois11 kaikki  rikkomukseni/ 

syntini.”12 

 5 Älä luota/pane toivoasi anteeksiantoon 

 lisäten1 syntiä synnin päälle. 

                                                 
1 Vakiintunut sanonta, vrt. Gen 31:29 (”voisin tehdä”), Miika 2:1 (”heillä on valta”), 

Dtn 28:32 (”ettekä voi heitä auttaa”). Ajatus on: Kaikki/Elämä on omassa vallassani. 
2 Jakeen toinen puolisko on ylimääräinen säepari, joka on LXX:ssa j. 2. 
3 Vrt. Job 31:7 ja Num 15:39. 
4 So. niin että antaudut turmiollisten himojen valtaan. 
5 Kreikka on tässä jakeessa lyhempi sisältäen aineksia myös heprealaisesta jakeesta 1. 

Heprea saattaa olla tässä joiltakin osin laajentunut sekundaaristi. 
6 Tekstikorjaus ����> ���. Lähes sama ilmaus Ps 13:5 (”Minä voitin hänet.”). 
7 Ilmaus on peräisin jakeesta Saarn 3:15, jossa se jo on hämärä. Ajatus voisi olla: Sillä 

Herralta kukaan ei pääse pakoon. Myös LXX kääntää oikein ajatuksen: ”Sillä Herra 

kostaa/rankaisee kostamalla/rankaisemalla.” 
8 Jae 4 on todellisuudessa proosaa. Säerajat ovat epäselviä. 
9 Vastaus (”ei mitään”) puuttuu MS C:stä ja LXX:sta. 
10 Käännetty kaikkialla ”kärsivällinen” (Ex 34:6, Num 14:18, Neh 9:17, Ps 86:15, 

103:8, 145:8, Nah 1:3). 
11 Sama verbi Ps 51:3.11, Jes 43:25, 44:22. 
12 Jälkimmäinen ”säe” on vain MS A:ssa. 
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6 Älä sano: ”Hänen armo(llisuute)nsa on suuri. 

Syntieni paljouden hän antaa anteeksi.” 

Sillä hänen luonaan on sekä armo(llisuus) että viha, 

ja synnintekijöiden/jumalattomien päällä lepää hänen suuttumuksensa/vihansa2. 

7 Älä viivytä paluuta/kääntymistä hänen tykönsä3 

äläkä vitkastele päivästä päivään, 

sillä yhtäkkiä4 lähtee ulos/ilmestyy hänen vihansa5 

ja koston/rangaistuksen päivänä6 sinut temmataan pois7. 

8 Älä luota/pane toivoasi petoksen tavaroihin8, 

sillä ne eivät hyödytä vihan päivänä9.

                                                                                                                                                                  
1 So. jos lisäät. 
2 Eri viha-sana (��� ) kuin edellä (vrt. Hab 3:2 ”vihastui”). 
3 Vrt. Sir 4:26 ja siellä annetut kohdat. 
4 Vrt. Mark 13:36. 
5 Tässä käytettyyn viha-sanaan (���) vrt. Jes 26:20 (”raivo”), 30:27 (”raivo”), Nah 1:6 

(”raivo”), Hab 3:12 (”viha”), Ps 38:4 (”vihastunut”), 102:11 (”vihasi vimmassa”) ja Dan 

11:36 (”viha”). 
6 Vrt. Jes 34:8, 61:2 ja Snl 6:34. 
7 Sinut tuhotaan, olet mennyttä miestä, vrt. Gen 19:15.17, Num 16:26 ja 1Sam 12:25, 

joissa on käytetty eri käännösvastineita. 
8 Tarkoittaa ”petollista/pettävää” omaisuutta (genetivus qualitatis), sillä kontekstin 

perusteella (vrt. erityisesti jae 1) ei ole kysymys vääryydellä hankitusta omaisuudesta, 

vaan omaisuuden yleisestä luonteesta. Kohta muodostaa tärkeän esikuvan ”vääryyden 

mammonalle” (Luuk 16:9.11), joka saattaa perustua heprealaisen tai aramealaisen 

ilmaisun väärinkäsitykseen! 
9 Sama kuin edellisen jakeen ”koston/rangaistuksen päivä”. Kreikassa hieman toisin: 

”koettelemuksen/onnettomuuden päivä”. 
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Ole luotettava puheissasi (5:9–16) 

 
9 Älä viskaa1 (puitavaa viljaa) jokaiseen tuuleen 

äläkä käänny (yleisen) virtauksen tielle2.3 

10 Ole tukeutunut tietoosi,4 

ja yksi5 olkoon sanasi. 

11 Ole kiirehtivä/nopea kuuntelemaan, 

mutta hengen pituudella/harkiten6 palauta vastaus.7 

12 Jos sinulla on (mitä vastata), vastaa lähimmäisellesi, 

mutta jos ei ole, (pane) käsi suullesi8. 

13 Kunnia ja häpeä ovat puhujan kädessä9, 

ja ihmisen kieli on hänen tuhonsa10. 

1411 Älköön sinua kutsuttako kahden herraksi, 

äläkä panettele kielelläsi12, 

sillä varkaalle on luotu/varattu häpeä, 

paha13 pilkka kahden herralle.

                                                 
1 Vrt. Ruut 3:2 ja Jer 4:11 (myös Jer 51:1–2). Heprean syntaksi on tässä tarkasti 

sanottuna: ”Älä ole sellainen, joka viskaa … ja kääntyy”. 
2 ”Virtauksen tie” lienee tässä – toisin kuin ”virran juoksu” Sir 4:26 – yleisen 

mielipiteen tie. MS C ja LXX puhuvat tässä ”jokaisella tiellä kulkemisesta”. 
3 LXX:ssa lisänä: ”näin tekee kaksikielinen (eli epäluotettava) syntinen”. 
4 Pysy siinä, minkä tiedät oikeaksi eli vakaumuksessasi (vrt. 2Tim 3:14). 
5 LXX, hepreassa on pieni kirjoitusvirhe (��� ), so. yksiselitteinen, suora, luotettava, 

rehti (vastakohta on kreikan ���	
 ����). 
6 Vrt. Saarn 7:8 (”maltti”). 
7 LXX on käytännössä sama, MS C lähes kokonaan toisin. Vrt. sisältöön Snl 18:13. 
8 Sama ilmaus hepreassa myös Miika 7:16 (”kaikki mykistyvät”), Job 21:5, 29:9 ja 40:4. 
9 Puheen varassa. 
10 Kieli voi syöstä ihmisen tuhoon. Vrt.  Snl 12:18, 18:21 ja Matt 12:37. 
11 Jakeen kaksi ensimmäistä riviä jokseenkin samoja kuin Sir 4:28b (ks. sieltä), joka on 

väärällä paikalla. 
12 Vrt. Ps 15:3. 
13 Edellyttää tekstikorjausta ���� �> ��� �+ ���(vrt. LXX). 
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15 Vähän ja paljon1 – älä tuota tuhoa2 

äläkä ystävän sijasta ole vihamies.3 

16 Huonon nimen ja häpeän jättää perinnöksi pilkka4, 

sellainen on paha ihminen, joka on kahden herra. 

 

 

Älä antaudu himojen valtaan (6:1–3) 

 
1 Älä lankea/sorru himosi valtaan, 

ja se5 kuluttaa6 sinun voimasi.7  

2 Se syö sinun lehtesi ja hävittää hedelmäsi 

ja tekee sinut kuivettuneen puun kaltaiseksi8. 

3 Sillä voimakas himo9 tuhoaa omistajansa (pl.), 

ja heidät saavuttaa vihollisen/vihamiehen ilo10.

                                                 
1 Pienessä tai suuressa (LXX). 
2 Tässä verbillä on ilmeisesti tavanomaista (vrt. Tuom 2:19, 2Aik 27:2, Jes 1:4, Hes 

16:47) lievempi merkitys: ”älä toimi (tai puhu) väärin” (vrt. LXX: ”älä ole tietämätön”). 
3 LXX:ssa j. 15b on 6:1a, mikä vaikuttaa seuraavan luvun jaenumeroihin. 
4 Hepreassa ”häpeä, pilkka” (kuten 5:14), ehkä käännettävä ”hävytön, kelvoton 

ihminen”. 
5 Sillä se… 
6 Välttämätön tekstikorjaus: ������>������. 
7 Koko jae on LXX:ssa toisin, mutta melko vaikeasti: ”Älä korota itseäsi sielusi 

tahdosta, ettei voimaasi ryöstettäisi kuin härkää.” 
8 Vrt. Jes 56:3 (eunukista). Vrt. puu-metaforaan myös Job 31:9–12, Dan 4:7–14, Aam 

2:9 ja Ps 37:35–36. Vastakohta on Herran lakia miettivä hurskas (Ps 1:3) 
9 Sama hieman eri merkityksessä Jes 56:11 (”ahnaat kurkut”). 
10 Saa heidän vihollisensa ilkkumaan vanhingonilosta (vrt. LXX). 
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Ystävyydestä (6:4–16)1 

 

4 Miellyttävä2 kurkku/puhe3 lisää/tuo paljon ystäviä 

ja lempeät huulet4 rauhan/voinnin kysyjiä5.  

5 Rauhasi miehet6 olkoot monet, 

mutta salaisuutesi omistaja7 olkoon yksi tuhannesta. 

6 Jos/kun hankit itsellesi ystävän, koettelemalla8 hanki hänet 

äläkä kiirehdi9 luottamaan häneen. 

7 Sillä (moni) on ystävä ajan mukaan10, 

mutta ei pysy ahdingon päivänä. 

8 (Moni) ystävä muuttuu vihamieheksi 

ja paljastaa sinun häpeäsi riidan11. 

 

                                                 
1 Kreikkalaisessa tekstissä jakeet 6:5–17. 
2 Muualla Snl 20:17 (”makea”) ja Laul.l 2:14 (”suloinen”). 
3 Muualla Snl 5:3 ja 8:7 (molemmissa ”kieli”). 
4 LXX: ”kaunopuheinen kieli”. 
5 Tarkoittaa niitä, jotka tervehtivät (How are you?), vrt. Ex 18:7, Tuom 18:15, 1Sam 

10:4, 17:22, 25:5, 30:21, 2Sam 8:10, Jer 15:5 (”kysyä vointia”), 1Aik 18:10. LXX 

puhuu tässä ”ystävällisyyden osoituksista”. 
6 Yleensä kännetty ”ystäviksi” (Ps 41:10, Jer 20:10, 38:22), mutta tässä tarkoittaa niitä 

tuttavia ja naapureita, joiden kanssa eletään sovussa (vrt. LXX). 
7 Uskottu ystävä (vrt. Job 19:19 ”oma ystäväpiirini”), LXX hieman toisin: 

”neuvonantajat”. 
8 Hepreassa sama substantiivi ”koettelu/koettelemus” kuin Sir 4:17. Tuskin on kysymys 

ulkoapäin tulevasta koettelemuksesta, vaan pikemminkin ihmisen itsensä 

toimeenpanemasta ”testistä”. 
9 Älä liian nopeasti… 
10 Lähin merkitys: ”silloin kun hänelle sopii”, vrt. LXX: ”aikanaan”; kontekstin 

perusteella ehkä myös: ”hyvänä aikana”. 
11 Henkilö tekee julkisesti tunnetuksi ystävyyden rikkoutumiseen johtaneen riidan syyt 

ja nolaa tällä tavalla entisen ystävänsä. ”Riita” tarkoittaa tässä tuskin oikeudenkäyntiä, 

joka jo sinänsä olisi julkinen asia. 
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9 (Moni) on ystävä pöytätoverina1, 

mutta häntä ei löydy pahana päivänä2. 

10 Sinun hyvässäsi3 hän on kaltaisesi4, 

mutta sinun pahassasi14 hän loittonee sinusta.5 

11 Jos sinua kohtaa paha/onnettomuus,6  

hän kääntyy sinua vastaan7 ja kätkeytyy kasvojesi edestä8. 

12 Pysy erossa vihamiehistäsi 

varo ystäviäsi.9 

13 Luotettava ystävä on vahva turva10, 

sellaisen löytäjä on löytänyt omaisuuden11. 

14 Luotettavalle ystävälle ei ole hintaa 

eikä punnusta/painoa hänen hyvyydelleen.12 

15 Elämän/elävien kukkaro13 on luotettava ystävä, 

joka pelkää Jumalaa, saavuttaa/löytää sen14. 

                                                 
1 Viittaus pitoihin (vrt. Sir 31:12–32:13). 
2 Sama kuin jakeen 7 ”ahdingon päivä”, muualla Sir 13:21, Snl 14:20, 19:4.6–7. 
3 Kun sinulla menee hyvin/huonosti. 
4 Ajatus lienee: hän on tasavertainen kumppanisi, ystäväsi. 
5 B-säe on LXX:ssa kokonaan toisin: ”ja hän komentelee palvelijoitasi” (jatkanee 

teemaa ”kaltaisesi”). 
6 LXX:ssa: ”jos sinut alennetaan”. 
7 Hepreassa sama Job 19:19 (”torjuvat minut”). 
8 Vrt. Job 19:19–22, Snl 17:17, 18:24. 
9 LXX aivan samoin. 
10 Tekstikorjaus: ����  > ���� �”teltta, suoja, turvapaikka” (LXX: ”suoja”) 
11 Sana tarkoittaa omaisuutta (Snl 3:9, 6:31, 10:15, 18:11 ym.), mutta kontekstin 

perusteella myös ”aarre” tulisi kysymykseen (vrt. LXX). 
12 Ajatus: Luotettavaa ystävää ei voi rahalla ostaa eikä hänen arvoaan vaa'alla punnita. 
13 Muualla 1Sam 25:29 (”kuin kukkarossa, elävien joukossa”), LXX: ”elämän lääke”, 

ehkä: elämän lähde/voima/turva. 
14 ”Sen” viittaa hepreassa tarkasti ottaen ”elämään/eläviin”, mutta epäsuorasti myös 

”ystävään” (näin LXX), mikä lienee käännöksessä paras ratkaisu. 
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  6:16 Sillä niin kuin hän/ihminen (itse),  

niin on hänen lähimmäisensä/ystävänsä1.2 

 
 
                  Ohjeita viisauden saavuttamiseen (6:18–37) 
 

183 [Poikani, nuoruudestasi saakka ota vastaan kuria/kasvatusta4, 

niin harmaapäisenä5] saavutat viisauden. 

19 Niin kuin kyntäjä ja leikkaaja6 lähesty sitä7 

ja odota sen sadon suuruutta8. 

Sillä (vain) vähän joudut näkemään vaivaa sen palveluksessa 

ja huomenna/myöhemmin9 syöt/saat nauttia sen hedelmiä. 

20 Koleikko10 se on typerykselle11, 

eikä sitä käsitä ymmärtämätön1. 

                                                 
1 Hepreassa eri sana (�� ) kuin edellä ”ystävästä”, käännetty yleensä ”lähimmäinen” 

(vrt. sanastoon Lev 19:18 ja Matt 19:19 sekä Luuk 10:27). 
2 Tämän jälkeen hepreassa on vielä säe: ”ja niin kuin hänen nimensä, niin on hänen 

tekonsa”. Sen oikea paikka on Sir 2:18 (Syr), jossa ”nimi” viittaa ”armolliseen” 

Jumalaan. Ilman tätä taustaa rinnastus ei ole järkevä. Kyseessä on lisäys, joka on 

jätettävä pois käännöksestä. LXX:ssa on puolestaan ylimääräinen a-säe: ”Joka Herraa 

pelkää, rakentaa ystävyytensä” (joka saattaa olla kahdennus edellisen säkeen lopulle). 
3 Hepreassa on vain kaksi viimeistä sanaa (MS C), kaikki muu LXX:n mukaan. 
4 Suostu kasvatukseen. Kreikassa on laaja-alainen kasvatustermi �������, jonka 

taustalla on heprean kuria ja kasvatusta tarkoittava sana � � ��. 
5 Vanhuuteen mennessä, tuskin ”vanhuuteen saakka” (suom.), mikä ei sovi yhteen 

heprean eikä myöskään jatkon kanssa. 
6 LXX:ssa onnistuneemmin ”kylväjä”. 
7 Tässä ja jatkossa sama ongelma kuin aikaisemmin: Onko viisaus ”se” vai ”hän”? 
8 Sen runsasta satoa, LXX:ssa ”sen hyviä hedelmiä”. 
9 LXX:ssa ”pian”, mikä ei sovi yhteen j:n 18 kanssa (vasta vanhuudessa). 
10 Epätasainen, tietön maasto eli ylitsepääsemätön paikka. 
11 Snl 1:7, 20:3, 27:22 ”hullu”, Snl 15:5 ”tyhmä”, LXX:ssa ”sivistymätön, kasvatusta 

vaille jäänyt” (���������).  
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21 Niin kuin taakkakivi2 se on hänen päällänsä, 

eikä hän viivyttele heittämästä sitä pois. 

22 Sillä kuri/kasvatus3 on nimensä4 mukaista, 

eikä se sovi monille5. 

[23 Kuule, poikani, ja ota vastaan opetukseni 

äläkä torju neuvoani. 

24 Pane jalkasi sen kahleisiin 

ja sen ikeeseen kaulasi.] 6 

257 Taivuta hartiasi ja kanna sitä (viisautta) 

äläkä inhoa sen neuvoja8. 

[26 Kaikesta sielustasi lähesty sitä 

ja kaikesta voimastasi noudata sen teitä.]9 

271 Kysele ja tutki, etsi ja löydä,2 

                                                                                                                                                                  
1 Sananlaskuissa käytettyjä käännöksiä: ”mieletön” (Snl 6:32, 12:11, 17:18), ”mieltä 

vailla (oleva)” (Snl 7:7), ”ymmärtämätön” (Snl 9:4.16), ”tyhmyri” (Snl 10:13), ”tyhmä” 

(Snl 11:12), ”järjetön” (Snl 15:21), ”typerys” (Snl 24:30). 
2 Vastaava Sak 12:3 ”raskas kivi”. 
3 Viisaus (näin LXX) on tässä ilmaistu siihen kuuluvan kurinalaisuuden näkökulmasta. 

Mahdollista on, että hepreassa olisi sanaleikki, joilloin ”kuri/kasvatus” olisi ymmärretty 

håf'alin partisiippina ”syrjään työnnetty” verbistä � �� . Silloin tarkoituksena olisi sanoa, 

että kuri ja kasvatus eivät kuulu yleisesti tavoiteltujen asioiden piiriin (vrt. b-säe). 
4 Pieni tekstikorjaus (metateesi kirjainten ��ja���välillä). 
5 Ben Siran ajatus lienee: useimpia se ei miellytä (elitistinen kasvatusihanne). LXX:ssa 

on hieman toinen painotus: viisaus ei ole monille ”ilmeistä”. 
6 Jakeet 23 ja 24 ovat vain LXX:ssa (lienee otettava mukaan kokonaisuuden takia!). 

Hepreassa (MS C) on tällä paikalla glossa, jonka oikea paikka on 27:5–6 (käännettävä 

siellä!). 
7 Hepreassa tämä on jae on 26, mutta koska sieltä puuttuu seuraava jae, tälle voidaan 

antaa LXX:n jaenumero 25. 
8 LXX:ssa ”kahleita”. 
9 Jae puuttuu hepreasta (jätettävä pois hepr. tekstin käännöksestä). Alluusio jakeeseen 

Dtn 6:5. 
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ja kun olet tarttunut siihen, älä päästä sitä (käsistäsi)3. 

28 Sillä jäljestä päin/myöhemmin löydät sen4 rauhan/levon 

ja se muuttuu sinulle riemuksi/iloksi/onneksi. 

29 Sen pyydysverkosta5 tulee sinulle voiman paikka6 

ja sen köydestä7 kultaiset/kullatut vaatteet. 

30 Kultainen koru8 on sen ies9, 

ja sen kahleet ovat purppurapunos10. 

31 Kunnian vaatteiksi puet sen päällesi 

ja loiston seppeleenä seppelöit11 sillä pääsi. 

32 Jos tahdot, poikani, niin tulet viisaaksi/viisastut, 

ja jos kiinnität siihen huomiosi12, tulet älykkääksi/taitavaksi13. 

33 Jos haluat kuunnella, 

kallista korvasi (ja/niin) saat opetusta/kasvatusta.1 

                                                                                                                                                                  
1 Jakeen taustalla on Snl 4:13. 
2 A-puolisko on LXX:ssa hieman toisin: ”Jäljitä ja etsi, niin se tulee sinulle tunnetuksi.” 
3 Verbi tarkoittaa yleensä hellittämistä (vrt. Snl 4:13). 
4 Nimittäin ”siinä…” 
5 Viittaa hepreassa puuttuvaan jakeeseen 24 (LXX:ssa ”kahleet”). Osat vaihtuvat. 
6 Luja linnoitus, tuskin ”kunnian valtaistuin” (Di Lella). 
7 Voidaan ymmärtää monikossa, viittaa jakeeseen 24 (LXX:ssa ”ies”). 
8 Edellyttää tekstikorjauksen ��� > �	�. 
9 LXX:ssa toisin: ”sen päällä”. 
10 Yleensä käännetty ”sinipunainen lanka” (Ex 28:28.37, 39:21.31, Num 15:38), mikä 

tuskin sopii tähän. Termi sisältänee myös salaisen viittauksen Herran laista 

muistuttaviin viitan tupsuihin (Num 15:39). 
11 Sana ”seppele” ja ”seppelöidä” voivat yhtä hyvin tarkoittaa myös kruunua ja 

kruunaamista (vrt. Snl 4:9, 16:31), mutta todennäköisimmin tässä on taustalla kuva 

urheilukilpailun voittajasta, joka saa päähänsä seppeleen (vrt. Sir 1:11, 15:6 ja myös 

1Kor 9:24–27). 
12 Antaudut asialle, pyrit siihen. 
13 Viisauden laji, johon liittyy myös oveluus (tuskin kuitenkaan tässä olennainen). 
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[34 Asetu vanhojen joukkoon 

ja kiinnity/liity heidän viisauteensa.]2 

35 Jokaista pohdintaa/viisasta puhetta3 ole halukas kuuntelemaan, 

älköönkä sinulta menkö ohi (yksikään) ymmärryksen mietelause4. 

36 Katso/Ota selvää, kuka on viisas, ja etsi hänet (käsiisi)5, 

ja jalkasi kuluttakoot hänen6 kynnystään. 

37 Kiinnitä mielesi7 Korkeimman pelkoon8 

ja hänen käskyjään pohdiskele alati. 

Hän antaa sinulle viisaan/ymmärtäväisen sydämen9 

ja tekee sinut viisaaksi siinä, missä halusit10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa hieman ongelmallinen säepari, mutta kuitenkin mahdollinen ilman 

korjauksiakin. LXX:ssa selvempi (parallelismi): ”Jos rakastat kuulemista, saat (oppia), 

ja jos kallistat korvasi, tulet viisaaksi.” 
2 Jae puuttuu hepreasta (lienee jätettävä pois). 
3 Tarkoittaa teologista ja filosofista pohdintaa sekä sen pohjalta nousevaa puhetta (lat. 

meditatio). 
4 Viisas sanonta, sananlasku, mietelause, vertaus yms. (avara termi). 
5 LXX: ”hakeudu varhain hänen luokseen”. 
6 Edellyttää vähäistä tekstikorjausta. 
7 Tavallinen merkitys: tarkata, miettiä, pohtia. 
8 LXX:ssa ”Herran säädöksiin”. 
9 Vrt. 1Kun 3:9.12. LXX:ssa ”vahvistaa sydämesi”. 
10 Vaatii pienen tekstikorjauksen. 
11 LXX: ”Sinulle annetaan haluamasi viisaus.” 
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Mitä viisaan tulee varoa (7:1–17) 

 
1 Älä tee pahaa, älköönkä sinua kohdatko paha1. 

2  Pysy loitolla synnistä/vääryydestä/pahasta2, niin se kääntyy sinusta pois. 

3 Älä kylvä (siementä) vääryyden vakoihin3, 

ettet joudu korjaamaan sitä satona seitsenkertaisesti. 

4 Älä etsi/pyydä Jumalalta4 valtaa 

äläkä kuninkaalta kunniasijaa 

5 Älä pidä itseäsi syyttömänä/oikeassa olevana5 kuninkaan6 edessä 

ja kuninkaan edessä älä pidä itseäsi viisaana7. 

6 Älä pyri olemaan hallitsija/valtaan8, 

jos sinulla ei ole valtaa/mahtia tehdä loppua röyhkeydestä9,  

ettet10 joutuisi pelkäämään ylhäis(t)en1 edessä  

                                                 
1Niin sinua ei kohtaa paha/onnettomuus. LXX samoin.  
2 Sana tarkoittaa varsinaisesti syntiä ja syyllisyyttä, mutta myös vääryyttä ja pahuutta      

(näin LXX), jolloin se liittyy saumattomasti edelliseen jakeeseen. 
3A-puolisko on käännetty LXX:n mukaan, sillä heprealainen teksti on jokseenkin 

käsittämätön (”Älä tiedä mitään uutta veljestäsi/veljeäsi vastaan”). Itse metaforaan vrt. 

Hoos 10:12, Job 4:8, Snl 22:8 ja Gal 6:8.  
4 LXX: Herralta. 
5 Vrt. sama Gen 44:16 (”todistaa syyttömyytensä”), Job 9:2.20 (”olen oikeassa”), Ps 

143:2 (”olla syytön”). 

LXX:ssa olennaisesti paremmin ”Herran edessä”, jolloin syntyy kunnollinen 

parallelismi Jumalan ja kuninkaan välille, mutta heprealainen teksti ei silti ole 

mahdoton! 
7 Älä esiinnyt viisaana, viisastele (vrt. Snl 25:6–7). 
8 LXX:ssa ”tuomari”, mikä on selvästi sekundaarinen lukutapa, koska kirjanoppineet 

olivat nimenomaan tuomareita (38:33 ym.). 
9 Vrt. 1Sam 17:28 ja Hes 7:10 (”julkeus”), Snl 13:10 (”ylimielisyys”), Dtn 17:12 ja 

18:22 (”röyhkeä”), LXX puhuu oikein ”vääryyksistä”. Ajatus on luultavasti: tehdä 

loppu vääryyksistä, panna röyhkeät/julkeat kuriin (panna rosvot linnaan!”). 
10 Voisi aloittaa virkkeellä: Muutoin joudut pelkäämään… 
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                     ja ettei annettaisi lahjusta rehellisyyteesi2. 

                    7 Älä saata itseäsi syylliseksi kaupunginportin kokouksessa3  

                    älä(kä) saata itseäsi lankeemukseen4 kansankokouksessa. 

                    8. Älä liittoudu/sitoudu5 toistamaan syntiä,  

                    sillä yhdestäkään/ensimmäisestäkään et pääse ilman rangaistusta. 

                    [9 Älä sano: ”Hän katsoo lahjojeni määrän  

                    ja tuodessani (uhreja) Jumalalle, Korkeimmalle, hän ottaa ne vastaan.”]6 

                   10 Älä ole lyhyt7 rukouksessa  

                    ja vanhurskaudessa8 älä viivyttele. 

                   11 Älä halveksi9 ihmistä, jonka mieli on katkera10,  

                   (vaan) muista, että on olemassa se, joka ylentää11 ja alentaa12. 

                   12 Älä puno13 väkivaltaisia/kavalia1 juonia veljeä(si) vastaan2,  

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. 1Sam 2:8, Jes 13:2 ja Ps 113:8 (”ylhäiset”), Ps 83:12, 107:40 (”ruhtinaat”), Ps 

118:9 (”mahtavat”). 
2 Ajatus: Ettet pelkosi tähden joutuisi ottamaan lahjusta ja näin tahraamaan 

rehellisyyttäsi. 
3 Kysymyksessä on kaupunginportissa kokoontuva oikeusistuin (vrt. Aam 5:15). 
4 Vapaammin: ”häpeään”. Kysymys on hyvän maineen säilyttämisestä julkisuudessa. 

Pojanpoika on poistanut – tai ei ole ymmärtänyt – oikeudenkäyntitilannetta. Myös 

”itsensä alentaminen kansan edessä” (LXX) antaa Ben Siran tekstille uuden vivahteen.  
5 Hepreassa taustalla on salaliiton ajatus (��� ), mutta epävarmaa on, kuinka keskeinen 

se on vielä tässä. 
6 Jae puuttuu hepreasta (jätetään kääntämättä), jossa sen paikalla on LXX:n jae 15 

(käännetään siellä). 
7 Ei tarkoittane lyhytsanaisuutta (HALAT), vaan lyhytjännitteisyyttä. Vastakohta on 

”hellittämätön rukous” (Room 12:12, Ef 6:18, Kol 4:2, 1Tim 5:5, Jaak 5:17). 
8 Tarkoittaa hyväntekeväisyyttä, laupeuden tekoja, kenties juuri almuja (vrt. Sir 3:14). 
9 LXX: nauraa, pilkata. 
10 Vrt. Sir 4:1 lähes sama. 
11 Vaatii hyvin pienen tekstikorjauksen. 
12 LXX:ssa päinvastaisessa järjestyksessä (”joka alentaa ja ylentää”). Vrt. 1Sam 2:7–8 

samoja verbejä. 
13 Verbillä on myös toinen merkitys ”kyntää” (näin LXX). 
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               älä ystävää(si) äläkä myöskään toveria(si)3 vastaan. 

               13 Älä ole mieltynyt valehtelemaan valheen päälle4,  

               sillä sen odotus/seuraus ei ole miellyttävä5.6  

               14 Älä lörpöttele7 ruhtinaiden kokouksessa8  

                äläkä toistele sanoja rukouksessa9. 

                1510 Älä kiirehdi/hosu11 työnteon vaivassa12,  

                (sillä) se (työ) on niin kuin Jumala on jakanut/säätänyt. 

                 16 Älä pidä itseäsi (jonakin erityisenä) maanmiestesi joukossa13,  

                  muista (että) onnettomuus/rangaistus14 ei jää tulematta. 

                  17 Suuresti, suuresti alenna/taltuta ylpeys (ylpeytesi),  

                  sillä ihmisen toivo/odotus ovat madot15.  

                  Älä kiirehdi sanomaan: ”Mikä repeämä/onnettomuus!”  

 

 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa voimakas sana  ���, joka tarkoittaa fyysistä väkivaltaa (Gen 6:11.13, 49:5 

Tuom 9:24 [”julma murha”], Snl 3:31, 10:6.11 ym. Vrt. Hamas-järjestö (sama sana 

taustalla!)). 
2 Vrt. lähellä olevia ilmauksia kohdissa Snl 3:29, 6:14, 12:20, 14:22. 
3 Veli, ystävä ja toveri muodostavat laskevan sarjan. LXX:sta puuttuu viimeinen jäsen. 
4 Peittelemään yhtä valhetta toisella. LXX toisin (valehtelemaan ylipäätänsä). 
5 Vaatii pienen tekstikorjauksen (���� > ����). 
6 Sillä siitä ei hyvää seuraa. 
7 Hieman epävarma merkitys (näin LXX), toinen mahdollisuus: älä anna neuvoja. 
8 LXX: vanhinten seurassa. 
9 Luultavasti ymmärrettävä Matt 6:7 hengessä. 
10 Jae on hepreassa jakeen 8 jäljessä. 
11 Hieman epävarma, LXX: älä vihaa. 
12 Tarkoittaa pakollisen arkisen työn tuottamaa vaivaa (vrt. Gen 3:17–19). 
13 LXX toisin: Älä lue itseäsi synnintekijöiden joukkoon. 
14 Ilmeisesti verbistä ”syöstä tuhoon” johdettu substantiivi. 
15 Pojanpoika kääntää modernimman näkemyksen mukaan: ”sillä jumalattoman 

rangaistus ovat tuli ja madot” (vrt. Jes 66:24, Juudit 16:17). 
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  Vieritä/Jätä (asia) Jumalan haltuun ja ole mieltynyt1 hänen tiehensä.2   

 

 

Perheenisän velvollisuuksia (7:18–36) 

                 
18 Älä vaihda ystävää kauppahinnasta/rahasta 

        äläkä ripustettua veljeä3 Ofirin kullasta4. 

                  19 Älä hylkää5 viisasta/ymmärtäväistä6 vaimoa, 

                   ja kauneuden/viehätysvoiman7 hyvyys on parempi kuin korallit8.9 

                  2010 Älä kohtele huonosti orjaa, joka palvelee uskollisesti, 

                                                 
1 Suostu, tyydy, noudata. 
2 Toinen säepari on vain hepreassa (MS A, ei MS C). Ilmeisesti kyseessä on myöhempi 

laajennus. 
3 ”Ripustettu veli” (������� ) on hyvin ongelmallinen. LXX:ssa ”syntyperäinen, oikea 

veli”. Smend olettaa, että oikea muoto olisi ����, joka tarkoittaa arameassa ”lihallista” 

(eli oikeaa veljeä). Käännöksessä lienee tyydyttävä pelkkään ”veljeen”. 
4 Vrt. 1Kun 9:28, 10:11, Job 22:24, 28:16, Ps 45:10, myös ”Ofin jalokulta” esiintyy 

käännöksenä (Jes 13:12). 
5 Vrt. Jer 4:30, tai ”luopua”. 
6 LXX lisää viisauden rinnalle ”kauneuden”, jolloin syntyy kiinteämpi yhteys b-

säkeeseen. 
7 Tarkoittaa naisellista kauneutta ja viehätysvoimaa, vrt. Snl 11:16 (”kauneus”) ja Nah 

3:4 (”suloinen ja kaunis”). 
8 Näin Snl 3:15, 8:11, Job 28:18, mutta myös ”meren helmet” (Snl 31:10), 

”korallihelmet” (Valit.v 4:7) ja ”helmet” (Snl 20:15). Jo pojanpoika näyttää pitäneen 

koralleja tässä yhteydessä hieman liian halpa-arvoisina ja on vaihtanut ne rohkeasti 

”kultaan”. Vrt. RKK:n aikanaan käymät keskustelut aiheesta! 
9 B-säe lienee ymmärrettävä siten, että siinä lausutaan hyvästä vaimosta viisauden 

jälkeen toinen keskeinen ominaisuus, joka on hänen kauneutensa (vrt. 1Sam 25:3). 

Oikein Skehan: ”Dismiss not a sensible wife; a charming wife is more precious than 

corals.” 
10 Tässä on seurattava käsikirjoitusta MS C, joka pitää yhtä LXX:n kanssa (näin myös 

muut). 
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                 äläkä päivätyöläistä1, joka antaa sielunsa/itsensä2. 

                21 Viisasta ymmärtäväistä orjaa rakasta kuin sielua(si)3, 

                 älä pidätä häneltä vapautusta4. 

                 22 Jos sinulla on karjaa, katso (sitä) silmillä(si)5, 

      ja jos se on luotettavaa6, pidä se (itselläsi). 

     23 Jos sinulla on poikia, kasvata/kurita heitä 

      ja ota/hanki7 heille vaimot heidän nuoruudessaan8. 

     24 Jos sinulla on tyttäriä, vartioi heidän lihaansa9 

     äläkä kirkasta heille kasvoja10. 

     25 Naita tyttö, niin poistuu työ/vaiva/huoli11, 

     ja/mutta viisaalle miehelle anna hänet vaimoksi12. 

     26 Jos sinulla on vaimo, älä inhoa/vieroksu1 häntä, 

                                                 
1 Vrt. Lev 19:13 ja Dtn 24:14, myös ”palkkalainen” esiintyy (Lev 25:6). 
2 Joka omistautuu kokonaan työlleen eli tekee sen kunnolla (vrt. edellä ”uskollisesti” 

samassa tehtävässä). 
3 Niin kuin itseäsi (viittaus kohtaan Lev 19:18). 
4 Viittaus orjien vapautusta koskevaan lakiin Ex 21:2, Lev 25:39–43 ja Dtn 15:12–15 

(vrt. Jer 34:8–20). 
5 Pidä siitä huoli, kuten kunnon ihmisen tulee (Snl 12:10, vrt. Snl 27:23–27). 
6 Käyttäytyy kuten kunnon karjan tulee käyttäytyä eikä esim. puske ihmisiä kuoliaaksi 

(Ex 21:28–32). LXX kaventaa näkökulman karjan tuottamaan ”hyötyyn”. 
7 Termi tarkoittaa naittamista (vrt. Ruut 1:4, Esr 10:44, 2Aik 13:21, 24:3 ”ottaa 

vaimo”). Ihanteena oli nuorena solmittu avioliitto. 
8 LXX antaa b-säkeen kokonaan toisin: ”ja taivuta nuoruudesta lähtien heidän 

niskansa”! 
9 Liha viittaa ruumiiseen (LXX ja Ps 73:26). Ajatus: Pidä huoli heidän siveydestään 

(vrt. Sir 42:9–11). Tytön tuli olla avioliittoon mennessään neitsyt (Dtn 22:13–29). 
10 Sama ilmaus kuin Herran siunauksessa (Num 6:25), tarkoittaa tässä (liiallista) 

lempeyttä, hemmottelua. LXX puhuu ”iloisten kasvojen” näyttämisestä (vrt. Saarn 7:3). 
11 LXX: ”saat päätökseen suuren työn”. 
12 Ymmärrän viimeisen sanan (����) verbinä < ����pi. ”liittää, antaa puolisoksi”, näin 

myös LXX. 
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      ja/mutta jos hän on vihattu2, älä luota häneen. 

     293 Koko sydämestäsi4 pelkää Jumalaa 

      ja hänen pappejaan pidä pyhinä5. 

     30 Koko voimastasi rakasta6 tekijääsi/Luojaasi 

      ja hänen palvelijoitaan älä hylkää7.8 

      31 Kunnioita Jumalaa ja pidä arvossa pappia 

      ja anna (heille) heidän9 osuutensa, niin kuin sinulle on määrätty/säädetty10: 

      härkien/sonnien leipä11 ja käden anti1, määräuhrit2 ja pyhät lahjat3. 

                                                                                                                                                                  
1 Molempia verbejä on käytetty, vrt. Dtn 7:26, Job 19:19 ja Job 30:10 (”inhota”), Dtn 

23:8 (”inhota”). 
2 Tarkoittaa vastenmieliseksi muuttunutta vaimoa, jota mies ei enää rakasta (Dtn 21:15–

17, 22:13, vrt. Gen 29:31). Kohdan Dtn 21:15–17 pohjalta on ajateltu, että 

kysymyksessä olisi kilpaileva vaimo (Nebenbuhlerin) (Sauer juutalaiseen perinteeseen 

viitaten), jolloin koko b-säe kuuluisi toisin: ”ja jos sinulla on toinen vaimo, älä luota 

häneen.” LXX ei tue jälkimmäistä tulkintaa. 
3 Jakeet 27 ja 28 puuttuvat heprealaisesta tekstistä (luultavasti kadonneet). 
4 Viittaus kohtaan Dtn 6:5, jonka sisältämä trias ”koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 

koko voimastasi” (vrt. 2Kun 23:25) on säilynyt kokonaisena LXX:ssa (j. 27, 29, 30). 
5 Pidä arvossa, kunnioita; LXX: ”ihaile, kunnioita”. 
6 Dtn 6:5. 
7 Älä jätä pulaan, laiminlyö; tarkoittaa seuraavien jakeiden perusteella materiaalista 

huolenpitoa. Osoitus Ben Siran suuresta kunnioituksesta papistoa kohtaan (vrt. Sir 

45:6–22, 50:1–21). 
8 Jakeessa on kiastinen rakenne. 
9 Yllättävä siirtymä monikkoon. 
10 Viittaa seuraaviin jakeisiin: Num 18:9–20, Ex 29:27–28, Lev 2:31–36, Dtn 14:28–29, 

18:1–8 (vrt. Tob 1:6–7), joista ei kuitenkaan ole sanottavaa apua seuraavan listan 

tulkinnassa. 
11 Esiintyy Ps 78:25 ”enkelten leipä” (= manna), joka ei kuitenkaan sovi tähän. Sana 

� ���  tarkoittaa myös härkää (Ps 50:13, 68:31), sonnia (Jes 34:7, Ps 22:3). ”Härkien 

leipä” > ”ravinto” > uhrattavista häristä/sonneista saatava ravinto, liha (vrt. arabian 

laúmu ”liha”) 
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     32 Ja myös köyhälle ojenna4 käsi, 

     että siunauksesi olisi täydellinen5. 

     33 Anna lahja jokaisen elävän edessä6, 

     ja myöskään kuolleelta älä pidätä hyvyyttä/laupeutta7. 

     34 Älä vetäydy pois itkevien8 luota 

     ja surevien kanssa sure9. 

     35 Älä anna sydämen(si) unohtaa10 ystävää11, 

     sillä häneltä saat osaksesi rakkautta. 

     36 Kaikissa toimissasi12 muista loppua(si)13, 

     
                                                                                                                                                                  

1 ”Käsi” on tässä täydennetty (Smend). ”Käden anti” on ”uhrilahja” (Dtn 12:11.17), 

joka tarkoittaa käytännössä sadon ensi eli parasta hedelmää (Dtn 26:2.10). 
2 ”Uhrit” on tässä hyvin todennäköinen täydennys. Vrt. käännökseen Dtn 33:19 ja Ps 

51:21 (”määräuhrit”) ja Ps 4:6 (”säädetyt uhrit”). 
3 Vrt. Num 18:19. 
4 Sana (��� hif.) on täydennetty LXX:n perusteella. 
5 Että saisit osaksesi täydellisen siunauksen. Jakeen taustalla on Dtn 15:7–11, ehkä 

myös Dtn 14:28–29. Sama teema esiintyy myös Sir 3:30–4:10. 
6 Yllättävä prepositio (���) tässä yhteydessä, LXX kääntää kirjaimellisesti (������), 

mutta lukee myös jakeen ensimmäisen sanan (��) toisin (������= ��?). Ajatus lienee: 

ole antelias jokaista elävää ihmistä kohtaan.� 
7 Monia selitysmahdollisuuksia, joista todennäköisin lienee vainajalle tehty viimeinen 

palvelus (vrt. Tob 1:16–19, 2:4.8), mitä myös seuraava jae tukee. 
8 Vaatii pienen tekstikorjauksen (� > �). 
9 Vrt. Job 30:25, Room 12:15 (myös 1Kor 12:26, 2Kor 11:29). Suhde vainajien 

suremiseen on esillä myös Sir 22:11–12 ja 38:16–23. 
10 Verbin tulkinnassa on useita mahdollisuuksia, joista tässä on valittu ��� hif. (kuten 

Job 11:6). 
11 LXX:ssa ”sairasta”, mutta ”ystävä” on hyvin perusteltu, koska jaksoi alkoi 

”ystävästä” (7:18) ja sana (oikeastaan ”rakastaja”) muodostaa sanaleikin b-säkeen 

kanssa. 
12 LXX: ”sanoissasi”. 
13 Vrt. Sir 28:6. Yleinen elämänohje hellenistisenä aikana. 
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niin et koskaan tuota tuhoa/tee pahaa/toimi väärin1. 

 
 
Neuvoja sosiaaliseen kanssakäymiseen (8) 

 
     1 Älä riitele2 mahtavan3 miehen kanssa, 

     ettet4 joutuisi hänen käteensä/valtaansa.5 

     2 Älä suunnittele6 (mitään) miestä vastaan, jolla on omaisuutta/rikkautta, 

     ettei hän punnitsisi kauppahintaasi7 ja ettet joutuisi tuhoon, 

     sillä monet on kulta tehnyt röyhkeiksi8, 

     ja omaisuus eksyttää9 ruhtinaiden/ylhäisten10 sydämen. 

     3 Älä taistele/kiistele kielevän miehen11 kanssa, 

     äläkä pane tulen1 päälle (lisää) puita. 

                                                 
1 Sana �����on mahdollista ymmärtää myös ”joutua tuhoon” (nif.), kuten Sauer tekee, 

mutta paralleelien (Sir 5:15 ja 6:3) ja LXX:n (”et tee syntiä”) perusteella edellä annettu 

tulkinta (pi. tai hif.) on todennäköisempi. 
2 ”Riitely” voi olla sanallista (Gen 26:20), sotaista (Dtn 33:7) tai oikeudellista (Jes 

3:13). 
3 Hepreassa väljä sana (suuri, mahtava, rikas, vaikutusvaltainen). 
4 Heprean ��� kuten Syr. ���	 , kreikan �����. 
5 Hepreassa on a- ja b-säkeen välissä lisä: ”ettet palaisi/joutuisi hänen [aukko], älä riitele 

itseäsi kovemman kanssa”. Voitanee jättää kääntämättä, koska vaikuttaa 

kahdennukselta, sisältää kiusallisen aukon ja puuttuu LXX:sta, Vulgatasta (ja osittain 

myös Syr:sta). 
6 Ymmärrettävä jakeen 1a pohjalta, LXX ”riidellä”, Skehan ”quarrel”, Sauer ”etwas im 

Sinne haben”, ehkä ajatus on: älä ryhdy rettelöimään. 
7 Sama, tässä hieman rekonstruoitu sana myös Sir 7:18. Taustalla on ajatus tuomarien 

(tai muiden) lahjomisesta (vrt. Ex 23:8, Dtn 16:19, 27:25, Aam 5:12, Sir 20:29). 
8 Skehan kääntää aika onnistuneesti: ”has unsettled many”. 
9 Verbin aikamuoto muuttuu yllättäen (LXX kääntää molemmat menneessä ajassa). 
10 Ks. eri käännösmahdollisuuksia Sir 7:6 yhteydessä. LXX puhuu yllättäen ”kunin-

kaista”. 
11 Myös Sir 9:18 ja ”kielevä nainen” Sir 25:20, lörpöttelevä, suurisuinen. 
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     4 Älä seurustele2 typerän3 miehen kanssa, 

ettei hän halveksisi ylhäisiä/ruhtinaita4.5 Älä pilkkaa/häpäise miestä, joka kääntyy pois    

synnistä, 

     muista, että kaikki me olemme velallisia/syntisiä5. 

     6 Älä häpäise vanhaa ihmistä/vanhusta6, 

     sillä meistäkin tulee vanhoja7. 

     7 Älä ylistä itseäsi/ylpeile/kerskaile8 vainajan9 kustannuksella, 

     muista, että kaikki meidät korjataan10. 

     8 Älä väheksy1 viisaiden pohdiskeluja2, 
                                                                                                                                                                  

1 LXX lisää: ”hänen tulensa päälle”. 
2 Sanan  (���  hif.) merkitys on epävarma, LXX: ”laskea leikkiä”. Yleensä ajatellaan 

liian tuttavalliseksi heittäytymistä typeryksen kanssa, joka käyttää tätä väärin. 
3 Ks. Sir 6:20. 
4 Yllättävä sana (sama kuin 8:2), jota monet pitävät virheenä, mutta LXX:n 

”esivanhempasi” on tuskin helpommin ymmärrettävä. Nähdäkseni hepr. teksti on syytä 

säilyttää sellaisenaan ja ymmärtää siten, että sivistymätön ryhtyy pilkkaamaan 

yläluokan ihmisiä, jos sivistynyt antautuu hänen kanssaan liian läheiseen suhteeseen. 
5 Isä meidän -rukouksen ”velallinen” (Matt 6:12) hepreaksi. LXX (��� ���������

”kunnioitettujen joukossa”) ei voine olla kunnossa, pitänee olla ���������� Ajatukseen 

vrt. 1Kun 8:46, Job 25:4, Saarn 7:20, Matt 7:4 ja Joh 8:7. 
6 Sana ���� esiintyy muualla vain Jobin kirjassa (Job 12:12, 15:10, 29:8, 32:6). 
7 Ajatus on tässäkin selvä, vaikka itse lause voidaan analysoida (ja korjata) usealla eri 

tavalla. LXX ymmärtää kohdan siten, että osa meistäkin (< ����) elää vanhoiksi, mutta 

sana �����voidaan korjaamatta ymmärtää verbiksi (nif.): ”meidät luetaan niihin, joista 

tulee vanhuksia” (Sauer). 
8 LXX: ”älä iloitse (vanhingoniloisesti)”. 
9 Sana on suhteellisen harvinainen, mutta esiintyy finiittimuodossa muutaman kerran, 

jolloin se on aina käännetty verbillä ”kuolla” (Gen 25:8.17, 35:29, 49:33). 
10 Tarkoittaa samaa kuin ”NN otettiin isiensä/esi-isiensä tykö” (Gen 25:8.17, 35:29, 

49:29.33) tai ”minä korjaan sinut isiesi luo, ja pääset rauhassa hautaasi” (2Kun 22:20). 

Molemmissa tapauksissa ajatus lähtee vainajan ruumiin sijoittamisesta sukuhautaan. 

Taustalla ovat kohdat, joissa verbit ��� ja � � � �nif. esiintyvät yhdessä (Gen 25:8.17, 

35:29, 49:33). 
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     ja mietiskele heidän arvoituksiaan3, 

     sillä siitä/niin opit viisautta4, 

     niin että voit astua ruhtinaiden5 eteen. 

     9 Älä hylkää/torju/halveksi harmaapäiden/vanhusten/vanhojen kuulemaa/kertomuksia6, 

     jotka/jonka he ovat kuulleet isiltään, 

     sillä siitä/niin saat viisautta/ymmärrystä 

     tarpeen7 aikana antaaksesi vastauksen8. 

     10 Älä pane tulta9 jumalattoman/syntisen hiillokseen10, 

     ettet palaisi hänen tulensa kipinästä.11 

     11 Älä liiku/kiihdy12 pilkkaajan1 tähden 
                                                                                                                                                                  

1 Käännetty juuri näin Snl 1:8 ja 6:20, jotka ovat taustalla. 
2 Tarkoittaa viisaiden ”diskurssia” (ks. lisää Sir 6:35). 
3 Taustalla Snl 1:6, mutta onko sana ”arvoitukset” jotenkin triviaali? Vrt. LXX: 

”sananlaskuja”, Skehan: ”veiled maxims”. 
4 Taustalla on Snl 1:5 (”viisaskin viisastuu”), vrt. myös Snl 9:9 (”hän oppii lisää”), Jes 

29:24 (”ottavat opikseen”), Dtn 32:2 (”opetus”), Snl 4:2 (”tieto”). LXX kääntää sanalla 

��������”kasvatus, sivistys”. 
5 Tässä on nimenomaan ruhtinasta tarkoittava sana ���(LXX väljemmin ”mahtimiehet, 

ylhäiset”). 
6 Sana, joka voi olla joko sg. tai pl., on johdettu kuulla-verbistä (vrt. jatko) ja tarkoittaa 

isien suullista perimätietoa (huom. tämä kirjoitetun pyhän sanan rinnalla ja vrt. Dtn 4:9, 

11:18–19, Ps 44:2, Job 8:8–10 ja Pirqe Abot 1:1), Smend kääntää onnistuneesti: 

”Verachte nicht die Überlieferung der Alten, die sie von ihren Vätern überkommen 

haben.” 
7 Sanan (� �
) kaksi viimeistä kirjainta on täydennetty. 
8 Vrt. Sir 5:11 ja 11:8. 
9 Verbin ��
 outo merkitys ”sytyttää” joudutaan päättelemään kontekstin ja LXX:n 

perusteella. 
10 Väistämätön tekstikorjaus (�����>�����) LXX:n perusteella, sanan käännökseen vrt. 

2Sam 14:7 (”kipinä”), Jes 47:14 (”hiillos”). 
11 Tuli edustaa intohimoja (vrt. Job 31:9–12). 
12 Sanan ��� oletetaan olevan aramaismi, jonka merkitys on ”liikkua, liikuttua, kiihtyä” 

(tähän tapaan myös LXX). 
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     asettaen hänet vaanijaksi eteesi.2 

     12 Älä lainaa/anna lainaa itseäsi mahtavammalle miehelle, 

     ja jos olet lainannut3, ole kuin kadottanut/menettänyt4.5 

     13 Älä takaa itsesi yli6, 

     ja jos olet taannut7, ole kuin täyttävä/korvaava/maksaja8. 

     14 Älä käy oikeutta/käräjöi tuomarin kanssa, 

     sillä hänen mielihalunsa mukaan tuomitaan/tuomio langetetaan. 

     [Älä tuomitse yhdessä tuomarin kanssa, 

     sillä hän tuomitsee mielihalunsa mukaan.]9 
                                                                                                                                                                  

1Tuttu sana kohdasta Sir 3:28 (ks. siellä vaihtoehtoja). 
2 Ajatus: Ylireagointi (uskonnon tms.) pilkkaajan edessä johtaa siihen, että tämä alkaa 

vaania uutta tilaisuutta nolata toinen ja näin hän saavuttaa päämääränsä. Ei pidä 

provosoitua, jos provosoidaan! 
3 LXX: ”jos lainaat”. 
4 Pidä lainaasi menetettynä. Et pysty pakottamaan itseäsi mahtavampaa lainan takaisin 

maksuun. 
5 Vrt. jakeeseen Snl 22:7 ja Sir 29:1–7. 
6 Yli varojesi, vrt. LXX: ”yli voimiesi”. Sana ��� tuskin tarkoittaa henkilöä (vrt. j. 12), 

kuten Smend ja Sauer ajattelevat (”der vornehmer ist als du” ja ”der dir überlegen ist”). 
7 On vaikea sanoa, jatkaako takaaminen tässä tarkasti a-säettä (siis yli varojen menevää 

takaamista), jolloin jatkoa on vaikea ymmärtää (kuinka silloin voisi ajatellakaan 

ryhtyvänsä maksumieheksi?) – ellei sitten kyseessä ole ironinen hyperbola! 
8 Jos menee takuuseen, valmistaudu siihen, että joudut maksamaan. Vrt. aiheeseen Sir 

29:14–20, Snl 6:1–5, 11:15, 17:18, 22:26–27. 
9 Jakeessa on kaksi tulkintatapaa, joista ensimmäistä tukee LXX, jälkimmäistä jakeessa 

Sir 4:27 oleva heprealainen lisä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa verbi � ��� on 

ymmärrettävä nif'aliksi, jolloin se preposition ��� kanssa tarkoittaa oikeudenkäymistä 

jotakuta vastaan (Joel 4:2, vrt. myös Hes 20:35–36, 38:22 prepositiolla �� ) ja jakeen 

loppu on täydennettä �� ��� ”he (tuomarin kollegat tai muu nimeämätön elin) 

tuomitsevat”. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa verbi � ��� tulkitaan qalissa, jolloin se ei 

voi ��-preposition kanssa tarkoittaa muuta kuin tuomitsemista yhdessä tuomarin kanssa 

(ei häntä vastaan), ja jakeen viimeinen sana täydennetään � ��� ”hän tuomitsee”. 

Molemmat ovat mahdollisia, mutta ensimmäinen, LXX:n tukema vaihtoehto on jossain 
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     15 Armottoman1 (ihmisen) kanssa älä kulje2, 

      ettei hän tekisi raskaaksi onnettomuuttasi3, 

     sillä hän kulkee kasvojensa/tahtonsa mukaan, 

     ja hänen hulluuteensa/mielettömyyteensä4 sinä tuhoudut. 

     16 Äkkipikaisen5 kanssa älä lujita otsaa(si)6, 

     äläkä ratsasta/matkusta/kulje7 hänen kanssaan tiellä8, 

     sillä kevyt on hänen silmissään veri(teko), 

     ja jos ei ole auttajaa, hän tuhoaa/tappaa sinut9. 

     17 Yksinkertaisen/typeryksen10 kanssa älä tee suunnitelmia/neuvottele, 

     sillä hän ei kykene peittämään/pitämään salassa suunnitelmaasi11. 

                                                                                                                                                                  
määrin helpommin ymmärrettävä. Jakeen 4:27 antama lukutapa on sinänsä helpompi, 

koska siellä on kysymys epärehellisestä tuomarista. 
1 Monia käännöksiä: ”julma” (Jer 50:42), ”armoton” (Snl 5:9, 7:11), ”öykkäri” (Snl 

11:17. Pojanpoika ajattelee ”uhkarohkeaa” (�	����), samoin Smend (”tollkühn”), 

mahdollinen myös ”häikäilemätön”. 
2 Jo LXX yhdistää ”kulkemisen” tiellä kulkemiseen (����
 ), matkustamiseen, samoin 

esim. Skehan (”travel”), mutta kysymyksessä voi olla myös metafora. Tosin on 

huomattava myös seuraava jae! 
3 LXX kääntää sananmukaisesti, ajatus: ettet syöksisi itseäsi hänen mukanaan pahaa 

onnettomuuteen. 
4 Monia käännösvastineita Sananlaskuissa: esim. ”hillittömyys” (Snl 5:23) ja ”hulluus” 

(Snl 27:22). 
5 Vrt. Snl 22:24 (”kiivas mies”, paralleelina ”äkkipikainen”). 
6 ”Otsan lujittaminen” (vrt. Hes 3:7, Jes 48:4) tarkoittaa tässä toisen uhmaamista ja 

riidan haastamista (LXX). 
7 Tässä käytetty verbi (��� ) viittaa nimenomaan konkreettiseen matkantekoon joko 

ratsain tai todennäköisemmin vaunuissa. 
8 LXX: ”autiomaan halki” (luo lisää dramatiikkaa). 
9 LXX: ”lyö sinut maahan”, kontekstin perusteella kysymys näyttäisi olevan veriteosta. 
10 Vrt. Job 5:2 (”typerys”), Snl 20:19 (”suupaltti”). 
11 Kysymys on nimenomaan salaisesta suunnitelmasta (vrt. Snl 11:13, 20:19), LXX 

”sana, asia” (	��). 
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     18 Vieraan (ihmisen) edessä älä tee salaisuutta/salaista1, 

     sillä et tiedä, mikä on sen lopun lapsi2. 

     19 Älä paljasta millekään lihalle/kenelläkään ihmiselle3 sydäntäsi/sisintäsi, 

     äläkä torju/karkota tyköäsi hyvää/onnea4. 
 
 

Miten naisiin tulee suhtautua (9:1–9) 
 

1 Älä ole mustasukkainen5 sylisi vaimoa6 kohtaa, 

ettei hän oppisi7 pahaa sinua vastaan8. 

2 Älä myy9 sieluasi/itseäsi (kenellekään) naiselle, 

ettet antaisi hänen astella kukkuloidesi yli1. 

                                                 
1 Hepreassa sanaleikki sanojen z�r (”vieras, muukalainen”) ja r�z (”salaisuus” vrt. Dan 

2:18.19.27.28.29.30.47, 4:6) välillä. Älä tee mitään sellaista, mikä on tarkoitettu salassa 

pidettäväksi. 
2 Et tiedä, mitä siitä lopulta seuraa. 
3 LXX: ”Älä paljasta jokaiselle (�����) ihmiselle…”, mutta ”jokainen liha/ihminen” 

tarkoittaa kielteisessä lauseessa ”ei mikään liha/ei kukaan ihminen” (kuten Gen 3:2 ”[ei] 

mistään puusta”). 
4 Jotta et menettäisi onneasi. ”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön, / kell’ aarre on, se 

aarteen peittäköön, / ja olkoon onnellinen onnestaan / ja rikas riemustansa yksin vaan. /  

— Ei onni kärsi katseit’ ihmisten. / Kell’ onni on, se käyköön korpehen / ja eläköhön 

hiljaa, hiljaa vaan / ja hiljaa iloitkohon onnestaan.” LXX:ssa b-säe on toisin. 
5 Sama hieman laajemmin Num 5:14.30. 
6 ”Oma vaimo” kuten Dtn 28:54, vrt. sama myös Dtn 13:7 (”vaimosi, jota rakastat”) ja 

hieman toisin myös Miika 7:5. Kohdan heprealainen teksti vaatii pienen korjauksen 

(��� �> ��� ), joka ei vaikuta käännökseen. 
7 Sana 	����on luultavasti ymmärrettävä qalina (vrt. Syr, Smend ja Sauer) eikä pi'elinä, 

jolloin merkitys olisi ”opettaa” ja subjekti mies (näin LXX ja Skehan). 
8 Ettei hän ryhtyisi epäilemään sinua itseäsi samasta asiasta. 
9 Hepreassa on (näennäisesti) sama verbi kuin jakeessa 1 (”olla mustasukkainen”), joka 

on kuitenkin tulkittava toisin: ��� �nif. ”tulla ostetuksi” eli myydä itsensä (Sauer), LXX 

johtaa samaan tulokseen (”Älä anna sieluasi naiselle”). 
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3 Älä lähesty2 vierasta naista3, 

ettet putoaisi hänen verkkoihinsa4. 

Porton kanssa älä seurustele, 

ettet jäisi hänen kevytmielisten/liehakoivien sanojensa/puheidensa5 vangiksi.6  

4 Soittajanaisten7 kanssa älä makaa8, 

etteivät he polttaisi sinua suillaan9. 

5 Neitsyttä älä katsele10, 

ettet joutuisi hänestä suoritettavien sakkojen/korvausten pyydystämäksi11. 

6 Älä anna portolle12 sieluasi/itseäsi1, 

                                                                                                                                                                  
1 Sama kuva Dtn 33:29 (Hab 3:19), joka tarkoittaa hallintavaltaa: ettet antaisi hänen 

hallita itseäsi (LXX: ”niin että hän nousee valtasi yli/valtaasi vastaan”). Jakeeseen 

saattaa liittyä seksuaalinen vivahde (vrt. Sir 47:29 Salomosta). 
2 Sanassa on vahva seksuaalinen vivahde, vrt. Gen 20:4 (”kajota”), Lev 18:6.14.19 

(”yhtyä”), Dtn 22:14 ja Hes 18:6 (”maata”), Jes 8:3 (”lähestyä”). 
3 Standardikäännös Sananlaskuissa (2:16, 5:3.20, 7:5, 22:14, 23:27), tarkoittaa itse 

asiassa yleistä naista (vrt. LXX: hetaira-nainen). 
4 Samaa aiheeseen ks. Snl 7:22–23 ja Saarn 7:26. 
5 Sana saadaan pienen tekstikorjauksen avulla (������� > �������). Lähtökohtana on 

sana �� �”kevyt(mielinen”), josta on muodostettu fem. pluraali (”kevytmielisyydet”). 
6 Jakeessa oleva ylimääräinen säe puuttuu LXX:sta. 
7 Kysymys on jotakin näippäiltävää kielisoitinta (esim. lyyraa) soittavista naisista, vrt. 

Ps 68:26 (”soittajat”) ja Ps 16:16–23 ”soittaa harppua” (= lyyraa) (mutta tässä on 

erikseen mainittu instrumentti). LXX puhuu ”laulajattaresta”. Hellenistisen ajan 

tuottama ilmiö. 
8 Sanan merkitys pohjautuu arameaan. 
9 Sana tarkoittaa paitsi ”suuta” myös ”terää”, ”sanaa” ja tässä ehkä ”suudelmaa”, jolloin 

saadaan hyvin eroottinen kokonaisuus! LXX:ssa: ”ettet joutuisi vangiksi hänen 

hankkeisiinsa/puuhiinsa.” 
10 Tarkoittaa katselemista 'sillä silmällä', vrt. Matt 5:28 ja erityisesti Job 31:1 (”koskaan 

en katsele naisen puoleen”). 
11 Neitsyeen maannut joutui maksamaan 50 hopeasekeliä sakkoa ja ottamaan naisen 

puolisokseen (Dtn 22:29, vrt. myös Ex 22:15–16). 
12 LXX:ssa pluraali. 
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ettet kääntäisi pois perintöäsi2, 

     7 hullaantuen silmiesi näkyyn 

     ja tuhoutuen hänen talonsa perässä/mukana3.4 

     8 Peitä/sulje silmä(si)5 kauniilta naiselta6 

     äläkä katsele kauneutta, joka ei ole omaasi. 

     Naisen takia7 monet ovat joutuneet tuhoon8, 

     ja niin hän polttaa rakastajansa tulessa9. 

     9 (Toisen) aviovaimon kanssa älä aterioi 

     äläkä makaa hänen10 kanssaan/vierellään11 päihtyneenä, 

     ettei sydämesi kääntyisi/kiintyisi häneen12 

                                                                                                                                                                  
1 Ajatus lienee: älä antaudu tekemisiin porttojen kanssa. 
2 Tekstikorjaus ���� > ���. Kysymys on perintönä saadun omaisuuden tuhlaamisesta 

(LXX: ”hävittää, menettää”) porttojen seurassa (vrt. Snl 29:3 ja Luuk 15:13.30). 
3 Tuskin voi olla kysymys tuhoutumisesta ”hänen talonsa takana” (Sauer). Ilmeisesti 

ajatellaan, että ennen pitkää porton talo muuttuu autioksi eli tuhoutuu (hepreassa 

omituinen muoto �����).  
4 Koko jae on hepreassa aika omituinen: Jatkaa edellistä jaetta, ja myös sisältö on 

hieman erikoinen, mutta ei kuitenkaan käsittämätön. Useimmat tutkijat ja kääntäjät 

seuraavat LXX:aa, joka antaa kokonaan toisenlaisen tekstin (ks. suomal. käännös). 
5 Vrt. Jes 1:15 (”peittää silmät”), molemmat mahdollisia, LXX: ”käännä pois silmä”. 
6 Vrt. Snl 11:16 samat sanat (”Naiselle tuo kauneus kunniaa”), LXX: ”hyvännäköinen/-

muotoinen nainen”. 
7 LXX: ”naisen kauneuden takia”. 
8 LXX: ”harhaan”. 
9 Pienellä korjauksella saadaan paremmin yhteyteen soveltuva ”kuin tuli” (jota esim. 

Smend pitää alkuperäisenä lukutapana). LXX:ssa koko viimeinen säe toisin: ”ja siitä 

syttyy rakkaus kuin tuli”. 
10 Vaatii suffiksin muutoksen (����> ���) 
11 Heprealainen teksti on täydennettävä ������� ��. Tarkoittaa pidoissa (ei siis sängyssä) 

pitkällään olemista. 
12 Täydennetty teksti: ��[�� ]. 
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     ja ettet verien1 kautta kääntyisi/joutuisi kuoppaan/hautaan/tuhoon. 

 
Valitse huolella seurasi ( 9:10–16) 

 
10 Älä hylkää vanhaa ystävää, 

sillä uusi ei ole hänen veroisensa2. 

(Niin kuin) uusi viini on uusi ystävä: 

kun se myöhemmin tulee vanhaksi, juot sitä mielelläsi3.4 

11 Älä kadehti jumalatonta miestä5,6 

sillä et tiedä, mikä on hänen päivänsä/loppunsa7.8 

12 Älä kadehti9 menestyvän ylpeyttä/röyhkeyttä10, 

muista, että kuoleman hetkellä hän ei jää vaille rangaistusta.11 

1312 Pysy loitolla/erossa miehestä, jolla on valta tappaa,1 

                                                 
1 Veret ovat viittaus kuolemanrangaistukseen, joka avionrikkojaa odotti (Lev 20:10, Dtn 

22:22). Samasta aiheesta Snl 7:25–27. 
2 ”Hänen veroisensa” täydennetty LXX:n perusteella, hepreassa fragmentaarinen. 
3 Hepreassa ei ole vastinetta sanalle ”mielelläsi”, joka on täydennetty ajatuksen vuoksi 

LXX:n mukaan (siellä ”ilolla”). 
4 Vrt. Luuk 5:39. 
5 LXX: ”syntisen kunniaa”. 
6 Läheisiä paralleeleja a-säkeelle ovat Ps 37:1–2, Snl 3:31 ja 24:1. 
7 LXX: ”hänen katastrofinsa”. 
8 Jakeiden 11 ja 12 aihe on laajasti esillä kohdassa Ps 73:2–20. 
9 Verbi täydennetty edellisen jakeen ja seuraavan preposition (be) perusteella. LXX:ssa 

tosin toinen verbi (”mieltyä”). 
10 Ks. käännösvaihtoehtoja kohdassa Sir 7:6. Ajatus: Älä kadehdi sitä, joka menestyy 

röyhkeydellä. LXX: ”Älä mielly jumalattomien menestykseen.” 
11 Sanatarkka käännös synnyttää tässä sen väärän mielikuvan, että kuoleman hetkellä 

edessä olisi tilinteko (viimeinen tuomio), mikä ei sovi Ben Siran tämänpuoleiseen 

ajatteluun. Pojanpoika kääntää asiallisesti oikein: ”muista, että Hadekseen saakka häntä 

ei pidetä syyttömänä”. Siis: Kuolemaan saakka hän ei selviä ilman rangaistusta, kuten 

Sir 16:5–14 ja Ps 73:18–19 antavat ymmärtää. 
12 Jae viittaa ajankohtaisiin poliittisiin vaaroihin, jotka uhkasivat vieraiden 

vallanpitäjien taholta (vrt. esim. 2Makk 4:43–50). 
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niin sinun ei tarvitse pelätä kuoleman pelkoja/kauhuja2. 

Ja jos lähestyt (häntä), älä syyllisty syntiin/älä hairahdu3, 

ettei hän ottaisi elämääsi/henkeäsi4. 

    Tiedä, että astelet ansojen/paulojen välissä 

    ja kuljet verkon päällä5.6 

    14  Voimasi/kykysi mukaan vastaa7 lähimmäisellesi 

     ja viisaiden kanssa8 neuvottele9.10 

    15 Ymmärtäväisten/viisaiden11 kanssa tapahtukoon neuvonpitosi12 

     ja jokainen suunnitelmasi13 heidän kesken14. 

    

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Snl 16:14, 20:2. 
2 Vrt. Job 3:25, Snl 3:25. 
3 Tavallisesti verbi ��� � tarkoittaa syyllistymistä syntiin, mutta tässä on kysymys 

erehdyksestä/hairahtumisesta suhteessa vallanpitäjään (näin myös LXX).  
4 Sana, jota käytetään luomiskertomuksessa ”(elämän) henkäyksestä” (Gen 2:7). 
5 Kahteen viimeiseen riviin vrt. Job 18:8–9 (samoja sanoja ”verkko” ja ”paula”). 
6 LXX:ssa viimeinen rivi kokonaan toisin: ”ja vaellat kaupungin suojamuurien päällä”! 
7 LXX: ”ota huomioon” (?). 
8 Vrt. Snl 13:14.20; 15:31, Sir 6:34, 8:8. 
9 Sama verbi kuin Sir 8:17. 
10 Jakeen parallelismi on hieman hämärä, mutta ajatus lienee: Neuvo kykyjesi mukaan 

muita, mutta ennen kaikkea ole itse valmis ottamaan vastaan neuvoja viisailta (Smend ja 

Di Lella). 
11 Eri sana kuin jakeessa 14, hepreassa sg., mutta jatko vaatii kollektiivista ymmär-

tämistä (vrt. LXX). 
12 LXX:ssa ”keskustelu” (���	�����). 
13 Tarkoittaa nimenomaa salaista suunnitelmaa. 
14 Monet korjaavat tekstiä LXX:n mukaan: ”ja kaikki puheesi Korkeimman laissa”, 

mutta hepr. teksti on täysin ymmärrettävä. 
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16 Vanhurskaat/oikeamieliset1 miehet (olkoot) leipäsi herrat2, 

ja Jumalan pelko (olkoon) koristuksesi/kunniasi3. 

      
  

Viisas hallitsija (9:17–10:5) 
 

9:17 Käsien viisaisiin/taitaviin luetaan4 muotoilija/savenvalaja5, 

        ja kansansa hallitsija (on) puheen6 viisas.7 

       18 Pelätty/pelottava on kaupungissa8 kielevä mies9, 

       ja hänen suustaan (tulevaa) sanaa/puhetta10 vihataan. 

            10:1 Kansan tuomari/hallitsija11 kasvattaa kansaansa, 

                                                 
1 Kuten Sananlaskuissa tässäkin sopinee parhaiten ”vanhurskaat”, koska mukana on 

voimakas uskonnollinen korostus. 
2 Ilmaus esiintyy vain tässä ja käännetään LXX:sta (���������) ja Vulgatasta 

(convivae) lähtien ”pöytäkumppanit” (Tischgenossen, table companions), mistä 

epäilemättä onkin kysymys, joskin hepreassa termi ”leivän herrat/omistajat” viittaa 

sananmukaisesti pitojen isäntiin. 
3 Vrt. ”kunniaan” Tuom 4:9, Sak 12:7, Snl 17:6 ja 19:11, toisin Snl 20:29 (”ylpeys”). 

LXX: ”kerskauksesi”. 
4 Hepreassa on verbi ”pidättää, estää” (���), joka korjataan yleisesti verbiksi ���. 
5 Heprean �����”oikein tekevä” on muutettu muotoon �
��. 
6 Sana ”puhe” (�� ��) on siirrettävä tähän (vrt. LXX) seuraavan jakeen alusta, jossa se 

on käsittämätön (vrt. Smend). 
7 Jae on hyvin vaikeaselkoinen. Hyvällä tahdolla siitä voinee lukea seuraavan ajatuksen: 

Savenvalaja tunnetaan näppäryydestä, kansansa hallitsija viisaasta puheesta. Myös 

LXX:n pohjalta voidaan päätyä samaan ajatukseen (ks. suomal.). 
8 Tekstikorjaus 	�� > � ����(vrt. LXX). 
9 Ks. Sir 8:3 (siellä käännösvaihtoehtoja). 
10 LXX: ”puheessaan harkitsematonta”. 
11 Sana tarkoittaa tavallisesti tuomaria (vrt. LXX, Sauer), ja yksi mahdollisuus olisi 

tässäkin ajatella kirjanoppineita kansan tuomareina ja hallitsijoina, mutta jatko (j. 2) 

osoittaa selvästi, että kysymys on ylimmän valtiollisen vallan haltijoista. Siksi on 

pääteltävä, että sanalla on tässä kuten joskus aikaisemminkin (vrt. Jes 40:23, Ps 2:10) 
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     ja ymmärtäväisen/viisaan hallinto on (hyvässä) järjestyksessä1. 

     22 Millainen kansan tuomari/hallitsija3, sellaiset hänen virkamiehensä, 

     ja millainen kaupungin pää(llikkö), sellaiset4 sen asukkaat.5 

     3 Kuriton/hillitön6 kuningas tuhoaa kaupungin,7 

ja/mutta kaupunki asutetaan8 sen ruhtinaiden/päälliköiden/johtajien viisaudella/älyllä/          

taidolla.9 

      410 Jumalan kädessä on maan/maanpiirin/maailman11 hallitus/hallinta(valta), 

     ja (jonkun) ihmisen12 hän asettaa13 (tietyksi) ajaksi sen yli/sitä hallitsemaan.14 

     

                                                                                                                                                                  
hallitsijaa tarkoittava merkitys (vrt. Smend [”Fürst”], Einheitsübersetzung 

[”Herrscher”], ruotsal. [”härskare” LXX:n pohjalta!]).  
1 Vaatii tekstikorjauksen �	 �� �  > �� �	 � , jota LXX tukee (���������). 
2 Jae 2 on joutunut MS A:ssa epähuomiossa jakeen 3 jälkeen (tässä siirretty oikealle 

paikalleen). 
3 Vrt. edellinen jae (sama sana). 
4 LXX lisää tähän sanan ”kaikki”. 
5 Vrt. sanontaan Qualis pastor talis grex ja Hes 16:44 sekä itse asiaan erityisesti Snl 

29:12.  
6 Sananmukaisesti ”valloilleen/irti päästetty”, LXX:ssa ”sivistymätön” (���������). 
7 Vrt. Snl 28:15–16, 29:2.4, 31:3–5. 
8 Eli se menestyy/kukoistaa/kasvaa. 
9 Vrt. Snl 14:28. Koko jaetta hallitsee hyvin taidokas kiastinen rakenne, jossa a-säkeen 

kaikkien sanojen vastineet esiintyvät käänteisessä järjestyksessä b-säkeessä 

(a:b:c:d::d':c':b':a'). 
10 Jae 4 on käsikirjoituksessa MS A jakeen 5 jäljessä (korjattu). 
11 Yleensä käännetty joko ”maanpiiri” (Jes 14:17.21, 34:1, Nah 1:5, Ps 24:1, 93:1, Ps 

98:9) tai ”maa” (Jes 27:6, Ps 93:13, 98:7, Job 18:18). 
12 LXX:ssa ”soveliaan, kelvollisen”. 
13 Verbi 	���� lienee syytä ajatella defektiivisesti kirjoitetuksi hif'iliksi (vrt. LXX: 

�������). 
14 Jakeeseen liittyy epäsuoraa kritiikkiä ptolemaiolaisia ja seleukoslaisia itsevaltiaita 

kohtaan Raamatun perusnäkemyksen hengessä (vrt. Dan 2:21, 4:14.31–34, 5:26–28, 

7:11–12.14.18.22.25–27, Ps 113:4–8, Luuk 1:52 ja Room 13). 
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5 Jumalan kädessä on jokaisen miehen1 hallitus/hallinta(valta), 

ja valtikankantajan2 eteen hän asettaa loistonsa/kirkkautensa/kunniansa3. 

 

 

Ylpeydestä (10:6–18) 

 
6 Mitään vääryyttä/rikkomusta älä maksa/korvaa pahalla4 lähimmäiselle(si)5 

äläkä kulje/vaella ylpeyden tietä. 

7 Vihattua on Herralle ja ihmisille6 ylpeys 

ja molemmille sorto7 on vääryyttä/rikos8. 

8 Kuninkuus/hallitusvalta siirtyy kansalta (toiselle) kansalle 

ylpeyden aiheuttaman välivallan takia9. 

                                                 
1 Sana ���� tarkoittaa yleensä nuorta, vitaalia miestä (esim. Snl 30:19), mutta tässä 

konteksti vaatii ”vallanpitäjää”, mihin Smend pääsee vokalisoimalla sanan toisin 

(gibbor). LXX ymmärtää kohdan toisin ja puhuu ”miehen menestyksestä”. 
2 Tuom 5:14 ”valtikankantaja”, Jes 33:22 ”valtias”, muualla ”valtikka”. LXX on 

ymmärtänyt sanan tarkoittavan ”kirjanoppinutta” (kuten myös Targumit), mikä 

heijastelee kirjanoppineiden kasvanutta valtaa juutalaisyhteisössä. 
3 Tarkoittaa sitä, että Jumala tekee hänet osalliseksi (Skehan: ”imparts”) oman valtansa 

kirkkaudesta ja kunniasta. Pojanpoika ei ole ymmärtänyt kohtaa lainkaan. 
4 LXX:ssa toisin: ”älä toimi vihassa/suutuksissa”. 
5 A-säkeen taustalla lienee Lev 19:16–18. Yhteys b-säkeeseen syntynee siitä, että 

tällainen ihminen vaeltaa ylpeyden tiellä. 
6 Herran ja ihmisten silmissä. 
7 Yleensä käännetty ”sorto” (esim. Jer 22:17), mutta joskus myös ”vääryys” (esim. Jer 

6:6) kuten LXX Sir 10:7 (������) tai myös ”väärä voitto” (Saarn 7:7). Tässä lienee 

syytä pitäytyä perusmerkitykseen ”sorto”. 
8 Yleensä sana esiintyy VT:ssa uskonnollisen luopumuksen (Joos 22:16, Esr 9:2.4, 10:6, 

1Aik 9:1, 10:13, 2Aik 29:19, 33:19) ja uskottomuuden (Joos 22:22.31, Esr 9:2), mutta 

tässä paremminkin yleisen vääryyden (LXX) ja rikoksen merkityksessä (vrt. Skehan: 

”and both see oppression as a crime”). 
9 Tarkoittanee sellaista ylpeyttä, joka johtaa välivaltaan, konkreettisesti sotiin ja niiden 

myötä vallanvaihdokseen (LXX: ”vääryyden, ylpeyden ja omaisuuden takia”). 
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9 Mitä/miksi ylpeilee tomu ja tuhka1, 

vaikka hänen ruumiinsa mätänee2 jo elämässä?3 

10 Vähäinen4 sairaus pitää pilkkanaan5 lääkäriä, 

kuningas tänään, ja huomenna hän kaatuu/kukistuu6. 

11 Ihmisen kuollessa (hänet) perivät7 

madot8, toukat9, syöpäläiset10 ja matelijat11. 

12 Ylpeyden alku on röyhkeä ihminen, 
                                                                                                                                                                  

Kysymyksessä on luultavasti konkreettinen viittaus Rafian ja Paneionin taisteluihin 

(vuosina 217 ja 198 eKr.), joissa seleukoslainen Antiokhos III Suuri ja ptolemaiolainen 

Ptolemaios IV Filopator selvittivät keskinäisiä välejään. Niiden seurauksena Palestiina 

siirtyi syyrialaisen Seleukos-dynastian hallintaan. Vrt. Dan 11:10–19. Muodollisesi jae 

on proosaa, jossa ei ole todellisuudessa erillisiä säkeitä. 
1 Vrt. Gen 18:27 (”vain tomua ja tuhkaa”). 
2 LXX:ssa (������� =� ”hän on heittänyt”) harvinainen verbi ���  on ilmeisesti 

ymmärretty väärin (verbistä ��� )  
3 Jakeessa saattaa olla viittaus irstaasta elämästään kuuluisan kuningas Ptolemaios IV:n 

tuskalliseen kuolemaan, josta antiikin kirjailijat tietävät kertoa. 
4 Sanan ����merkitys on jonkin verran epäselvä; yleisimmin lähinnä ”kuiskaus” (vrt. 

Job 4:12 ”kaukainen humina” ja Job 26:14 ”hiljainen kuiskaus”), tässä ehkä ”vähäinen” 

(näin HALAT 1461), vrt. Skehan ”a slight illness”, toisin Smend (”der Ansturm”) ja 

Sauer (”ein Anfall”). LXX:ssa ”pitkäaikainen”. 
5 Sanan ��
 hif. merkitys on päätelty LXX:n ja rabbiinisen heprean pohjalta. 
6 LXX:ssa selvemmin: ”hän kuolee”. 
7 Toinen, vähemmän todennäköinen tulkinta: ”Kuolemassa ihminen perii...”, mutta 

silloin sanajärjestys olisi outo, samoin ajatus (pikemminkin kai madot perivät ihmisen 

kuin ihminen madot). Voisi sanoa myös: Ihminen kuollessa hänen osansa ovat… 
8 Sama sana Sir 7:17. Sana on yleensä käännetty näin (Job 7:5, 17:14, 21:26, Jes 14:11), 

kerran myös ”toukat” (Ex 16:24). 
9 Näin yleensä (Ex 16:20, Dtn 28:39, Jes 14:11), kerran myös ”mato” (Jes 66:24). 
10 Heprean sanaa (�����) on hieman korjattava (����). Käännöksiä: ”syöpäläiset” (Ex 

8:12–14, Ps 105:31), ”kärpäset” (Jes 51:6). 
11 Tarkoittanee kuitenkin tässä maan matosia (HALAT). LXX:ssa koko sarja on: 

”matelijat, pedot ja madot”. 
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ja/joka tekijästään/Luojastaan kääntyy pois sydämestään.1 

13 Sillä röyhkeyden/julkeuden/ylpeyden2 kokoontumispaikka3 on synti 

ja sen lähteestä pulppuaa petosta. 

Sen tähden4 Jumala (tuottaa hänelle)5 vitsauksensa6 

ja lyö häntä, kunnes on tuhonnut hänet/tehnyt hänestä lopun. 

14 Ylpeiden7 valtaistuimen Jumala8 on kääntänyt kumoon9 

ja pannut nöyrät istumaan heidän tilalleen.10 

1611 Kansojen jälkiä12 Jumala13 on peittänyt14 

                                                 
1 Ajatus on tämä: Ylpeyden alku on röyhkeys, jonka vallassa ihminen sydämessään 

kääntyy pois Luojastaan. LXX kääntää asiallisesti oikein, vaikka siinä onkin kahteen 

kertaan luopuminen. Vrt. vastakohtana Sir 1:14 ”Viisauden alku on Jumalan pelko.” 
2 Uusi sana (��	 �) jakson teemalle. 
3 Kysymys on vesien kokoontumispaikasta (vrt. Gen 1:10), jota on käännetty: 

”(vesi)säiliö” (Lev 11.36), ”kokoamisallas” (eri vokalisaatio tosin), ajatus: varasto, 

säiliö. LXX:ssa on 'dynaaminen' käännös ”alku”. 
4 Tämän jälkeen tekstissä kaksi sanaa (ja yksi sana marginaalissa), jotka tarkoittavat ”ja 

hänen sydämensä täyttyy pahuudesta”, mutta julkaisijan mukaan ne eivät kuulu 

alkuperäiseen tekstiin, vaikkakin esim. Sauer ne kääntää. 
5 Tekstissä on aukko, joka joudutaan paikkaamaan kontekstin (ja vanhojen käännösten) 

perusteella. 
6 Vrt. Gen 12:17 ”taudit”, Ex 11:1, 1Kun 8:37, Ps 39:11, 91:10 ”vitsaus”, 1Kun 8:38 

”onnettomuus”. LXX:ssa ”koettelemus, onnettomuus” (����
 ��). 
7 LXX: ”hallitsijoiden”. 
8 LXX:ssa ”Herra” (Kyrios). 
9 Jakeen molemmat verbinmuodot ovat menneessä aikamuodossa (samoin LXX), mutta 

Skehan ja Sauer kääntävät ne kuitenkin preesensillä. Samoin myös jakeissa 16–17. 
10 Jakeen ajatukseen vrt. 1Sam 2:7–8, Job 5:11, Ps 113:7–8 ja erityisesti Luuk 1:52 

(jossa on viittaus Sirakiin). 
11 Jae 15 puuttuu hepreasta. 
12 LXX:ssa ”maita”. 
13 LXX:ssa ”Herra”. 
14 LXX:ssa ”tuhonnut”. 
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ja hävittänyt niiden juuren1 maahan saakka2. 

17 Hän on pyyhkäissyt ne pois maasta3 ja repäissyt ne irti 

ja lopettanut maasta niiden muiston4. 

18 Ei ole soveliasta5 ihmiselle ylpeys/julkeus/röyhkeys6 

eikä vihan ankaruus/ankara viha naisen synnyttämälle7.8 

 
 

Kunniasta (10:19–11:6)9 
 

1910 Kunnioitettu siemen/suku – mikä (se on)? Ihmisen siemen/suku. 

Halveksittu/kunniaton11 siemen/suku on se, joka rikkoo käskyn/lain12. 

20 Veljesten keskuudessa heidän päällikkönsä/johtajansa13 on kunnioitettu1, 

                                                 
1 LXX:ssa ”ne” (sc. maat). 
2 Melko käsittämätön kuva! LXX:ssa järkevämpi: ”maan perustuksiin saakka”. 
3 LXX:ssa ”ihmisten joukosta”. 
4 Vrt. Ps 34:17 (”heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä”) ja Ps 109:15 (samoin), 

myös Dtn 32:26 (”pyyhkiä pois heidän muistonsakin ihmisten mielistä”  – siellä 

tekstissäkin ”ihmiset”) ja Job 18:17 (”Maan päällä ei kukaan enää häntä muista”). 
5 LXX:ssa ”ei ole luotu”. 
6 Sama sana kuin jakeessa 13. 
7 Job 14:1 (”naisesta syntynyt”). 
8 Jae 18 on yhteenveto koko jaksosta. 
9 Jaksoon on olemassa lähes yhtenäinen teksti sekä käsikirjoituksessa A että B. 
10 Heprealainen teksti (sekä MS A että MS B) vaikuttaa tässä jakeessa turmeltuneelta 

(homioarktonin seurauksena). LXX:ssa on neljä säettä, joissa on neljä kysymystä ja 

neljä vastausta, joista muodostuu looginen kokonaisuus (ks. suomal. käännös). Jollakin 

tavalla hepr. tekstin voitanee ymmärtää ja myös kääntää. Useimmat täydentävät tekstin 

LXX:n mukaan (Smend, Sauer, Skehan). On huomattava, että kysymyksessä on koko 

pitkän jakson mottojae. 
11 Samat termit ”kunnioitettu” ja ”halveksittu” esiintyvät käänteisessä järjestyksessä 

myös Jes 3:5 (”mitätön kunnianarvoisalle”). 
12 Tarkoittaa tässä koko lakia, sen monia käskyjä. 
13 Jakeessa viitataan luultavasti Joosefiin (Gen 42:1–47:12), joka sanoi olevansa 

Jumalaa pelkäävä mies (Gen 42:18). 
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ja/mutta Jumalaa2 pelkäävä on häntä(kin) enemmän kunnioitettu3. 

224 Muukalainen ja vieras, ulkomaalainen ja köyhä5, 

heidän koristuksensa/kunniansa6 on Jumalan7 pelko. 

23 Ei tule/sovi halveksia ymmärtäväistä/viisasta köyhää8, 

eikä tule/sovi kunnioittaa ketään väkivallantekijää9. 

24 Ruhtinas10, hallitsija ja tuomari ovat kunnioitettuja11, 

mutta ei ole (ketään) suurempaa12 kuin se, joka pelkää Jumalaa. 

25 Viisasta/ymmärtäväistä orjaa/palvelijaa13 ylimykset/jalosukuiset1 palvelevat, 

                                                                                                                                                                  
1 Saa osakseen kunnioitusta. Jakeen molemmissa puoliskoissa on jakson teemasana 

”kunnioitettu”. 
2 LXX:ssa kuten yleensäkin Herra (Kyrios). 
3 LXX:ssa toisin: ”ne, jotka pelkäävät Herraa (ovat kunnioitettuja) hänen (Herran) 

silmissään”. 
4 Jae 21 puuttuu sekä hepreasta että alkuperäisestä LXX:sta. Muutamissa kr. 

minuskeleissa (ja käännöksissä) esiintyvä teksti kuuluu suomeksi: ”(Jumalan) 

hyväksymisen alku on Herran pelko, hylkäämisen alku on paatumus ja ylpeys.” 
5 Tässä näyttää olevan laskeva sarja neljästä sosiaalisesta luokasta, joiden täsmällistä 

statusta on mahdotonta määrittää enää tarkemmin. Ensimmäisenä oleva sana (� �) on 

yleensä käännetty ”muukalainen” (esim. Gen 23:4, Ex 20:10, Num 15:30), mutta 

muitakin käännöksiä esiintyy: mm. ”maahan muuttanut siirtolainen” (Ex 12:19, Lev 

24:16), ”vierasheimoiset työntekijäsi” (Ex 23:12), LXX:ssa ”proselyytti”. Tässä 

suosittelen ”muukalaista”. ”Vieras” ja ”ulkomaalainen” (joka puuttuu LXX:sta) ovat 

huonommin maahan juurtuneita ihmisiä.�
6 Tässä eri sana ”kunniasta” kuin edellä (sama kuin viimeksi Sir 9:16). 
7 MS B:ssä on yyy, joka tarkoittaa Jahve, ja LXX:ssa vastaavasti ”Herra”.  
8 Vrt. Saarn 9:15–16 (”köyhä mutta viisas mies”) ja ajatuksellisesti myös Jaak 2:1–6. 
9 Näin Ps 140:2.5 ja Snl 3:31, toisin Ps 18:49 (”vainoojat”) ja Snl 16:29 (”kelvoton 

mies” [!]), LXX:ssa ”syntinen mies”. 
10 MS A:sta puuttuva sana saadaan MS B:stä (samoin LXX). 
11 Vrt. jakeet 19 ja 20. 
12 LXX: ”ei ole kukaan heistä suurempi”. 
13 Vrt. Snl 17:2 (”viisas orja”). 
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[eikä viisas/järkevä mies]2 valita3. 

26 Älä viisastele/esiinny viisaana4 tehdessäsi työtäsi5 

äläkä mahtaile6 tarpeesi/puutteesi aikana7.8 

27 Parempi on se, joka tekee työtä ja jolla on yllin kyllin omaisuutta9 

kuin se, joka mahtailee/elää leveästi10, mutta jolta puuttuu11 ruokaa/leipää12. 

28 Poikani, nöyryydessä13 kunnioita elämääsi/itseäsi14 

ja anna15 itsellesi arvoa16 niin kuin sinulle sopii/olet ansainnut1. 

                                                                                                                                                                  
1 Käännös perustuu pieneen tekstikorjaukseen (��� ��). Molempia vastineita on käytetty 

(vrt. Jer 39:6, 27:20, Neh 6:17, 13:17, 1Kun 21:8.11). Tässä voisi tulla kysymykseen 

myös ”vapaat miehet/kansalaiset” (näin LXX:ssa).  
2 Sanat on täydennetty LXX:n perusteella, hepreassa on aukko molemmissa 

käsikirjoituksissa. 
3 Samoin Num 11:1 ja Val.v 3:39. 
4 Vrt. Ex 1:10 (”toimia viisaasti”) ja Saarn 7:16 (”esiintyä viisaana”). 
5 Sama sanonta Jes 58:13 (”ajaa omia etuja”), vrt. myös Saarn 3:1.17, 8:6 (”asia”). 
6 ”Kunnia”-juuren johdannainen, vrt. sama Sir 3:10 (”hankkia itselleen kunniaa”). 
7 Sana ”aikana” on täydennetty LXX:n perusteella. 
8 Koko jae on suunnattu ylimielistä ja itseriittoista elämänasennetta vastaan. 
9 LXX:ssa ”kaikkea”. 
10 Sama verbi kuin edellisessä jakeessa. 
11 Sana on täydennetty (� � ��), vrt. LXX (���
 �). 
12 Tekstissä on sana ”lahja” (���), joka sopii huonosti kontekstiin (vrt. kuitenkin Sauer). 

Korjataan yleensä Syr:n ja LXX:n pohjalta muotoon ���� ”ruoka, ravinto”, vrt. Gen 

45:23 (”matkaeväs”), Ps 144:13 (”vilja-aitta”). Korjausta tukee myös Snl 12:9, joka on 

kokonaisuudessaan hyvin lähellä (vrt. jälkimmäinen säe: ”kuin leveästi mutta leivättä”). 
13 ”Nöyryys” on Ben Siralle tärkeä hyve (vrt. jo Sir 3:17 ja 4:8). 
14 Varhaisin tuntemani ohje itsekunnioitukseen tai itsensä rakastamiseen, mikä ajatus ei 

sisälly vielä lähimmäisenrakkauden käskyyn Lev 19:18. 
15 MS B:n ja LXX:n mukainen lukutapa. 
16 Sanan ���  normaali merkitys on ”maku”, mutta myöhemmän heprean pohjalta 

”merkitys, arvo” on mahdollinen. Smend ymmärtää sanan konkreettisesti ja antaa 

kontekstiin huonosti soveltuvan käännöksen: ”und gib ihr Nahrung, wie sichs gebührt”. 
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29 Joka tuomitsee elämänsä/itsensä syylliseksi2, kuka pitää häntä syyttömänä/oikeassa 

olevana3, 

ja kuka kunnoittaa sitä, joka halveksii elämäänsä/itseänsä? 

30 (Moni) köyhä on kunnioitettu järkensä/viisautensa takia 

ja (moni ihminen) on kunnioitettu rikkautensa takia.4 

315 Joka on kunnioitettu kurjuudessaan/köyhyydessään6, kuinka7 (ei vielä enemmän) 

rikkaudessaan? 

Joka on halveksittu rikkaudessaan, kuinka (ei vielä enemmän) kurjuudes-

saan/köyhyydessään? 

Joka mahtailee köyhyydessään, mahtailee rikkaudessaan vielä enemmän, 

ja joka halveksii itseään rikkaudessaan, halveksii itseään vielä enemmän köyhyy-

dessään.8 

11:1 Köyhän9 viisaus korottaa hänen päänsä1 

                                                                                                                                                                  
1 Ilmauksen merkitys (vrt. LXX) saa vahvistuksen jakeesta Sir 38:17. Sauer kääntää 

väärin: ”indem du auftrittst”, Skehan oikein: ”as you deserve”. 
2 Vrt. Ex 22:8, 1Kun 8:32 ja Jes 50:9 (”osoittaa syylliseksi”), Dtn 25:1 ja Job 10:2 

(”tuomita syylliseksi”), Jes 54:17 (”osoittaa valehtelijaksi”), Ps 54:21, Job 9:20, 15:6 ja 

Snl 12:2 (”tuomita”), Job 34:29 ja 40:8 (”syyttää”). LXX: ”joka tekee syntiä 

sieluaan/itseään vastaan”. 
3 Vrt. Dtn 25:1 (”tuomita syytön syyttömäksi”), 1Kun 8:32 (”todistaa syytön 

syyttömäksi”), Jes 5:23 (”julistaa syyttömäksi”), Snl 17:15 (”vapaus syylliselle”). 
4 Jae on käännetty MS A:n mukaan. MS B antaa LXX:aa lähellä olevan tekstin (jonka 

loppu on täydennettävä): ”Köyhä on kunnioitettu viisautensa takia, ja (moni) rikas mies 

on kunnioitettu rikkautensa takia.” 
5 Jakeen käännös seuraa käsikirjoitusta B. 
6 Vaatii tässä ja myös toisen esiintymän kohdalla pienen tekstikorjauksen (������ > 

������), jolla on LXX:n tuki. 
7 Harvinainen pronomini, joka esiintyy muualla vain Laul.l. 5:3 (”miksi”) ja Est 8:6 

(”kuinka”), LXX: ����
 ��”kuinka monella tavalla, kuinka paljon enemmän”. 
8 Jakeen toinen puolisko puuttuu kokonaan LXX:sta ja on todennäköisesti myöhempi 

laajennus (Di Lella), mutta sen mukaanotto voisi olla paikallaan heprealaisen tekstin 

käännöksessä. 
9 Sama sana kuin 10:30 (ja 10:31 ”köyhyys”), LXX:ssa ”nöyrä, alhainen”. 
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ja asettaa hänet istumaan ylhäisten joukkoon2. 

2 Älä ylistä ihmistä3 hänen ulkonäkönsä4 perusteella 

äläkä inhoa5 ihmistä hänen ruman6 ulkomuotonsa7 perusteella. 

3 Pieni/vähäinen8 on siivekkäiden joukossa mehiläinen, 

mutta tuotteiden9 kärki/paras on sen hedelmä/sato.10 

411 Sitä, joka verhoutuu12 (pelkkään) lannevaatteeseen13, älä pilkkaa14 

äläkä herjaa/pilkkaa1 sitä, jolla on katkera päivä2, 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Gen 40:13 (”ylentää”) ja 2Kun 25:27 (”armahtaa”), tässä ajatus on: kohottaa 

hänen yhteiskunnallista asemaansa ja arvostustaan. 
2 Vrt. sama 1Sam 2:8 (”sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon”) ja Ps 113:8 (”asettaa hänet 

ylhäisten joukkoon”). 
3 LXX:ssa ”miestä” (2. säkeessä ”ihmistä”). 
4 LXX:ssa ”kauneutensa” (asiallisesti oikea käännös). 
5 Vrt. samoin Dtn 7:26 ja Aam 5:10, muita käännöksiä: ”inhottaa” (Ps 107:18), ”pitää 

pilkkanaan” (Miika 3:9), ”kammoksua” (Ps 119:163). 
6 Sana (�����) puuttuu LXX:sta ja saattaa olla glossa, joka on kuitenkin asiallisesti 

oikea. 
7 Paralleeliset sanat ”ulkonäkö” (� ��) ja ”ulkomuoto” (�� ��) esiintyvät rinnakkain 

myös Gen 29:17, 39:6 (”kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan”) ja Jes 53:2 (”ei vartta… ei 

hahmoa”), vrt. edelliseen mm. 1Sam 16:18 (”komeannäköinen”), Tuom 8:18 (”näöltään 

kuin…”) ja 1Kun 1:6 (”hyvin komea”). Vastakohdan jakeessa muodostavat kaunis ja 

ruma ulkonäkö, mihin vaikuttaa myös vaatetus (rikkaan ja köyhän vastakohta). 
8 MS B:ssä ”pieni” (kuten LXX:ssa), MS A:ssa ”vähäinen, mitätön”. Kysymys voi olla 

myös vertailusta (”pienin/vähäisin”). 
9 Vrt. Dtn 32:13 ja Val.v. 4:9 (”antimet”), Hes 36:30 (”sato”), LXX:ssa ”makeudet”. 
10 Vrt. koko jakeeseen Snl 30:24–31. 
11 Jae on käännetty MS A:n mukaan, MS B on huomattavasti pitempi ja siinä on useita 

toistoja. LXX:ssa kaksi ensimmäistä säettä ovat aivan toisin (ks. suomal.) ja 

muistuttavat osittain (1. säkeessä) MS B:tä. 
12 Vrt. 1Sam 28:14 (”kääriytyä”), Ps 109:19 ja Jes 61:10 (”kietoa”). 
13 Vrt. Hes 23:15 ja Job 12:18. 
14 Vrt. 1Kun 18:27. 
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sillä ihmeelliset ovat Herran teot 

ja salattu ihmise/iltä on hänen työnsä. 

5 Monet ovat nujerretut/sorretut3, jotka ovat istuneet/nousseet valtaistuimelle,4 

ja (monet) jotka eivät olleet mielessä5, ovat kietoneet6 (päänsä ympärille kuninkaallisen) 

päähineen7.8 

6 Monet ovat korotetut/ylhäiset, jotka ovat menettäneet kokonaan/kaiken kunniansa 

/joutuneet perin halveksituiksi9, 

ja ne, joita kunnioitettiin/pidettiin arvossa, on annettu/luovutettu pienten/vähäisten10 

käsiin.11 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
1 Harvinainen verbi, joka esiintyy VT:ssa vain Hes 16:31 (kohta lienee luettu toisin 

RKK:n käännöksessä). 
2 Vrt. Aam 8:10. Tässä ilmeisesti laajemmin ”vaikea elämä” (HALAT 601). 
3 Sama sana jo Sir 4:2, vrt. Jes 57:15 (”nöyrät”). 
4 LXX:ssa kokonaan toisin: ”Monet tyrannit ovat istuneet maahan.” 
5 Joita ei ajateltu, ei otettu edes huomioon (LXX: ”odottamaton, arvaamaton”). 
6 Sama verbi kuin edellisen jakeen alussa (”verhoutua”). 
7 Käärelakki, vrt. Job 29:14, Jes 3:23 ja Sak 3:5 (”päähine”), Jes 62:3 (”seppele”). 
8 Vrt. koko jakeeseen (ja jakeeseen 6) 1Sam 2:7–8 ja Ps 113:7–8. 
9 Sama verbi kuin jakeessa 10:19. 
10 Taustalla näyttäisi olevan Jes 16:14. LXX:ssa on ”vieraiden käsiin”, joka pohjautunee 

heprean sanaan ��� �. 
11 B-säe on käännetty MS B:n mukaan (MS A on tältä osin tautologinen ja 

fragmentaarinen). 
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Menestyksestä (11:7–28) 
 

     7 Ennen kuin olet tutkinut1, älä torju/moiti/tuomitse2, 

     ota ensin selvää/tutki ja sen jälkeen tuomitse/torju/moiti3. 

     8 Poikani, älä vastaa, ennen kuin olet kuullut,4 

     ja kesken puheen5 älä puhu. 

     9 Jos ei ole loukkausta6, älä suutu/kiivastu7,8 

     ja röyhkeiden9 riidassa älä astu esiin10. 

     10 Poikani, miksi lisäisit työtäsi/vaivaasi? 

     Joka kiirehtii11 lisäämään (sitä), ei välty rangaistukselta12. 

                                                 
1 Fragmentaarinen sana vaatii yhden kirjaimen täydennyksen (� ��). 
2 Tavallisesti sana (��� ) tarkoittaa ”vääntää vääräksi”, mikä ei tule kysymykseen 

sellaisenaan, vrt. LXX: ”syyttää”, Smend: ”verwerfen”, Skehan: ”find no fault”, Sauer: 

”tadeln”, HALAT: ”für falsch erklären”. 
3 Myös tämän verbin merkitys on epävarma. Myöhemmän heprean (ja aramean) 

perusteella tunnetaan merkitykset ”osoittaa vääräksi, torjua, kieltää” (Jastrow 389). Jae 

ei tunnu viittaavan ainakaan ensi sijassa oikeudenkäyntiin, vaan näyttää neuvovan 

yleisemmin varovaisuuteen mielipiteen muodostuksessa. 
4 Vrt. Snl 18:13. 
5 Sama sana kuin Sir 6:35 ja 8:8, tässä selvästi puhetta (vrt. LXX: ”sanat”). Tarkoittaa 

oppineen viisasta puhetta, esitystä. 
6 Ymmärrän sanan ��
��olevan rinnakkaismuoto sanalle �
��”loukkaus” (vrt. Snl 15:1 

ja Sauer Sir 11:9). 
7 Sana on korjattava muotoon ����� (Smend), sillä MS A:n � �� yhtä vähän kuin MS 

B:n � ��� antavat mitään järkevää merkitystä. 
8 LXX on ymmärtänyt säkeen kokonaan toisin (ks. suomal.). 
9 Sanan yleisin käännösvastine on tämä (vrt. Jes 13:11, Mal 3:15.19, Ps 

119:21.51.69.78.85.122), lisäksi esiintyvät ”julkeat” (Jer 43:2), ”eksyttäjät” (Ps 19:14), 

”sortajat” (Ps 86:14) ja ”rehentelijä” (Snl 21:24), LXX puhuu tässä ”syntisistä”. 
10 Älä sekaannu, LXX: ”älä istu mukana neuvostossa (langettamassa tuomiota)”. 
11 Sama verbi kuin Sir 7:15. 
12 Sama verbi kuin Sir 7:8 (”päästä ilman rangaistusta”). Vrt. b-säkeeseen myös Snl 

28:20. 
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     Poikani, jos et juokse, et tavoita/pääse perille, 

     ja jos et etsi, et löydä.1 

     11 (Moni on sellainen,) joka2 näkee vaivaa, ahertaa3 ja juoksee 

     ja jää sitä enemmän jälkeen/myöhästyy4.5 

     12 (Moni on sellainen,) joka6 on veltto/laiska/köyhä7 ja joka kulkee onnettomana8, 

     jolta puuttuu kaikkea9 ja jolla on runsaasti (vain) heikkoutta/sairautta, 

     mutta Herran silmä1 katsoo hänen puoleensa hänen parhaakseen 
                                                 

1 Kaksi jälkimmäistä säettä muodostaa viisauskirjallisuudelle ominaisen paradoksin 

suhteessa edellisiin jakeisiin. Sitä ei pidä mennä ’normalisoimaan’ poistamalla 

kieltosanat ehtolauseista, jolloin saataisiin näennäisesti sujuvampi käännös: ”Mein 

Sohn, wenn du läufst, kommst du nicht zum Ziel, und wenn du suchst, findest du 

nichst” (Smend). Samaan suuntaa menee jo LXX, jonka mm. ruotsalaiset kääntävät: 

”Hur mycket du än jagar når du aldrig målet, och du kommer inte undan när du måste 

fly.” 
2 Hepreassa kahteen kirjaimeen puristettu nominaalilause, joka voidaan kääntää 

suomeen esim. aloittamalla: ”Moni/toinen näkee vaivaa…”. Vrt. Saarn 4:8 (”Joku 

ihminen…”).  
3 Vrt. Jes 49:3, 57:10, 65:23, Hab 2:13 (”nähdä vaivaa”, ”vaivannäkö”), Snl 23:4 

(”rehkiä”, lähin paralleeli), Job 9:29. 
4 Sama verbi kuin Sir 7:34 (”vetäytyä syrjään”), mutta eri merkitys kuin siellä. LXX:ssa 

�����
 , jolla on sekä merkitys ”myöhästyä, jäädä jälkeen” että ”olla puutteessa” (vrt. 

suomal.). Heprean verbillä ei ole jälkimmäistä merkitystä. 
5 Jakeen ajatukseen vrt. Saarn 4:8 ja 9:11. 
6 Toinen on… 
7 Kaksi tulkintamahdollisuutta: Joko samaa juurta kuin ���� � jakeessa Sir 4:29 

(”heikko”), siis ”veltto, laiska” (näin LXX), tai juuresta ��� � ”olla köyhä”, mutta 

priorisoin edellisen (vrt. konteksti). Juuri ��� � ”zerschlagen” (polel) tuskin tulee 

kysymykseen (vaikka Di Lella näin ajatteleekin), koska annettu vokalisaatio ��� � �sopisi 

siihen huonosti. 
8 Partisiipin merkitys kuten Snl 31:6, vrt. myös Job 29:13 (”epätoivoon vaipunut”), 

sananmukaisesti: ”tuhoutuva/tuhon partaalla oleva”. Vrt. myös Dtn 26:5 (”harhaileva”). 

LXX:ssa toisin: ”apua tarvitseva”. 
9 LXX: ”voimaa” (ehkä taustalla heprean ��). 
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     ja ravistelee hänet irti mätänemisen löyhkän2 tomusta3. 

     13 Hän (Herra) nostaa hänen päänsä ja korottaa hänet, 

     ja monet4 ihmettelevät häntä.5 

     14 Hyvä/hyvyys ja paha/pahuus, elämä ja kuolema, 

     köyhyys ja rikkaus on Herralta.6 

     Viisaus ja ymmärrys ja sanan/puhumisen taito7 on Herralta. 

     Synti ja suorat/oikeat tiet ovat Herralta.8 

     Tyhmyys9 ja pimeys10 on luotu/tehty väärintekijöille/syntisille, 

     ja pahantekijät – pahuus on heidän kanssaan.11 

     15 [17]12 Herran lahja säilyy vanhurskaalla13 

ja hänen (mieli)suosionsa antaa/takaa pysyvän/ikuisen menestyksen.14 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:ssa monikko. 
2 Sama kuin Joel 2:20. 
3 Vrt. 1Sam 2:8. Ehkä siihen suuntaan kuin: ”löyhkäävästä liasta” tms. LXX:ssa 

vähemmän dramaattisesti: ”nostaa hänet hänen alennustilastaan”. 
4 Vrt. Jes 52:14, 53:12. 
5 LXX:ssa aivan samoin. 
6 Samoin LXX:ssa. Heprealaisen jakeen jatko puuttuu alkuperäisestä LXX:sta ja 

esiintyy vain eräissä Gr II:sta edustavissa käsikirjoituksisssa jaenumeroilla 15 ja 16. 

Luultavasti kyseessä on lisä, joka voidaan kuitenkin ottaa mukaan hepr. tekstin 

käännökseen. 
7 Vaatii pienen tekstikorjauksen (� ��� > ����). Itse ilmaukseen vrt. 1Sam 16:18 (”viisas 

puheissaan”), LXX:ssa ”lain tuntemus”. 
8 LXX: ”Rakkaus ja kauniiden/hyvien tekojen tiet ovat häneltä.” 
9 Vrt. Saarn 2:13 (”tyhmyys”), Saarn 1:17, 2:12, 10:13 (”typeryys”), Saarn 2:3 

(”mielettömyys”), Saarn 7:25 (”järjettömyys”). Tuskin ”lapsettomuus” (Sauer)! 
10 Täydennetty sana (vrt. LXX). 
11 Skehan kääntää tämän: ”and evil abides with evildoers”. LXX:ssa täysin toisin: 

”Pahuus vanhenee yhdessä niiden kanssa, jotka pöyhkeilevät pahuudesta(aan).” 
12 LXX:n jaenumero hakasuluissa tässä ja jatkossa. 
13 A-säe on jouduttu rakentamaan pääosin LXX:n perusteella. Viimeinen sana on siellä 

monikossa, mutta hepreassa on selvä yksikkö (sana on säilynyt). 
14 Jakeen ajatus lienee ymmärrettävä konkreettisesti (kuten Snl 13:22). 
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     16 [18] (On sellainen, joka]1 rikastuu vaivaa nähden/kärsien/kieltäytymällä2 

     ja jää velkaa/vaille palkka(a)nsa.3 

     17 [19] (Tiettynä) aikana hän sanoo4: ”Olen löytänyt levon5 

     ja nyt syön/nautin hyvyyksistäni/omaisuudestani6.” 

     Hän ei ymmärrä/tajua, miten päivä/aika kuluu7 

     ja hän joutuu jättämään sen (omaisuuden) toiselle ja kuolemaan.8 

     18 [20] Poikani9, pysy osassasi/tehtävässäsi10 ja seurustele/askartele11 sen kanssa 

     ja työssäsi vanhene. 

     19 [21] Älä ihmettele [syntisen/jumalattoman tekoja12, 

     luota]13 Herraan ja odota hänen valoaan14, 

     sillä helppoa on15 Herran silmissä 

     hetkessä, yhtäkkiä16 [tehdä rikkaaksi köyhä]17. 

     20 [22] Jumalan siunaus on vanhurskaan osassa1 

                                                 
1 Sama rakenne kuin j. 11–12. 
2 Lähimmät paralleelit ovat 1Kun 2:26 (”kokea vaivaa”) ja Ps 107:17 (”kärsiä”). 

LXX:ssa ”tarkkuudella ja saituudella”. 
3 B-säe on hepreassa vaillinainen, mutta voidaan kääntää jonkinlaisella varmuudella. 

LXX yhdistää säkeen seuraavaan: ”ja tämä on hänen osakseen tullut/tuleva palkka:”. 
4 Verbi on täydennetty LXX:n mukaan. 
5 Vrt. Saarn 4:6 ja 6:5. 
6 Puuttuva (turmeltunut) sana on täydennetty LXX:n mukaan (����
 ������
 ����). 
7 Puuttuvat osat täydennetty LXX:n mukaan: [� ���������. 
8 Vrt. koko jakeeseen Ps 49:7–12, Saarn 2:18–22, 6:1–3, Luuk 12:16–21. 
9 Täydennetty syyrialaisen mukaan (ensimmäinen kirjain myös hepreassa). 
10 LXX: ”liitossasi” (Jumalan kanssa). 
11 Täydennetty LXX:n mukaan (��	��). 
12 Viittaus jumalattoman menestykseen elämässä. 
13 Hakasuluissa olevat sanat täydennetty LXX:n perusteella. 
14 Valo on yleinen metafora Jahven avulle ja pelastukselle (Jes 2:5, 10:17, 59:9–11, 

60:19–20, Jer 13:16, Miika 7:8, Ps 27:1, 43:3). 
15 Vaatii vähäisen tekstikorjauksen (��� > ���). 
16 Sama pari Jes 29:5 ja 30:13 (”yhtäkkiä, arvaamatta”). 
17 Täydennys LXX:n mukaan. 
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 ja aikana(an)2 hänen toivonsa/odotuksensa3 versoo/puhkeaa lehteen/kukkaan/kantaa 

hedelmää4. 

      21 [23] Älä sano: ” Mitä minulle5 (on tapahtunut,) 

     vaikka tein/toimin (oman) mielihaluni mukaan, 

     ja mitä minulle jää nyt jäljelle (tapahtumaan)6?”7 

     22 [24] Älä sano: ”Minulla on kylliksi. 

     Missä on vahinko/onnettomuus8, joka voisi kohdata minua9?” 

     23 [25a] Päivän hyvyys saa unohtamaan pahan.10 

     25 [25b, 26] Päivän pahuus saa unohtamaan hyvän,11 

     ja ihmisen loppu tulee hänen päälleen12. 

     2713 Paha aika saa unohtamaan onnen14, 

     ja ihmisen loppu kertoo hänestä15. 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Dan 12:13. 
2 LXX: ”lyhyessä hetkesssä”. 
3 LXX: ”hänen menestyksensä/onnensa”. 
4 Vrt. Gen 40:10 (”puhjeta lehteen”), Laul.l 6:10, 7:13 ja Job 14:9 (”versoa”), Hab 3:17 

(”olla kukassa”), Hoos 14:8, Jes 66:14 ja Ps 92:13–14 (”kukoistaa”), Ps 92:8 

(”rehottaa”). 
5 Olen täydentänyt puuttuvat sanat Lévin mukaan: ��� ��, vrt. Sir 5:4 hyvin 

samankaltainen kohta. 
6 Mitä minulle voisi enää tapahtua? 
7 Koko jae on LXX:ssa toisin (ks. suomal.). 
8 Sama sana (täydennettynä) kuin Sir 11:12 ”heikkous/sairaus”. 
9 LXX:ssa on lisäsana ”vastedes”. 
10 Ajatus lienee sama kuin LXX:ssa: ”Hyvänä päivänä paha unohtuu.” 
11 Sama ajatus kuin LXX:ssa jakeessa 25b: ”Pahana päivänä ei muisteta hyvää.” 
12 Ajatus lienee: Ja lopulta ihmisen kohtaa kuolema. Periaatteessa sama kuin LXX:n jae 

26, jossa on kuitenkin koko lailla eri ajatus (ks. suomal.). 
13 Jae 26 puuttuu hepreasta, ja jae 27 on numeroltaan sama kuin LXX:ssa. 
14 Sanassa on mukana aistillisiin nautintoihin viittaava nyanssi, vrt. Snl 19:10 (”helppo 

elämä”), Saarn 2:8 (”nautinto”), Laul.l 7:7 (”riemu”). 
15 LXX: ”paljastaa hänen tekonsa”, Skehan: ”the last of a person tell his tale”, ajatus: 

ihmisen loppu kertoo hänen elämästään lopullisen totuuden; kuoleman hetkellä tehdään 
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     28 Ennen kuin olet tutkinut1 ihmistä, 

     älä ylistä häntä onnelliseksi, 

     sillä (vasta) hänen [lopussaan/kuollessaan]2 

      ihmistä voidaan ylistää onnelliseksi. 

     Ennen kuolemaa älä ylistä miestä3 onnelliseksi, 

     ja/sillä lopustaan4 mies/ihminen tunnistetaan/tunnetaan5.6 

 

                                                                                                                                                                  
loppullinen tilinpäätös elämästä. Jokseenkin epätodennäköinen on Sauerin tulkinta ja 

käännös: ”und das Ende eines Menschen wird man ihm kundtun”! 
1 Ottanut lähemmin selvää hänen elämästään ja varsinkin sen lopusta. 
2 Sana puuttuu, mutta se voidaan helposti täydentää kontekstin ja Syr:n perusteella. 

Ajatus: sen perusteella, miten hänen elämänsä päättyy. 
3 LXX: ”ketään”. 
4 LXX: ”lapsistaan”. Heprean sanalla ����� � � !on joskus myös tämä merkitys (vrt. Ps 

109:13 ”suku”, Dan 11:4 ”jälkeläiset”), mutta ei mitenkään tässä (vrt. koko konteksti). 
5 Nähdään, millainen hän oikein oli. Ajatus on yleinen myös kreikkalaisilla kirjailijoilla 

(Herodotos, Sofokles, Euripides, Aiskhylos). 
6 Hepralaisessa tekstissä on selvästä kahdennus. Alussa oleva pitempi versio esiintyy 

Syr:ssa, ja jälkimmäinen versio on periaatteessa sama kuin LXX:ssa. Yleensä myös 

heprealaisen tekstin käännöksiin on valittu tämä jälkimmäinen, joka on iskevämpi kuin 

edellinen. Molempia tuskin kannattaa ottaa käännökseen, koska kyseessä on niin 

ilmeinen kahdennus. 
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Varo/vältä pahoja ihmisiä (11:29–34) 

 

    29 Ei jokaista ihmistä tule viedä/päästää sisälle taloon/kotiin,1 

     ja (sillä) kuinka monet ovatkaan panettelijan2 (lyömät) [haavat3]. 

     Niin kuin kori täynnä [lintuja], 

     niin heidän talonsa ovat täynnä [petosta].4 

     305 Niin kuin lintu, joka on jäänyt kiinni/vangittu koriin6, on ylpeän sydän. 

      [Niin kuin] susi hän vaanii/väijyy raadeltavaa/saalista7. 

      Kuinka monet ovatkaan pahantekijän8 rikokset/synnit. 

      Niin kuin koira hän on. 

      Hän tulee, ja koko talo on (täynnä) väkivaltaa9. 

      Niin on pahantekijä: 

hän tulee ja synnyttää riitaa kaikesta […]10. 

                                                 
1 LXX: ”Älä vie/päästä jokaista ihmistä taloosi/kotiisi.” 
2 Sanalle ����  on tässä oletettava sama merkitys kuin sanalle ���� , vrt. käännökseen 

Snl 11:13 ja 20:19 (”juorukello”), Jer 6:28 (”panetella”), Jer 9:3 (”parjata”). LXX:ssa 

”petollinen”. 
3 Sana (��
 ) voidaan päätellä Talmud-sitaatista (BTalmud, Jebam. 63b). Käännökseen 

vrt. Gen 4:23, Ex 21:25 ja Jes 1:6 (”haava”), toisin Snl 27:6 (”lyönti”). LXX:ssa: 

”väijytykset”. 
4 Ylimääräinen säepari, joka puuttuu LXX:sta, mutta esiintyy em. Talmud-sitaatissa 

(siellä jakeen 32a jälkeen!), on sanatarkka sitaatti kohdasta Jer 5:27 (ks. sieltä käännös). 

Sieltä on saatu myös hakasuluissa olevat täydennykset. Yleensä tämä säepari jätetään 

kääntämättä (toisin kuitenkin Sauer, jolla se esiintyy). 
5 LXX:ssa sama jae on huomattavasti lyhyemmässä muodossa (ks. suomal.). 
6 Kysymys lienee houkutuslinnusta (vrt. LXX). 
7 Vrt. Num 23:24, Jes 5:29, 31:4 (”saalis”), Aam 3:4 (”raadeltava”), Nah 2:13 (”riista”), 

Nah 2:14 (”minkä olet ryöstänyt”). 
8 Sana �
�� on luettava alemmalla rivillä olevan sanan mukaisesti �
��, joka on 

ymmärrettävä kohdan Hes 22:12 perustella (sama verbi pi'elissä) lähinnä merkityksessä 

”pahantekijä” (Sauer: Schädling). 
9 Liitettävä seuraavalta riviltä tähän. 
10 Tekstissä on aukko, johon Sauer täydentää ”hyvästä” (ehkä jakeen 31 perusteella?). 
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     Panettelija1 väijyy/vaanii kuin karhu pilkkaajien2 talossa3 

     ja niin kuin vakoilija katsoo/etsii paljasta paikkaa4. 

     31 Panettelija5 kääntää hyvän pahaksi 

     ja kalleuksiisi6 hän panee salaliiton.7 

     32 Kipinästä kasvaa suuri hiillos/tuli8, 

     ja kelvoton9 ihminen vaanii/väijyy verta10. 

     33 Pelkää/kavahda/varo pahaa ihmistä, sillä (pelkkää) pahaa hän synnyttää/        

siittää/levittää, 

     miksi ottaisit kantaaksesi pysyvän/ikuisen tahran1? 

                                                 
1 Sama sana kuin edellisessä jakeessa. 
2 Sananlaskuista tuttu sana (”rehentelijä, röyhkeä” yms.), ks. Snl 3:34, 9:7, 21:24, 22:10, 

24:9 ym. 
3 Oikeastaan sanamuoto viittaisi siihen, että hän vaanii pilkkaajien taloa, mikä sopisi 

erittäin huonosti ajatuskulkuun, jos sellaisesta voi tässä kohdassa ylipäätänsä puhua. 
4 Yleensä sana tarkoittaa ”häpyä”, mutta tässä metaforisesti avointa, paljasta paikkaa 

kuten jo Gen 42:9.12 (”Olette tulleet katsomaan, mistä maahan olisi helpointa 

tunkeutua.”). 
5 Vrt. Snl 16:28, 18:8, 26:20.22. 
6 Vrt. Jes 64:10 (”meille kallis ja rakas”), Hoos 9:6 (”kallis”), Joel 4:5 (”kalliit aarteet”), 

Val.v. 1:10–11 (”aarteet”), 2Aik 36:19 (”kalleudet”). Sana tuskin tarkoittaa ihmisiä 

kuten Sauer ajattelee. 
7 Jälkimmäinen säe voidaan ymmärtää periaatteessa kahdella tavalla: 1) Hän punoo 

salajuonia sitä vastaan, mikä on sinulle kaikkein kalleinta ja arvokkainta (vrt. Skehan: 

”and plots against your choicest possessions”). 2) Hän leimaa salaliitoksi/juonitteluksi 

sen, mikä on sinulle kalleinta ja arvokkainta. Näistä jälkimmäinen on hieman 

todennäköisempi, koska sopii paremmin panettelijan toimenkuvaan ja on lähempänä 

LXX:aa (”hän painaa tahran arvokkaimpaasi”), myös HALAT 1076 viittaa tähän 

suuntaan (”als Verschwörung bezeichnen”). 
8 Tarkoittaa hehkuvia hiiliä (”Kohlenglut”), vrt. Jes 47:14 (”hiillos”), Sauer: ”eine große 

Glut”, Skehan: ”set many coals afire”. 
9 Vrt. samoin 1Sam 10:27, Snl 6:12, Job 34:18, toisin Snl 16:27 (”heittiö”), Snl 19:28 

(”vilpillinen”). 
10 Toisen ihmisen henkeä. 
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     34 Älä liity/kiinnity pahantekijään/jumalattomaan, ettei hän vääntäisi vääräksi tietäsi2 

     ja ettei hän kääntäisi sinua pois liitoistasi3.4 

                                                                                                                                                                  
1 Tarkoittaa moraalista tahraa, jonka paha ihminen aiheuttaa (vrt. LXX). Lähin 

käännösvastine on kohdassa Job 31:7 (”tahraamat”), muualla ”solvaus” (Snl 9:7), 

”puhtain mielin” (Job 11:15), usein konkreettisesti ”vamma” (erityisesti uhrieläimessä). 
2 Sama ilmaus Snl 19:3 (”viedä harhaan”). Tässä voisi ajatella jatkon perusteella, että 

kysymys elämän vaelluksen johtamisesta pois oikealta tieltä. 
3 Tässä on liiton terminus technicus ����, mutta hyvin erikoista on sanan esiintyminen 

monikossa. Kysymys tuskin on ”liittolaisista” (Sauer: ”die mit dir im Bunde stehen”), 

mikä ilmaistaisiin hepreassa toisella tavalla (ks. Gen 14:13 ����� ����� ja Ob 7 ���� �

����), vaan pikemmin ”liittosi velvollisuuksista”, ellei sitten kysymyksessä ole 

kirjoitusvirhe ja tarkoitettu muoto olisi yksikkö ”liitostasi” (> Jumalasi liitosta/laista). 
4 Hepreassa on jakeelle 34 vielä toisinto jakeen 12:1 jäljessä. Se näyttää muistuttavan 

jossain määrin LXX:n jaetta 11:34 (ks. suomal.), mutta kokonaisuutena se näyttää niin 

turmeltuneelta, että siitä on mahdoton saada aikaan tolkullista käännöstä, vaikka Sauer 

sellaista esittääkin: ”Lass einen Fremden bei dir wohnen, / so wird er deine Wege dir 

entfremden, / er wird bewirken, dass du fremd bist inmitten derer, / die dir vertraut 

sind.” Skehan ja Di Lella antavat jakeen 11:34 LXX:n mukaisessa muodossa. 
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Ystävistä ja vihollisista (12:1-18) 

 

     1 Jos teet1 hyvää, tiedä2 kenelle teet hyvää, 

     ja on toivoa/odotusta3 hyvyydelläsi/hyvän tekemiselläsi. 

     2 Tee hyvää hurskaalle, niin löydät/saat palkkion/korvauksen, 

     jos et häneltä, niin Herralta4.5 

     3 Ei koidu hyvää sille, joka saattaa lepoon6 jumalattoman/syntisen, 

     eikä hän myöskään tee vanhurskautta/laupeutta7.8 

     49 Kaksinkertaisen pahan saavutat/kohtaat/saat tarpeen/puutteen aikana10 

     kaikesta siitä hyvästä, minkä osoitat/teet hänelle. 

     5 Sota-aseita/aseita sotimiseen11 älä hänelle anna, 

     ettei12 hän niillä kävisi sinua vastaan/sinun kimppuusi.1 

                                                 
1 Hepreasta puuttuu verbi, joka on kuitenkin kontekstin ja käännösten perusteella helppo 

täydentää. Kyseessä saattaa olla myös elliptinen sanonta. 
2 Verbi ��	� muutetaan yleisesti muotoon �	��(vrt. LXX). 
3 Sama sana kuin Sir 7:13.17 (”toivo, odotus, seuraus”). Tarkoittanee tässä sitä, että 

hyvän tekemisellä on jotakin vaikutusta tai peräti toivoa tulla palkituksi (vrt. seuraava 

jae). LXX:ssa on tässä melko yleinen sana ������”lempeys, hyvyys, kiitollisuus” yms. 
4 LXX: Korkeimmalta. 
5 Herramme ajatus kulkee hieman toiseen suuntaan: Matt 5:43–47. 
6 Sana ����� korjataan yleisesti muotoon �����, joka tarkoittaa tässä lähinnä ”täyttää 

toive, tehdä mieliksi, ilahduttaa”, vrt. Smend: ”der den Bösen erquickt”, Skehan: ”who 

gives comfort to the wicked”. 
7 Sama almujen antoon viittaava sana kuin Sir 3:14.30 ja 7:10. Tällaista tekoa ei siis 

lueta laupeuden teoksi. 
8 LXX:ssa jae on ymmärretty kokonaan toisin (ks. suomal.). 
9 Tämä jae on LXX:ssa jae 5b. 
10 Puuttuu LXX:sta, mutta on myös Syr:ssa. 
11 Harvinainen sana (vrt. Tuom 5:8), joka on LXX:ssa ymmärretty homonyymin 

perusteella ”leiväksi”! 
12 ��"�#�kuten arameassa ja syyriassa (vrt. LXX: ������). 
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      6 Sillä myös Jumala2 vihaa pahoja3, 

     ja jumalattomille/syntisille hän aiheuttaa koston/kostaa4. 

     7 Anna hyvälle ja/mutta pidätä/ole antamatta5 pahalta/lle, 

     Vilvoita/virkistä6 nöyrää7, ja/mutta älä anna (apuasi?) ylpeälle/röyhkeälle.8 

     8 Ei tunneta9 hyvässä10 ystävää, 

     eikä jää peittoon/salaan pahassa vihamies/vihollinen11. 

     9 Miehen/ihmisen hyvässä vihamies/vihollinenkin on lähimmäinen/ystävä12, 

     ja/mutta hänen pahassaan lähimmäinen/ystäväkin loittonee/pysyy poissa13.14 

     10 Älä luota vihamieheen/viholliseen koskaan, 

     sillä niin kuin pronssi/kupari1 hänen ystävyytensä/pahuutensa2 ruostuu3. 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:sta jakeelle löytyy tietynlainen vastine j:n 5 riveiltä 2 ja 3: ”Pidätä leivät äläkä 

anna hänelle, ettei hän niillä saattaisi sinua valtaansa.” Itse ajatuksen kannalta 

toisenlainen strategia esiintyy kohdissa Snl 25:21–22 ja Room 12:20–21. 
2 LXX: ”Korkein”. 
3 Tässä nimenomaan adjektiivi ”paha” monikossa, LXX:ssa ”syntisiä”. 
4 Sama ilmaus Dtn 32:41 (”kostaa”) ja 32:43 (”rangaista”), LXX:ssa samoin. 
5 LXX:ssa on väljempi ilmaus: ”pitää huolta, auttaa, tukea”. 
6 Vaikeasti tulkittava sana (� ���), jonka johdan verbistä � � � , hif:ssä ”vilvoittaa, 

virkistää” (vrt. Snl 17:27 ��� $� �  ”pitää päänsä kylmänä”). En tiedä, mistä Sauer päätyy 

(Penariin viitaten) juurelle � � � (tavallisesti ”olla arvokas, harvinainen”) merkitykseen 

”ruokkia”. Verbi lienee käännettävä vapaasti, esim. ”tukea, auttaa” tms. 
7 Sana esiintyy vain tässä. 
8 Jälkimmäinen säe puuttuu kokonaan LXX:sta. 
9 LXX:n päätekstissä on yllättäen ”ei rangaista” (jota modernit käännökset eivät yleensä 

seuraa). 
10 Ilmauksiin ”hyvässä” ja ”pahassa” vrt. Sir 6:10 ja terminologiaan koko jakso 6:4–16. 
11 Sama kuin Sir 6:8. 
12 Sama sana kuin Sir 6:16 ja Snl 14:20, 19:4.7. Saattaa olla, että Ben Sira käyttää tätä 

hieman neutraalimpaa sanaa muusta kuin tosi ystävästä (joka on sananmukaisesti 

”rakastaja”). LXX:ssa on tällä paikalla: ”on murheissaan”. 
13 Samoin LXX (ja HALAT, 105). En ymmärrä, miten Sauer päätyy käännökseen: 

”wird … zum Übeltäter”. 
14 Vrt. Quintus Ennius (239–169 eKr.): Amicus certus in re incerta cernitur. 
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      11 Ja vaikka hän kuunteleekin sinua4 ja kulkee/elää rauhassa/sovussa5, 

      kiinnitä huomiosi/tarkkaa niin, että pelkäät/varot häntä. 

      Älä6 ole kuin sellainen, joka paljastaa salaisuuden, 

      niin hän ei löydä (aihetta) tuhota/vahingoittaa sinua, 

      ja tiedä, että loppu(tulos) on kateus.7 

      12 Älä päästä häntä seisomaan vierellesi/rinnallesi, 

      ettei hän työntäisi sinua kumoon/syrjäyttäisi sinua ja asettuisi tilallesi.8 

      Älä päästä häntä istumaan oikealle puolellesi, 

      ettei hän ryhtyisi etsimään/tavoittelemaan istuintasi/paikkaasi9, 

      ja myöhemmin/jälkeenpäin (joutuisit) tavoittamaan/ymmärtämään sanani 

                                                                                                                                                                  
1 Sana on yleensä käännetty pronssiksi (Gen 4:22, Ex 25:3, 27:2, 35:24, Joos 6:19, 

1Kun 7:14.16, 2Kun 25:13, Jes 60:17, Dtn 28:23), mutta ainakin kerran (2Sam 8:8) 

esiintyy myös ”kupari”. 
2 Sana ����  käännetään yleensä ”pahuudeksi” (jo LXX:ssa), mikä on filologisesti täysin 

mahdollista, mutta miten pahuus ruostuu? Käsittääkseni olisi mahdollista yhdistää sana 

myös substantiiviin �%� � ”ystävä” ja nähdä siinä synonyymi sanalle ����  ”ystävyys”. 

Kysymys on siis vihamiehen ohimenevästä, teeskennellystä ystävyydestä. Tämä on uusi 

ehdotus, jota en ole tavannut muualla. 
3 Ruostumiseen vrt. Sir 29:10, Matt 6:19 ja Jaak 5:3. 
4 LXX: ”nöyrtyy”. 
5 Vrt. Snl 29:9 (”sopu”), Sir 11:17(19) (”lepo”), Saarn 4:6 (”lepo”). LXX:ssa on tällä 

paikalla ”kumarassa”. 
6 Tekstissä on itse asiassa täysin päinvastainen ajatus: ”Ole hänelle kuin sellainen…”, 

mikä sopii erittäin huonosti kontekstiin, ja siksi ��� lienee korjattava kieltosanaksi ���

(vrt. Sauer). 
7 LXX:ssa on kokonaan toisenlainen teksti kolmella viimeisellä rivillä. Heprealainen 

teksti varoittaa antautumasta liian läheisiin suhteisiin vihamiehen kanssa. Kateuteen 

liittynee sama ajatus kuin Aiskhyloksella: ”On hyvin harvojen ihmisten ominaisuus 

kunnoittaa ystävää tuntematta kateutta hänen menestystään kohtaan” (Agamemnon 

I:832). 
8 LXX:ssa aivan samoin. 
9 Vrt. Sir 7:4 ”(kunnia)sija”, yleensä käännetty ”paikka” (1Sam 20:18.25, Job 29:7), 

LXX:ssa on tässä ���������Vrt. ”oppituoli”. 
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      ja huokailemaan/valittamaan huokailuani/valitustani1.2 

      13 Kuka tuntee sääliä käärmeen piston saanutta käärmeenlumoojaa3 kohtaan 

      ja/tai ketään sellaista kohtaan, joka lähestyy hampaan eläintä/villieläintä/petoa? 

      14 Sellainen on se, joka veljeilee4 ylpeän/röyhkeän naisen5/ihmisen kanssa 

      ja tahraa6 itsensä hänen synneillään. 

      Hän ei pääse ohi/selviä siitä, 

      kunnes/vaan tuli kulkee hänen lävitsee/valtaa/polttaa7 hänet.8 

      15 Sellainen on se, joka lyöttäytyy kumppaniksesi/seuraasi9 

      eikä paljasta sinulle itseään (aikeitaan). 

      Ja jos sinä putoat, hän ei putoa/laskeudu10 pelastamaan sinua, 

      hän ei ilmesty pystyyn nousemisen aikaan saakka11, 

                                                 
1 Käännetty yleensä ”huokaus” (Jes 21:2, 35:10, 51:11), ”huokailla” (Ps 31:11) tai 

”valittaa” (Jer 45:3, Ps 6:7). LXX:ssa viimeinen rivi hieman toisin: ”ja ettet saisi 

sanojeni takia pistoa sydämeesi”. 
2 Koko jae on edellisessä jakeessa mainitun kateuden lähempää kuvausta. 
3 Vrt. Ps 58:6, myös Jer 8:17 ja Saarn 10:11 (eri sana hepreassa). 
4 Sama sana kuin edellä käärmeenlumoojasta (sanaleikki), mutta eri merkityksessä: 

”liittoutua, liittyä, veljeillä”. 
5 Tekstissä on sana ”nainen”, mikä ei kuitenkaan voine olla oikea, koska jatkossa 

häneen viitataan maskuliinisella suffiksilla. LXX:ssa on ”syntinen mies”. Ongelma 

voidaan kiertää puhumalla ”ihmisestä” (kuten ”miesten” kohdalla usein tehdään). 
6 Tämä merkitys HALAT, 186, mukaan, vrt. 2Sam 20:12 (”virua”), LXX:ssa 

”sekaantua, sotkeutua”. 
7 Tässäkin on sanaleikki, sillä molemmissa lauseissa on sama verbi, mutta eri 

merkityksessä. 
8 Kaksi viimeistä riviä puuttuu LXX:sta, jossa ne esiintyvät osittain kohdassa 23:16 

(puuttuu heprealaisesta tekstistä, siksi käännettävä tässä). 
9 Ks. sama ilmaus Ps 26:4 (”lyöttäytyä joukkoon”) ja Snl 22:24 (”ryhtyä kumppaniksi”). 

Vrt. HALAT: ”verkehren”. Jatkon perusteella on ajateltava lähennä 

matkakumppanuutta. 
10 Tässä on molemmissa sama pudota-verbi (sanaleikki). Lienee ajateltava kuoppaan tai 

rotkoon putoamista. 
11 Hän ilmestyy paikalla, vasta kun olet jälleen jalkeilla/pystyssä. 
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      ja/mutta jos hän (itse) horjuu, hän ei pysy pystyssä/kestä.1 

      16 Huulillaan vihollinen/vihamies viivyttelee2 

      ja/mutta sydämessään/mielessään hän miettii/suunnittelee (sinulle) syviä hautoja3. 

      Ja vaikka vihollinen silmillään vuodattaa kyyneleitä, 

      (niin) jos hän löytää hetken4, hän ei saa kyllikseen verta.5 

      17 Jos sinua kohtaa paha/onnettomuus, hänet löytää sieltä6, 

      niin kuin se, joka (muka aikoo) tukea, hän tarttuu kantapäästä7. 

      18 Päätä hän nyökyttää8 ja heiluttaa kättään9, 

      ja loitsuje/taikojen10 paljoudella hän muuttaa toiseksi kasvot. 

                                                 
1 Viimeinen rivi voidaan ymmärtää näin, kun viimeisen sanan loppuun lisätään kirjain ��

(verbistä ����hitpalpel ”sich halten” kuten Sir 43:3. Sauer korjaa tekstiä ja päätyy siksi 

erilaiseen käännökseen (”aber wenn du wankst, wird er dir nicht helfen”). LXX on tässä 

jakeessa huomattavasti lyhyempi. 
2 On puheissaan varovainen. Vrt. Gen 19:16, 43:10 (”vitkastella”), Tuom 3:26, Ps 

119:60 (”viivytellä”), Tuom 19:8, 2Sam 15:28, Hab 2:3 (”viipyä”). LXX:ssa toisin: 

”makeilla”. 
3 Vrt. Snl 26:24. 
4 Saa tilaisuuden. 
5 Säeparin esikuvana on Ismaelin, Netanjan pojan, toiminta Mispassa (Jer 41:6–7). 
6 Hän on paikalla, hän ilmestyy sinne. LXX lisää ”ennen kuin itsesi”. 
7 Hän iskee kuin käärme kantapäähän (Gen 3:15, jossa on tosin eri verbi). LXX: ”hän 

suistaa kantapääsi”. 
8 Vrt. Ps 22:8 ja Val.v. 2:15 (”pudistaa päätään”), Ps 109:25 (”nyökytellä päätään”), 

Matt 27:39 (”nyökyttää päätään”). 
9 Ilmaus ei esiinny tällaisena VT:ssa, siellä hieman eri sanontoja, jotka tarkoittavat 

”lyödä käsiä yhteen” (Val.v. 2:15, Hes 25:6, Nah 3:19), kuten LXX kääntää myös tässä, 

mutta hepreassa sanonta viittaa selvästi käden heiluttamiseen. 
10 Vrt. Jes 3:3 ja Jer 8:17 (”loitsu”), Jes 3:20 (”taikahelyt”). LXX puhuu tässä 

kuiskuttelusta. Heprealainen teksti viittaa jonkinlaisiin maagisluontoisiin 

pilkkaseremonioihin. Vihamies loihtii/taikoo kasvoilleen toisenlaisen (pelottavan) 

ilmeen. 
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Rikkaista ja köyhistä (13:1–14:1) 

 

1 Joka koskee pikeen1, sen käsi tarttuu (siihen)/sen käteen se tarttuu2, 

ja joka veljeilee3 pilkkaajan4 kanssa, oppii hänen tiensä/vaelluksensa5.6 

2 Miksi7 kantaisit/ottaisit kantaaksesi itseäsi painavampaa/sellaista, mikä on sinulle liian 

painavaa? 

Ja miksi seurustelisit/olisit tekemisissä8 itseäsi rikkaamman kanssa9? 

Miksi saviruukku10 seurustelisi/olisi tekemisissä padan11 kanssa, 

joka kun tönäisee sitä, se särkyy?12 

Tai miksi rikas seurustelisi/olisi tekemisissä köyhän kanssa?13 

                                                 
1 Vrt. Jes 34:9, samoin LXX, toisin Ex 2:3 (”terva”), mutta osattiinko tervaa tuolloin 

valmistaa? Yleensä käännetään pieksi. 
2 Yleensä käännetään jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan (Smend, Sauer), mutta 

edellinen on kielellisesti todennäköisempi (jälkimmäinen vaatisi ”käden” eteen 

preposition �). LXX:ssa hieman toisin: ”se tahraa itsensä”. Varsinkin jos kysymys on 

piestä, käsi voi todella tarttua siihen. Myös b-säkeessä subjekti säilyy samana. 
3 Sama sana kuin Sir 12:14. 
4 Vanha tuttu Sananlaskujen kirjasta, ks. edellä Sir 3:28, 8:11 ja 11:30. 
5 LXX vapaasti: ”tulee hänen kaltaisekseen”. 
6 Shakespeare lainaa tätä jaetta kahdessa kohdassa: ”They that touch pitch will be 

defiled” (Much Ado About Nothing, III, iii, 61) ja ”This pitch, as ancient writers do 

report, doth defile; so doth the company thou keepest” (King Henry IV, Part I, II iv, 

460). 
7 LXX:ssa on kielto: ”Älä…” 
8 Samaa sanajuurta kuin edellisen jakeen ”veljeillä”, vrt. Dan 11:6 ja 2Aik 20:35 

(”liittoutua”), 2Aik 20:37 (”tehdä liitto”). 
9 LXX: ”itseäsi vahvemman ja rikkaamman kanssa”. 
10 Vrt. Num 11:8, Tuom 6:19, 1Sam 2:14 (”ruukku”), aina savesta, mikä on tässä tärkeä 

seikka (samoin LXX: ”saviruukku”). 
11 Näin aina (Ex 16:3, 2Kun 4:38–41, Hes 11:3.7.11 ym.), iso pata, joka voi olla myös 

metallista (kuten tässä varmaan ajatellaan). 
12 Sama aihe on esillä myös kohdassa 2Kun 14:9. 
13 Tämä rivi puuttuu LXX:sta, ja näkökulma muuttuu (rikas). 
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3 Kun rikas tekee vääryyttä/rikkoo1, hän ylistää itseään/kerskuu2, 

ja/mutta kun köyhälle tehdään vääryyttä, hän rukoilee/anoo/pyytää3 armoa.4 

4 Jos olet sopiva/kelpaat hänelle, hän käyttää sinua orjanaan/töihinsä, 

ja/mutta jos sorrut/uuvut5, hän armahtaa sinua/jättää/hylkää6 sinut. 

5 Jos sinulla on jotakin7 (omaisuutta), hän puhuu hyviä/ystävällisiä sanoja kanssasi8, 

ja/mutta kun hän sinut köyhdyttää9, se ei häneen koske10. 

6 Kun/jos hänellä on tarve, hän on kanssasi ja auttaa sinua11, 

ja hän nauraa sinulle12 ja saa sinut luottamaan/hankkii/voittaa luottamuksesi13.14 

7 Niin kauan kuin hänellä on (siitä) hyötyä, hän pilkkaa15 sinua,1 

                                                 
1 Tekstissä on ”nöyrtyy” (����), jonka mukaan Sauer ilmeisesti myös kääntää, mutta b-

säkeen ja LXX:n valossa kyseessä on ilmeinen tekstivirhe. Pitää olla ����  (vrt. Smend 

ja Skehan). 
2 LXX: ”suuttuu vielä enemmän”. 
3 Kaikkia on käytetty, ks. Gen 42:21 ja Ps 30:9 (”rukoilla armoa”), 1Kun 8:33.47 ja 

2Aik 6:37 (”anoa armoa”), 2Kun 1:13 (”pyytää armoa”). lisäksi myös pelkkä ”rukoilla” 

(Dtn 3:23 ja Job 8:5) ja ”etsiä apua” (Ps 142:2). 
4 Vrt. itse ajatukseen Snl 18:23. 
5 Vrt. Jes 10:4 (”kumartua”), Jes 46:1.2 (”sortua polvilleen”), Jes 65:12 (”kumartua”), 

Ps 20:9 (”kaatua”), LXX: ”jos myöhästyt/epäonnistut”. 
6 Verbin tavanomainen merkitys on ”sääliä/armahtaa”, mikä ei sellaisenaan sovi 

kontekstiin. LXX:ssa on ”hän jättää/hylkää sinut”. Ehkä armahtaminen on ymmärrettä 

eufemistisena ilmauksena sille, että rikas ”armahtaa” köyhän orjan asemasta ja lähettää 

hänet pois (vrt. Dtn 15:12–18). 
7 Sana luettava kahtena (� &�#��'(). 
8 Hän on hyvää pataa kanssasi. LXX: ”elää kanssasi”. 
9 Ainut kanon. paralleeli on Tuom 14:15 (”ryöstää paljaaksi”), LXX: ”tyhjentää”. 
10 Vrt. Gen 34:25 (”olla kipeimmillään”), Ps 69:30 (”kipua täynnä”), Snl 14:13 (”suru”). 
11 LXX:ssa tämä lause kuuluu: ”hän johtaa sinut harhaan”. 
12 Merkitys on tässä: laskee leikkiä kanssasi (HALAT). 
13 Vrt. 2Kun 18:30 (”houkutella luottamaan”), Jer 28:15 ja 29:31 (”saada luottamaan”). 

LXX: ”antaa sinulle toiveita”. 
14 Tämän jälkeen LXX:ssa on vielä: ”Puhuu sinulle mukavia ja sanoo: Mitä tarvitset?” 
15 Sama kuin Sir 11:4. 
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kahdesti, kolmesti hän sinut säikäyttää/saa pelkäämään/vapisemaan2, 

ja kun hän tällaisena näkee3 sinut, 

hän kulkee ohitsesi4 ja nyökyttää sinulle päätään5. 

8 Varo, älä suutu6 kovin 

älä ole niiden kaltainen, joilta puuttuu ymmärrystä.7 

9 Kun/jos ruhtinas/ylhäinen8 on lähellä, pysy loitolla, 

niin sitä enemmän/varmemmin hän kutsuu sinut luokseen.9 

10 Älä tuppaudu lähelle, ettet jäisi kauas/syrjään10, 

äläkä jättäydy kauas/syrjään11, ettet unohtuisi12.13 

11 Älä luota/uskaltaudu esiintymään (liian) vapaasti1 hänen luonaan 

                                                                                                                                                                  
1 Kokonaan toisin LXX:ssa (ks. suomal.). 
2 LXX: ”tyhjentää sinut”. 
3 Korjattava metateesi � � � ��>�� � � �. 
4 LXX: ”jättää/hylkää sinut”. 
5 Sama kuin Sir 12:18. 
6 Verbin tavanomainen merkitys ”rehennellä” (Jes 3:5) tai ”ahdistaa” (Snl 6:3) ei sovi 

tähän. Sukukielten, erityisesti akkadin (ra’�bu[m]) perusteella voidaan olettaa myös 

merkitys ”vapista, suuttua” (AHw 932), josta voitaisiin päätyä käännökseen: ”Älä 

menetä liian helposti malttiasi.” Tähän suuntaan myös Skehan: ”Guard against being 

easily upset.” Smend lukee LXX:n mukaan (”Varo, ettet joudu harhaan”). En ymmärrä, 

miten Sauer päätyy käännökseen: ”Hüte dich, dich zu sehr zu offenbaren.”. 
7 LXX: ”äläkä joudu alennetuksi/nöyryytetyksi mielettöyydessäsi”. 
8 Ks. käännösmahdollisuuksiiin Sir 7:6, 8:2 ja 11:1. 
9 Vrt. ajatukseen Snl 25:6–7 ja Luuk 14:7–11. 
10 Säkeen molemmat verbit ovat toistensa täsmällisiä vastakohtia (asettua lähelle/kauas). 
11 Sama verbi kuin edellisen rivin lopussa. 
12 Tekstissä on tosin � ��� ”ettet joutuisi vihatuksi”, mikä lienee virhe. Korjaamalla 

oletettu metateesi saadaan ���� ”ettet unohtuisi”, mikä vastaa myös LXX:n käännöstä. 

Näin myös Smend ja Sauer. 
13 Pojanpoika on kääntänyt ajatuksen oikein, mutta hepreassa olevaa loistavaa 

sanaleikki on vaikea toistaa muilla kielillä. 
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äläkä usko/luota hänen puheensa2 paljouteen. 

12 Sillä puheensa paljoudella3 hän koettelee4 (sinua), 

ja nauramalla5 sinulle hän tutkii6 sinua/ottaa sinusta selvää. 

Julmasti7 toimii8 hallitsija eikä sääliä tunne, 

monien henkeä vastaan hän punoo salaliiton/juonia9.10 

13 Pidä varasi/varo ja ole varovainen 

äläkä kulje/vaella väkivallan miesten11 kanssa.12 

14 Kaikki liha13 rakastaa (omaa) lajiaan14 

ja jokainen ihminen kaltaistaan1.2 

                                                                                                                                                                  
1 Kyseessä on ilmeisesti samaa juurta oleva verbi, josta tulee ��� ”vapaa, vapautettu 

orja” (vrt. Skehan ja Sauer). LXX:ssa on samaan suuntaan viittaava verbi ”esiintyä 

tasaveroisena”. 
2 Sama sana kuin Sir 6:35, 11:8 (”puhe”) ja 8:8 (”pohdiskelu”). 
3 Sama kuin edellisessä jakeessa. 
4 Vrt. Sir 4:17–18, 6:6. 
5 Ilmeisesti ”laskemalla leikkiä kanssasi” kuten jakeessa 6. 
6 Vrt. Sir 3:21, 6:27, 11:7,28. 
7 Ks Sir 8:15 ja siellä annetut paralleelit. 
8 Verbillä ��� on tässä hieman erikoinen käyttö. LXX:sta puuttuu vastine. 
9 LXX: ”hän ei kavahda pahoinpitelyä eikä kahleita. 
10 Jae 12b on LXX:ssa yksinään jae 12. 
11 Vrt. Sir 10:23 (”väkivallantekijä”) ja siellä annetut paralleelit. Ilmaus voi tässä 

tarkoittaa myös Palestiinan silloisia pakanallisia hallitsijoita (Di Lella), jolloin tarkoitus 

olisi sanoa: Älä seurustele vääräuskoisten kanssa. 
12 B-säe on LXX:ssa toisin: ”sillä sinä vaellat lankeemuksesi kanssa”. Tämän jälkeen 

joissakin LXX:n käsikirjoituksissa on hepreasta puuttuva jae (LXX numerolla 14):  

”Kuullessasi nämä unessasi herää, koko elämälläsi rakasta Herraa ja huuda häntä avuksi 

pelastuksesi tähden.” 
13 Tarkoittaa tässä kaikkia elollisia, mutta b-säkeen valossa ehkä ennen muuta eläimiä. 

Vrt. Gen 7:21 ja 8:17 (”kaikki elävät olennot”), Gen 6:19, Num 16:22 ja 27:16 (”kaikki 

elolliset”), Jes 40:5 (”kaikki”), Jes 40:6 (”ihminen”). LXX:ssa on ”jokainen 

elävä/eläin”. 
14 LXX: ”kaltaistaan”. 
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15 Laji(toveri) on kaikella lihalla rinnallaan3, 

ja lajiinsa/lajitoveriinsa liittyy4 ihminen. 

175 Miksi liittyisi susi karitsaan6 

samoin/ja jumalaton hurskaaseen7, 

ja samoin (miksi) ottaisi rikas köyhän8 rinnalleen9?10 

18 Mistä11 hyeenan12 rauha koiralle? 

Mistä rikkaan rauha köyhälle? 

19 Leijonan ruoka/ravinto13 ovat autiomaan/aavikon villiaasit14, 

niin/samoin rikkaan laidun15 köyhät. 

20 Ylpeyden1 kauhistus2 on nöyryys, 

                                                                                                                                                                  
1 LXX: ”lähimmäistään”. 
2 Jakeen VT:n taustana on ainakin Gen 2:18,23–24. Lisäksi ajatus on yleinen antiikissa 

(mm. Platonilla). Vrt. Similis simili gaudet. 
3 LXX: ”kokoontuu lajin(sa) mukaan. 
4 Sama kantasana kuin Sir 12:14, 13:1 (”veljeillä”) ja 13:2 (”seurustella”), kanonisissa 

kirjoissa Ex 28:7 ja 39:4 (”pitää paikallaan”), Ps 122:3 (”kokoontua”). 
5 Jae 16 puuttuu heprealaisesta tekstistä, jonka jälkeen siirrytään LXX:n mukaiseen 

jaenumerointiin. 
6 Taustalla on Jes 11:6, jossa on juuri nämä termit. Vrt. myös Matt 7:15 ja 10:16 

(lammas ja susi). 
7 Molemmat termit yhdessä esim. Snl 29:27. 
8 Tekstissä on ”mies” (��� ), joka lienee pakko korjata ”köyhäksi” (�� ), vrt. Skehan. 
9 Vain tässä verbinä, asiallisesti liittyä-verbin synonyymi. 
10 Kolmas rivi puuttuu LXX:sta. 
11 Tekstikorjaus (���� > ���� ), vrt. jatko. Ajatus: Miten voisi hyeena elää  rauhassa 

koiran kanssa? 
12 Sana esiintyy Jer 12:9. 
13 LXX: ”saaliita”. 
14 Vrt. Jes 32:14, Jer 14:6, Job 39:5 ja erityisesti Job 24:5 (”Kuin autiomaan villiaasit 

maan köyhät kulkevat arolla.”). 
15 Vrt. Jer 23:1, Hes 34:31, Ps 79:13 ja 95:7 (”laidun”), Jes 49:9 (”laidunmaa”), Jer 

25:36 (”niitty”). 
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ja rikkaan kauhistus on köyhä/varaton3. 

21 Rikkaan horjuessa hän saa tukea4 ystävältä, 

mutta kun köyhä5 horjuu, häntä sysätään6 ystävältä ystävälle7. 

22 Kun rikas puhuu8, hänen auttajansa/tukijansa ovat monet, 

ja hänen rumat/inhottavat9 sanansa kaunistellaan/pidetään kauniina10. 

Kun köyhä horjuu, sanotaan/huudetaan11: ”Hyi, hyi!12”, 

ja/vaikka hän puhuu viisaasti, ei hänelle ole paikkaa/sijaa/tilaa13. 

23 Kun rikas puhuu, kaikki vaikenevat/ovat hiljaa, 

ja hänen viisauttaan pilviin asti saattavat/ylistävät. 

Kun köyhä puhuu, ”Kuka tämä on?”14, he sanovat, 

ja jos hän kompastuu, hekin työntävät häntä kumoon15. 

                                                                                                                                                                  
1 LXX kääntää tämän henkilöksi (”ylpeälle”), mitä monet seuraavat. ”Nöyryyden” LXX 

säilyttää, mutta käännöksessä lienee harkittava myös molempien kääntämistä 

henkilöiksi (Sauer). 
2 Lähin paralleeli on Snl 29:27, vrt. myös Snl 13:19 ja 28:9. Sanalle on olemassa 

muitakin käännöksiä: Gen 43:32 (”sopimaton”), Gen 46:34, Snl 12:22 ja 16:12 (”ei 

sietää”), Snl 11:1 ja 16:5 (”vihata”), Snl 11:20, 15:8.9.26, 17:15, 20:10 ja 24:9 

(”kammoksua”). 
3 Yksi monista köyhää tarkoittavista sanoista (eri kuin edellä käytetty). 
4 Käännös edellyttää LXX:n mukaisen korjauksen (���� > ��� �). 
5 Sama sana kuin jakeessa 19. 
6 Negatiivisesti värittynyt sana, vrt. Sir 8:19 (”torjua/karkottaa”). 
7 Hepreassa on sanaleikki: ”ystävästä” saadaan toisella vokalisaatiolla ”paha” (siis 

”pahasta pahaan”). LXX toisin: ”köyhän langetessa hän joutuu ystävien torjumaksi”. 
8 LXX: ”horjuu” (luultavasti oikea lukutapa, vrt. jatko). 
9 Sama sana kuin Sir 11:2. 
10 LXX: pidetään oikeina. 
11 Tekstikorjaus: ��� > ���. 
12 Sanonnan merkitys päätellään syyrian pohjalta (Smend). LXX kääntää ilman 

repliikkiä: ”häntä soimataan vielä enemmän”. 
13 Ei häntä oteta vakavasti. Vrt. Saarn 9:16. 
14 Vrt. Matt 13:55. 
15 Sama verbi kuin Sir 12:12. 
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24 Hyvää on rikkaus, jos (siinä) ei ole vääryyttä/syntiä, 

ja pahaa on kurjuus/köyhyys1 röyhkeyden/julkeuden/ylpeyden2 mukaan3. 

25 Ihmisen sydän/sisin muuttaa kasvot 

joko hyväksi tai pahaksi.4 

26 Hyvän/iloisen/tyytyväisen sydämen seuraus/palkka5/merkki ovat 

loistavat/kirkkaat6/valoisat kasvot, 

ja/mutta murhe vaivalloisten ajatusten (seuraus/merkki).7 

14:1 Onnellinen8 se ihminen, jolle hänen suunsa ei tuota surua/jota hänen suunsa ei 

soimaa9 

                                                 
1 Käännöksiä mm. ”hätä” (Gen 16:11), ”ahdinko” (Gen 31:42), ”kurjuus” (Ex 4:31 ja 

Dtn 26:7), tässä selvästi ”köyhyys”, josta on puhuttu edellä (samoin LXX). 
2 Sama kuin Sir 7:6, 10:13.18; 12:14. 
3 Nimittäin jos siihen liittyy röyhkeyttä. Näin Smend ja Sauer. Toisin LXX: 

”jumalattomien suussa”, josta Skehan ehkä on päätynyt käännökseen ”by the standards 

of the proud”. 
4 Vrt. Snl 15:13, Gen 4:5, Ps 104:15, Saarn 8:1, Matt 6:16–18. 
5 Tässä merkityksessä Ps 19:12 ja Snl 22:4. 
6 Vrt. 1Sam 14:27.29 (”silmät kirkastuivat”). 
7 B-säkeen käännös perustuu valistuneeseen arvaukseen. LXX kääntää jo turmeltuneen 

tekstin (ks. suomal.). Ongelmana on sanapari ����� ����, joka esiintyy lähes tässä 

muodossa 1Kun 18:27 aivan toisenlaisessa merkityksessä (”hän on pistäytynyt 

tarpeilleen”!). Kiinnekohdaksi olen valinnut sanan ���, jolla on myös merkitys ”murhe”. 

Toinen mahdollisuus olisi kääntää kohta ns. sanatarkasti: ”mutta raskaat ajatukset 

tuottavat paskamaisen ilmeen” – mikä tuskin vastaisi Ben Siran sivistynyttä tapaa 

ilmaista ajatuksiaan. 
8 Vanha tuttu! Käytettyjä käännösvaihtoja VT:ssa: ”Hyvä on sen osa, joka” (Ps 1:1, 

2:12, 40:5, 41:2), ”autuas se, joka” (Ps 32:1–2), ”onnellinen se, joka” (Ps 33:2, 34:9). 
9 Vrt. 1Kun 1:6 (”moittia”), mutta tässä mieluummin edellinen vaihtoehto (vrt. Jaak 

3:2–10). 
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ja jolle hänen sydämensä ei tuota murhetta1.2 

2 Onnellinen se mies, jota hänen henkensä/omatuntonsa ei pilkkaa/soimaa3 

ja jolta ei ole lakannut odotus/toivo4. 

 

 

Omaisuuden käytöstä (14:3–19) 

 

3 Pienelle sydämelle5 ei ole soveliasta6 rikkaus 

eikä pahan silmän7 miehelle ole soveliasta kulta.8 

4 Joka pidättää itseltään, kokoaa toiselle, 

ja hänen hyvästään/omaisuudestaan iloitsee9 vieras/outo.10 

5 Joka on paha(nsuopa)11 itseään kohtaan, kenelle hän tekee/voi tehdä hyvää? 

Eikä hän kohtaa hyväänsä1. 

                                                 
1 Käännöksen taustalla kaksi tekstikorjausta: ��� � > ��� ja ��	  > ���	  (sanan 

merkitykseen ks. HALAT, 207). 
2 Suun ja sydämen rinnakkaisuuteen vrt. Ps 17:3, 39:4, 141:3–4. 
3 Sana on saatu pienellä tekstikorjauksella (��� �� > ��	 ��), vrt. Smend ja Skehan. Jos 

nykyinen teksti säilytetään, sen käännös kuuluisi: ”Onnellinen se mies, jota hänen 

henkensä/kaipauksena ei ole jättänyt pulaan” (vrt. HALAT, 325 ja 673), mikä sopisi 

kuitenkin huonosti yhteen b-säkeen ja LXX:n kanssa. 
4 Joka ei ole menettänyt toivoaan. Vrt. Snl 10:28, 11:7 ja 13:12 (”odotus”). 
5 Tarkoittaa ”pikkumaista” (LXX) ihmistä, anteliaan vastakohtaa (kleinmütig, mean). 
6 Sama sana kuin Sir 10:18. 
7 ”Pahansuopa” (vrt. Snl 23:6), mutta tuskin nimenomaan ”ahne”, kuten täsmällinen 

paralleeli Snl 28:22 on käännetty (Plögeriä seuraten), vaan kontekstin perusteella ”saita, 

itara”, ehkä myös ”kateellinen”, kuten LXX kääntää (�������).  
8 LXX kääntää jakeen lopun kysymyksenä ”ja mitä hyötyä on omaisuudesta kateelliselle 

ihmiselle?” 
9 LXX:ssa on vahvempi verbi ”mässäillä”. 
10 Vrt. Saarn 6:2–3. 
11 Tarkoittaa puritaanista itaruutta, sana muodostaa vastakohdan säkeen lopussa olevalle 

”hyvän tekemiselle”. 
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6 Joka on paha(nsuopa) itseään kohtaan, häntä pahempaa ei ole olemassakaan 

ja hänen luonaan on hänen pahuutensa palkka/korvaus/rangaistus2.3 

94 Vertailevan5 silmässä hänen (oma) osuutensa6 on (liian) pieni,7 

ja joka ottaa (itselleen) lähimmäisensä/toisen osuuden, tuhoaa/turmelee/hävittää (oman) 

osuutensa.8 

10 Paha silmä9 on silmä, joka syöksyy10 leivän/ruuan ääreen/kimppuun, 

ja (sen seurauksena) on sekasorto/meteli/mellastus11 hänen pöydässään. 

Hyvä silmä12 tekee runsaaksi/lisää leivän/ruuan, 

ja kuivasta(kin) silmästä/lähteestä13 pulppuaa/virtaa vettä (hänen) pöydälle(nsä).1 

                                                                                                                                                                  
1 Sana tarkoittaa myös omaisuutta kuten edellisessä jakeessa, siis: ”eikä hän pääse 

nauttimaan (LXX: ”iloitsemaan”) omaisuudestaan”. Vapaammin voisi ajatella myös: 

hän jää (materiaalisesta) onnestaan osattomaksi. 
2 Sir 12:2 ”palkkio, korvaus”. Ja pahuutensa hän saa itse maksaa, pahuus kiertyy hänen 

itsensä maksettavaksi, hän joutuu itse kärsimään saituutensa seurauksista. Tun-Ergehen 

eli suomeksi ”niin makaa kuin petaa” -logiikka. 
3 Vrt. Sir 11:16(18) ja Saarn 5:9–12. 
4 Jakeilla 7 ja 8 ei ole vastinetta hepreassa. 
5 Tekstikorjaus: ���� ”kompastuva” > ���� ”vertaileva” (ks. Sauer). 
6 Tarkoittaa osuutta ruuasta, ”annosta” (vrt. Hab 1:16). Vrt. laajemmin Sir 31:12–32:13. 

Toisin Sauer. 
7 Ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. 
8 B-säe on LXX:ssa kokonaan toisin: ”paha vääryys kuivettaa sielun” – miksipä ei. 
9 Sama kuin jakeessa 3, mutta tässä kontekstin ja Sir 31:13–14 olevan paralleelin 

perusteella selvästi ”ahne”. 
10 Sana esiintyy tässä merkityksessä 1Sam 15:19. 
11 Tarpeetonta korjata sanaa toiseksi (”ei mitään”), kuten Smend ja Skehan ajattelevat. 

Sauer kääntää sanan ”Unruhe”, jota meilläkin on käytetty (Snl 15:16), mutta sanan 

normaaleja merkityksiä ovat yllä annetut. 
12 Ahneen vastakohta (antelias, hyvä, ystävällinen yms.). 
13 Hepreassa on sanaleikki, koska sama sana voi tarkoittaa sekä silmää että lähdettä 

(lähteen silmää). Tulkintani on tässä toinen kuin Sauerilla, jonka käännöstä ”von seinem 

Blick her wird auch das Trockene Wasser fließen lassen auf den Tisch” on nähdäkseni 

vaikea perustella heprean syntaksilla (sanan ”kuiva” asema?). 
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11 Poikani, jos sinulla on (omaisuutta/varoja), palvele sieluasi/itseäsi, 

ja jos sinulla on (omaisuutta/varoja), tee hyvää itsellesi2 

ja kätesi voiman3/mahdollisuuksiesi/varojesi mukaan lihota itseäsi4. 

12 Muista, että tuonelassa5 ei ole nautintoja6 

eikä kuolema viivyttele7 

eikä tuonelan säädöstä8 ole ilmoitettu sinulle.9 

13 Ennen kuin kuolet, tee hyvää ystävälle, 

ja mitä kädelläsi olet saavuttanut10, anna hänelle.11 

14 Älä pidätä/jätä käyttämättä (mitään) päivän (tarjoamasta) hyvästä12 

äläkä kulje haluamasi/ihanuutesi/onnesi osan ohi13, 

ja/mutta lähimmäisen/toisen tavoittelemaa/himoitsemaa älä tavoittele/himoitse14.1 

                                                                                                                                                                  
1 LXX antaa paljon lyhyemmän ja jokseenkin erlaisen tekstin (ks. suomal.). 
2 Selvä kahdennus (edellinen puuttuu LXX:sta, jälkimmäinen syyr. käännöksestä). 

Toinen voitanee jättää pois käännöksessä. 
3 Sama ilmaus kuin Sir 5:1 (siellä paralleeleja). 
4 Nauti elämästäsi. LXX antaa huomattavasti hurskaamman käännöksen: ”ja tuo 

arvollisesti uhreja Herralle” (käännöksen lähtökohtana lienee väärin ymmärretty 

heprean sana �� ). 
5 Yleensä näin (esim. Jes 14:9, Hes 31:16, Aam 9:2, Ps 86:13). 
6 Ks. Sir 11:27 (”onni”) ja siellä myös paralleeleja. LXX:sta puuttuu (suurimmaksi 

osaksi) a-säe, mikä tuottaa eroja jaejakoon jakeiden 12–14 alueella. Tässä ne on 

jouduttu pakosta harmonisoimaan LXX:n mukaisiksi. 
7 Ks. Sir 12:16 ja siellä myös paralleeleja. 
8 Tarkoittaa säädettyä kuoleman aikaa (Skehan: ”appointed time”). 
9 Ajatukseen vrt. Saarn 5:17–19 ja Ps 49:18–20. 
10 Varallisuutesi/mahdollisuuksiesi mukaan, LXX: ”voimiesi mukaan”. 
11 Ajatukseen vrt. Dtn 15:10 ja Snl 3:27–28. 
12 Siis: Carpe diem. 
13 Heprealainen teksti on tällä kohtaa selvästi turmeltunut (”kun veli otetaan pois”). 

LXX:n ja kontekstin perusteella siinä voidaan olettaan olleen sanan ��� ”osa” ja lisäksi 

joko sanan ���� ”halu” (ja sen kohde) tai sanan 	 �� ”kauneus, ihanuus, onni”. 
14 Yleensä käännetty ”tavoitella” (Ex 20:17, 34:24, Dtn 5:21), mutta ainakin kerran 

myös ”himoita” (Miika 2:2). B-säe puuttuu LXX:sta. 
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15 Etkö toiselle (joudu) jättämään omaisuutesi 

ja työsi hedelmät2 arvan heittäjille3?4 

16 Anna veljelle/lähimmäiselle, anna5 ja viettele/taivuttele6 sielusi, 

sillä tuonelassa ei ole etsittävänä nautintoja7, 

ja jokainen asia/kaikki, mikä on kaunista/hyvää8 tehdä, 

Jumalan edessä tee (se).9 

17 Kaikki liha10 kuluu pois niin kuin vaate11, 

ja ikuinen säädös/laki (on tämä): he kuolemalla kuolevat12. 

18 Niin kuin lehvistön lehvät viheriöivässä puussa13, 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. ajatukseen jae 11 sekä  Saarn 7:14, 9:7–10. Siis: Leben und leben lassen. 
2 Näin Ps 109:11, sana tarkoittaa nimenomaan vaivalla hankittua omaisuutta, vrt. LXX 

ja Dtn 28:32 (”vaivalla hankittu”), Jes 45:14 (”vaivalla hankitut varat”), Jer 20:5 

(”työllä hankittu”). 
3 Sama ilmaus Joel 4:3, viittaa perinnönjakoon (LXX) arpaa heittämällä. 
4 Vrt. ajatukseen Sir 11:19 ja Ps 49:11. 
5 LXX: ”ota”, sana lienee glossa, joka voidaan jättää huomiotta. 
6 Fragmentaarisesti säilynyt sana � �, joka korjataan muotoon � � verbistä ��  

”vietellä, taivutella” (samoin LXX), tarkoittaa: suo itsellesi hyvää, kohtele itseäsi hyvin. 
7 Sama sana kuin jakeessa 12. 
8 Hepreassa sana � � tarkoittaa varsinaisesti kaunista, mutta vaikuttaa siltä, että sana on 

tässä saanut kreikan kielen vaikutuksesta (��	�) myös merkityksen ”hyvä” 

(kalokagathia). Mukana ovat ilmeisesti molemmat aspektit (kaunis ja hyvä). 
9 Viimeinen parisäe puuttuu LXX:sta. 
10 Ks. Sir 13:14 (paralleeleja), tarkoittaa tässä kontekstin perusteella lähinnä ihmisiä. 
11 Vrt. sama Jes 50:9 (”häviävät kuin vaate”), 51:6 (”kuin kulunut vaate”), Ps 102:27 

(”kuluvat loppuun kuin vaate”). LXX:ssa ”vanhenevat”. 
12 Sama substantivoituna Sir 8:7 (”vainaja”). Lause ei voi olla ainakaan hepreassa 

sitaatti kohdasta Gen 2:17, koska on eri kuolla-verbi, ehkä pikemminkin LXX:ssa, jossa 

vain persoona poikkeaa. 
13 Yleensä käännetty ”lehtevä puu” (Dtn 12:2, 1Kun 14:23, 2Kun 16:4, 17:10 ym.), 

mikä ei oikein sovi tähän lehtien paljouden takia. 
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joista yksi lakastuu ja toinen puhkeaa esiin/tulee tilalle1, 

niin ovat lihan ja veren2 sukupolvet: 

yksi kuolee ja toinen puhkeaa esiin/tulee tilalle3.4 

19 Kaikki hänen työnsä mätänemällä/lahoamalla mätänevät/lahoavat5, 

ja kättensä teot hän vetää perässään (tuonelaan)6. 

 

 

Etsi viisautta, niin löydät onnen7 (14:20–15:10)8 

 

20 Onnellinen se ihminen9, joka miettii/pohtii10 viisautta11 

ja katselee/tarkkaa1 ymmärrystä5,2 

                                                 
1 LXX:ssa puu  on subjekti: yhdet se varistaa pois ja kasvattaa toiset tilalle. 
2 Yhdistelmä ”liha ja veri” ei esiinny VT:ssa, mutta kylläkin UT:ssa: Matt 16:17 ja 1Kor 

15:50 (”liha ja veri”), Gal 1:16 (”ihminen”), siellä  myös ”veri ja liha”: Ef 6:12 

(”ihmiset”), Hepr 2:14 (”ihmisiä, lihaa ja verta”). Rabbiinisessa kirjallisuudessa ”liha ja 

veri” tarkoittaa nimenomaan kuolevaista ihmistä (M. Weinfeld, Deuteronomy 1-11, 

1991, s. 324), mikä on myös Sir 14:18 hallitseva aspekti. 
3 LXX:ssa: ”syntyy”. 
4 Kaksi viimeistä riviä on kirjoitettu käsikirjoituksen marginaaliin. Itse ajatukseen vrt. 

Jes 40:6–8, 64:5, Job 8:11–13, 14:1–2, Ps 37:2, Jaak 1:10, 1Piet 1:24. Hyvin läheinen 

paralleeli on myös Homeroksen Iliaassa (VI:146–149). 
5 Jes 40:20 (”lahota”), Snl 10:7 (”maatua”). 
6 Eli nekin häviävät yhdessä hänen kanssaan (LXX:ssa tekijä häviää yhdessä tekonsa 

kanssa). Päinvastoin Ilm 14:13 (teot seuraavat ja säilyvät yhdessä tekijänsä kanssa). 
7 Muita vaihtoehtoja: Viisauden etsimisestä ja löytämisestä, Viisaus lahjoittaa 

löytäjälleen onnen, Viisaus tekee löytäjänsä onnelliseksi, Joka etsii viisautta, löytää 

onnen. 
8 Jakso on kokonaan käsikirjoituksessa MS A, jakeet 15:1–10 myös käsikirjoituksessa 

MS B. 
9 Sama kuin Sir 14:1 (vrt. Ps 1:1, joka on taustalla). 
10 Sir 6:37 (”pohtia”), vrt. myös Ps 1:2 (”tutkia”). 
11 Samat sanat myös Snl 3:13 (”viisaus” ja ”tieto” – obs. koko jae!), Ex 36:1 (”viisaus ja 

ymmärrys”). 
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21 joka3 panee sydämensä4 sen/hänen teihinsä 

ja sen/hänen polkujaan5 miettii/pohtii6, 

22 kulkien7 sen/hänen perässään tutkien/vakoillen8 

ja kaikkia sen/hänen sisäänkäyntejään9 vaanien10, 

23 joka katselee sen/hänen ikkunastaan11 (sisälle)12 

ja sen/hänen ovillaan hän kuuntelee,13 

24 joka leiriytyy sen/hänen talonsa ympärille/läheisyyteen 
                                                                                                                                                                  

1 Kiinnittää huomionsa, vrt. Ps 119:117 (”pitää mielessään”). 
2 LXX b-säe on ymmärretty toisin (väärin): ”joka ymmärryksellään (viisaasti) 

keskustelee”. 
3 Jaksossa 14:20–27 hallitseva verbi, joka kuvaa lähemmin jakeen 20 onnellista ihmistä,  

on välillä partisiippimuodossa (suomeksi ”joka…”), välillä finiittisessä muodossa 

(suomessa ilman relatiivipronomia). Vaihtelu näyttää olevan tyylikeino (variatio 

delectat). 
4 Tarkkaa, kiinnittää huomionsa, vrt. Ex 9:21 (”välittää”), Job 1:8 ja 2:3 (”panna 

merkille”), Dan 1:8 (”päättää”). 
5 Tekstikorjaus ��������� > ���������� (Smend, Skehan). Heprean ”sen (viisauden) 

viisauksia” tuskin sopii kontekstiin (toisin Sauer), luultavasti dittografia ylemmän rivin 

vaikutuksesta. Viisauden ”tiet” ja ”polut” esiintyvät rinnakkain myös Snl 3:17 (vrt. 

myös Snl 8:32). LXX:ssa on ”ja miettii hänen salaisuuksiaan (kreikaksi: apokryfejaan – 

lohduttava sana, hyvä pojanpoika!).” 
6 Sama kuin Sir 3:22 (”miettiä, pohtia”) ja 6:37 (”pohdiskella”). 
7 LXX: ”Mene ulos”. 
8 Yleensä ”tutkia” (vrt. Sir 3:21, 6:27, 11:7.28; 13:12), mutta tässä lähinnä ”vakoilla” 

(vrt. 2Sam 10:3), mihin suuntaan myös LXX on sanan ymmärtänyt (
 ����������). 
9 Tarkoittaa paikkoja, joista viisaus käy sisälle, vrt. itse asiaan Snl 8:34 (ehkä taustalla) 

ja sanaan Hes 42:9, 43:11, 46:19 (”sisäänkäynti”), Tuom 1:25 (”pääsytie”). 
10 Sana esiintyy myös Ps 68:17 (”katsoa karsaasti”), LXX: ”vaani”. 

11 Sama Gen 26:8 (”nähdä ikkunasta”) ja 2Kun 9:30 (”asettua ikkunan ääreen 

katselemaan”). 
12 LXX onnistuneesti: ”kurkistella sisään”, vrt. sama tilanne Laul. l 2:9. 
13 Viisauden taloon ks. Snl 8:34, 9:1 ja tyhmän käyttäytymiseen vastaavassa tilanteessa 

Sir 21:22–24. 
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ja panee/kiinnittää telttanuoransa1 sen/hänen seinäänsä, 

25 ja joka pingottaa/pystyttää telttansa sen/hänen viereensä 

ja asuu (sen/hänen) hyvänä naapurina(an)2, 

26 ja hän asettaa/rakentaa pesänsä sen/hänen lehviin3 

ja sen/hänen oksillaan/oksistossaan4 hän yöpyy5, 

27 ja joka etsii/löytää suojan/turvan6 sen/hänen varjostaan helteeltä7 

ja sen/hänen piilopaikoissaan/asunnoissaan8 asuu.9 

15:1 Sillä10 se, joka pelkää Herraa11, tekee tämän/näin12, 

ja se, joka tarttuu/pitää kiinni lakiin/laista13, saavuttaa/tavoittaa1 sen/hänet.2 

                                                 
1 Sana esiintyy tässä merkityksessä myös Job 4:21, minkä takia LXX:n mukainen 

(”telttavaarna”) korjaus (	�� ”kiinnitysvaarna” vrt. Ex 27:19, 35:18, 38:20,31), joka 

tässä yleensä tehdään (Smend, Sauer ym.), ei ole välttämätön. 
2 LXX:ssa toisin: ”ja asuu (sen) hyvyyksien majatalossa”. 
3 Harvinainen sana, joka kuitenkin esiintyy Ps 104:12 (luultavasti kohdan taustalla on 

juuri tämä jae). LXX:ssa a-säe kuuluu toisin: ”hän asettaa lapsensa sen/hänen 

majaansa”. 
4 Vrt. Lev 23:40, Hes 17:23, 31:3, Ps 80:11 (”oksat”). 
5 Ps 91:1 (”yöpyä”), Job 39:28 (”viettää yönsä”). 
6 Monia eri käännöksiä: Tuom 9:15 (”etsiä suojaa”), Jes 30:2 (”hakeutua turvaan”), Dtn 

332:37, Sef 3:12, Ps 2:12, 5:12 (”turvata”), 2Sam 22:3, Jes 57:13 (”turvautua”), 2Sam 

22:31 (”hakea turvaa”), Jes 14:32 (”löytää turva”), Nah 1:7 (”luottaa”). 
7 Näin myös Gen 31:40, Jes 4:6, 25:4, toisin Jer 36:30 (”paahde”). 
8 Vrt. Aam 3:4 (”piilopaikka”), Nah 2:13, Ps 38:40, 104:22 (”luola”), Laul.l 4:8 

(”lymypaikka”), Ps 76:3 (”asumus”), Jer 21:13 (”asunto”), LXX:ssa toisin: ”sen/hänen 

kunnniassaan”. Ehkä tässä ajatellaan viisauden talon sisimpiä kamareita (vrt. Sauer). 
9 Vrt. koko jakeeseen Snl 1:33 ja myös Saarn 7:12. 
10 Osoittaa johtopäätöstä edellisestä (”nimittäin”), tuskin vahvistava ”totisesti” kuten 

Sauer ajattelee. LXX:ssa ei ole tälle vastinetta (muuten jae on identtinen). 
11 Vrt. Ps 25:12, 128:1.4, Jes 50:10, toisin vain Snl 14:2 (”kuulla Herraa”). 
12 Vrt. Jes 56:2 (”joka näin tekee”). 
13 Kohdan taustalla on Jer 2:8, jossa on sama ilmaus. Siellä käännetty ”lainopettajat”, 

mistä tässäkin on asiallisesti kysymys (Ben Sira oli lainopettaja eli kirjanoppinut), mutta 
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2 Ja se/hän (viisaus) tulee häntä vastaan3 niin kuin äiti 

ja niin kuin nuoruuden vaimo4 ottaa hänet vastaan5. 

3 Ja se/hän antaa hänelle syötäväksi6 viisauden/ymmärryksen7 leipää 

ja ymmärryksen/viisauden8 vettä juotavaksi.9 

4 Ja hän tukeutuu/nojaa10 siihen/häneen eikä horju 

ja siihen/häneen11 luottaa/turvaa eikä joudu häpeään12. 

                                                                                                                                                                  
tässä ei käy näin ’tekninen’ käännös. Kohta on tärkeä Ben Siran kirjanoppineen taustan 

kannalta (vrt. Jer 8:8–9). 
1 Sama merkitys kuin Tuom 20:43 (”tavoittaa”). 
2 Vrt. Herran pelon ja viisauden väliseen yhteyteen myös Sir 1:11–30 ja 6:32–37. 
3 Sanan ’perusmerkitys’ on ”tulla vastaan, kohdata” (`näin  tässä myös LXX), mutta 

kanonisissa kirjoissa esiintyy monia eri käännöksiä: ”nähdä edessään” (2Sam 22:6), 

”käydä kimppuun” (2Sam 22:19), ”kulkea edellä” (Ps 59:11), ”rientää avuksi” (Ps 

79:8), ”nousta eteen” (Ps 88:14), ”ottaa vastaan” (Job 3:12), ”tuoda” (Job 30:27). 
4 Vrt. Jes 54:6 (”nuoruuden vaimo”), Snl 5:18 (”vaimo, jonka nuorena sait”). Ilmaus voi 

tarkoittaa kuten Snl 5:18 nuorena saatua, pitkäaikaisesta elämänkumppania tai ehkä 

todennäköisemmin nuorta vaimoa (LXX: ”neitseellinen vaimo”), joka ottaa miehensä 

intohimoisesti vastaan. 
5 Vrt. Est 4:4 (”ottaa vastaan”), Esr 8:30 (”ottaa haltuunsa”), Job 2:10 (”ottaa”). 
6 Verbi, jota käytetään esim. Ex 16:32 ja Dtn 8:16 (molemmissa ”ruokkia”). 
7 Tässä ja seuraavalla rivillä Viisaus käyttää kahta muuta, hieman vähemmän käytettyä 

sanaa viisaudesta, ymmärryksestä ja älystä, vrt. esimmäiseen (���) Job 17:4 (”äly”), 

Snl 16:22, 19:11, 1Aik 22:12 (kaikissa ”viisaus”), Sir 8:9 (”viisaus/ymmärrys”), toiseen 

(�����) Sir 4:24, 14:20, Snl 2:3, 3:19, 8:1, 21:30; 24:3 (”ymmärrys”), Snl 5:1 (”hyvät 

neuvot”!). LXX käyttää jälkimmäisessä sanaa sofia (joka on myös puhuja). 
8 Jakeessa on kiastinen rakenne (A, B, B, A). 
9 Jakeen aiheesta on olemassa suomalaisen tekemä tutkimus: Karl-Gustav Sandelin, 

Wisdom as Nourisher (Åbo 1986), jossa on käsitely myös jaksoa Sir 14:20–15:10 (s. 

27–53, tekstin englanninkielinen käännös sivuilla 28–29). 
10 Vrt. Jes 50:10 (”turvautua”). 
11 Tässäkin on kiastinen rakenne (kuten edellä). 
12 Samat verbi ”luottaa” ja ”(ei) joutua häpeään” esiintyvät rinnakkain myös Ps 22:6 

(”luottivat eivätkä pettyneet”) ja Ps 52:2 (”…minä luotan. Enhän luota turhaan.”). 
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5 Ja se/hän korottaa hänet lähimmäistensä/ystäviensä1 yläpuolelle  

ja kansankokouksessa2 avaa hänen suunsa3. 

6 Ilon ja riemun4 hän löytää5, 

ja loputtoman/pysyvän nimen6 se/hän jättää hänelle perinnöksi7. 

7 Sitä eivät saavuta/tavoita8 petoksen/turhuuden miehet9, 

eivätkä ylpeyden/röyhkeyden/julkeuden miehet1 näe sitä.2 

                                                                                                                                                                  
”Häpeään joutuminen” esiintyy joskus sananmukaisesti (esim. Ps 69:7), mutta tietyssä 

vaiheessa RKK keksi, että sana voidaan kääntää vapaamminkin, kuten em. kohdat 

osoittavat, vrt. lisäksi esim. Jer 2:36 (”pettää toiveet”), Miika 7:16 (”voimattomina”), 

Jes 19:9 (”joutua kerjuulle”), Jes 42:17 (”häpeissään”). On kuitenkin muistettava, että 

häpeällä oli keskeinen asema muinaisitämaisissa yhteiskunnissa. Häpeän ja kunnian 

kysymykset ovat tärkeä vieläkin arabeille. 
1 Ks. sanan esiintymiin Sir 6:16, 7:12, 10:6, 12:9, 13:21. Tässä on kysymyksessä melko 

neutraali merkitys, jota vastaa varsin hyvin englannin fellow (Skehan). 
2 Vrt. Sir 7:7 (joskin siellä on hieman eri sana, mutta sama instanssi). 
3 Auttaa häntä avaamaan suunsa ja puhumaan viisaita, vrt. Ps 51:17 (huulista) ja Sir 

21:17 (ja vastakohta Sir 24:7 ja 38:33). 
4 LXX: ”riemun seppeleen”. 
5 Vrt. sama lause Jes 51:3 (”siellä on oleva ilo ja riemu”). 
6 Vrt. Jes 56:5 (”nimen, joka ei koskaan katoa”). Nimeä, johon liittyy ajatus kestävästä 

jälkimaineesta, määritellään loputonta tai ainakin pitkää aikaa tarkoittavalla sanalla, 

mutta ”iankaikkinen” menisi Ben Siran tapauksessa liian pitkälle. 
7 Vrt. Sir 5:16 (siellä objektina ”huono nimi ja häpeä”), vapaammin: lahjoittaa hänelle. 

LXX:ssa on b-säkeessä sama subjekti kuin a-säkeessä: ”hän (oppilas) saa periä ikuisen 

(?) nimen”. 
8 Sama verbi kuin jakeessa 15:1, jae aloittaa vastakohtaosan (j. 7–9). Psalmissa 1 on 

sama rakenne, joka saattaa olla taustalla. 
9 Sama Job 11:11 (”ne, jotka vääryyttä tekevät”), Ps 26:4 (”valehtelijat”). Edelliseen 

sanaan liittyy toisaalta petoksen, toisaalta turhuuden ja kelvottomuuden aspekti. 

Käännöksenä tulevat kysymykseen esim. ”kelvottomat” tai ”väärämieliset”. LXX 

kääntää ”ymmärtämättömät ihmiset”, Smend ”die Heillosen”, Sauer ”nichtsnutzige”, 

Skehan ”worthless people”. 
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8 Kaukana se on/pysyy pilkkaajista3, 

eivätkä valheen miehet4 sitä muista/ajattele.5 

9 Ei ole soveliasta/kaunista6 ylistys jumalattoman suuhun/suussa, 

sillä Jumala ei ole jakanut/säätänyt/tarkoittanut7 sitä hänelle. 

10 Viisaan suulla8 sanotaan/lausutaan ylistys, 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Jer 43:2 (”julkeat miehet”). Vrt. kantasanaan Sir 7:6 (”röyhkeys”), Sir 10:13.18 

(”röyhkeys/julkeus/ylpeys”). LXX kääntää ”syntiset miehet”. 
2 Tässäkin jakeessa on kiastinen rakenne. 
3 Vrt.”pilkkaajat/rehentelijät/omahyväiset” (Sir 3:28, 8:11, 13:1). Kohdan taustalla on 

mahdollisesti (Sandelin, s. 40) Ps 1:1 (”pilkkaajat”), lähellä on myös Snl 14:6 

(”ylimielinen”). LXX puhuu ”ylpeydestä”. 
4 Lähin paralleeli on Snl 19:22 (”petollinen” – melko onnistunut vastine). Vrt. jakeen 7 

”petoksen/turhuuden miehet”. 
5 Kiastinen rakenne jatkuu tässäkin. 
6 Sana voidaan johtaa verbistä �� �  ”lieblich sein” (HALAT, 621), vrt. Smend ”übel 

klingt”, Sauer ”nicht angenehm”, josta myös aikaisemmin esiintynyt (Sir 10:18, 14.3) 

adjektiivi ��� � ”olla sovelias” tulee, vrt. Skehan ”unseemly”. Itse kallistuisin 

jälkimmäisen merkityksen (”sovelias”) kannalle (vrt. myös Snl 17:7). 
7 Vrt. sama sana Sir 7:15. 
8 Vaatii pienen tekstikorjauksen ( ���> ��), vrt. Smend, Sauer, Skehan. 
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ja joka sen hallitsee/taitaa, opettaa/opettakoon sitä1.2 

 

 

Ihmisen vapaa tahto3 (15:11–20)4 

 

11 Älä sano5: ”Jumalalta on syntini/rikkomukseni6”,7 

sillä sitä, mitä hän vihaa, hän ei ole tehnyt1, 

                                                 
1 Jae kuuluu LXX:ssa koko lailla toisin: ”Viisaudella nimittäin lausutaan ylistys, ja 

Herra ohjaa häntä/antaa hänen menestyä.” 
2 Jakeen perusteella voidaan päätellä, että kirjanoppineen (tässä ��� ”viisas”, jakeessa 

15:1 ”toorasta kiinni pitävä” lainopettaja) tehtävänä oli myös laatia ja opettaa muille 

ylitystlauluja (hepr. hodayot), vrt. Di Lella, s. 266. Tämä selittää sen, miksi 

Targumeissa ”profetoiminen” on joskus (esim. 1Sam 19:20–24) muuttunut Jumalan 

”ylistämiseksi” (ks. T.V., Moses Erben, s. 212). Myös Psalttarin aloittaa kirjanopppinut 

toorapsalmi Ps 1 (johon jaksossa Sir 15:1–10 viitataan!) ja päättää joukko ylistyslauluja 

Ps 144–150. Kirjanoppineen komposition ajatus kulkee toorasta ylistykseen! Olisi 

tutkittava, onko myös Qumranin Hodayoteilla eli ylistyslauluilla saman tyyppinen 

tausta. Ks. Ps:n 1 ja Sir 14:20–15:10 yheteydestä Johannes Marböck, Zur frühen 

Wirkungsgeschichte von Ps 1 teoksessa: E. Haag/F.-L. Hossfeld (Hg.), Freude an der 

Weisung des Herrn, FS Heinrich Groß, SBB 13, Stuttgart 1986, s. 207–222. 
3 Tai: Ihmisellä on vapaa tahto, Vapaa tahto. Koko jakso on tärkeä osoitus 

deuteronomisten teologian eteenpäin kehittelystä Ben Sira ajattelussa (ks. O. Kaiser, 

Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments 3, 2003, s. 22-23). 
4 Jakso on hepr. käsikirjoituksissa MS A ja MS B (jossa on myöhempiä laajennuksia). 
5 Siteeraa selvästi päinvastaisella kannalla olevien mielipiteitä (vrt. Sir 5:3.4.6 ym.). 
6 Yksi yleisempiä synnistä (vrt. Hes 18:22.28), rikkomuksesta (vrt. Gen 31:36, Miika 

1:5, Jes 59:12) ja rikoksesta (vrt. Gen 50:17, Aam 1:3.6.9.11; Jes 58:1) käytettyjä 

sanoja. 
7 Tämän jälkeen MS B:ssä on kahden säkeen mittainen laajennus: ”sillä kaiken, mitä 

hän vihaa, hän on sanonut/ilmoittanut sinulle. / Älä sano: ”Mitä olenkaan tehnyt!” On 

niin ilmeinen sekundaarinen laajennus, että sitä tuskin on syytä ottaa käännökseen (vrt. 

Di Lella, toisin Sauer). 
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12 ettet2 sanoisi : ”Hän on saattanut minut kompastumaan/lankeamaan3”, 

sillä ei (hänellä) ole tarvetta4 väkivallan miehistä5. 

13 Pahaa ja kauhistusta/iljetystä/inhottavaa6 Herra vihaa 

eikä anna sen kohdata7 häntä pelkääviä. 

14 Jumala8 loi alussa ihmisen 

ja pani/jätti hänet himonsa valtaan9 

ja antoi/jätti hänet vapaan tahtonsa10 valtaan. 

15 Jos tahdot/haluat11, noudatat/voit noudattaa käskyä/käskyjä, 

ja viisautta/ymmärrystä12 on tehdä hänen mieltymyksensä/tahtonsa1. 

                                                                                                                                                                  
1 Hän ei ole sitä aiheuttanut, hän ei siis ole syypää syntiin (vrt. Viis 11:24, Jaak 1:13). 

LXX kääntää futuurilla (”hän ei tee”). Periaatteessa myös imperatiivi (”älä tee!”) olisi 

kieliopillisesti mahdollinen (vrt. suomal.!), mutta se ei sovi ajatukseen. 
2 Niin et voi sanoa. LXX: ”Älä sano:”. 
3 Vrt. Sir 13:23 (”kompastua”), LXX: ”eksyttää”. 
4 MS B: ”sillä minä en ole mieltynyt”. 
5 Vrt. Sir 10:23 (”väkivallantekijä”, ja ks. siellä paralleeleja). LXX: ”syntinen mies”. 

Tässä ehkä parhaiten ”pahantekijä” tms. 
6 Vrt. Sir 13:20 (”kauhistus”, siellä myös paralleeja). Skehan/Di Lella: ”abominable 

wickedness” (Di Lella: hendiadyoin). 
7 Vrt. Ex 21:23 (”antaa tapahtua”). Toisin LXX: ”eikä se ole rakastettavaa (häntä 

pelkääville)”. 
8 Voidaan ajatella myös aloitusta sivulauseella: ”Kun Jumala…”. 
9 Koko säe puuttuu LXX:sta ja vaikuttaa kahdennukselta seuraavaan säkeeseen nähden. 

Lisäksi se sisältää merkitykseltään epäselvän sanan ”himonsa” (näin Sauer), joka ehkä 

voidaan johtaa verbistä ”temmata (käsiinsä)” (Job 9:12), näin HALAT, 351 (part.). 

Poisjättämistä on harkittava. 
10 Lähellä olevia merkityksiä: Gen 6:5 ja Dtn 31:21 (”ajatukset”), Gen 8:21 (”ajatukset 

ja teot”), Jes 26:3 (”mieli”), tässä filosofisessa diskurssissa vapaan tahdon terminus 

technicus, vrt. LXX:ssa ”neuvo, harkinta” (�����	��). 
11 Sana korostaa vapaata tahtoa. 
12 MS B:ssä on ”ja uskollisuutta” (vrt. LXX), jota mm. Smend ja Di Lella pitävät 

alkuperäisenä lukutapana (toisin Sauer). 
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Jos2 pysyt uskollisena hänelle, 

sinäkin saat elää.3 

16 Eteesi on vuodatettu/asetettu4 tuli ja vesi5, 

siihen, mitä tahdot/haluat6, ojenna7 kätesi. 

17 Ihmisen edessä ovat elämä ja kuolema8, 

mitä hän tahtoo/haluaa9, se hänelle annetaan10. 

18 Ylitsevuotava11 on Herran viisaus, 

hän on väkevä1 voimassa ja näkee kaiken2. 
                                                                                                                                                                  

1 Tarkoittaa sitä, mikä miellyttää Jumalaa, eri sana (��
� ) kuin edellä tahdosta ja 

tahtomisesta. 
2 Edellyttää tekstikorjauksen ��  >  �� . 
3 Ylimääräinen parisäe, joka puuttuu LXX:sta ja voi olla myöhempi laajennus, on melko 

suora viittaus jakeeseen Hab 2:4 (sen mukaan yllä oleva käännös). 
4 Sama verbi kuin Gen 28:18, 35:14 (”vuodattaa”), Ex 29:7, Lev 2:1.6 (”kaataa”), mutta 

mainitut käännösvastineet tuskin sopivat tähän. 
5 MS B:ssä on päinvastainen järjestys ”vesi ja tuli” (vrt. Sir 3:30), joka on tietyssä 

mielessä loogisempi, jos vesi edustaa elämää ja tuli kuolemaa (j. 17), mutta ehkä 

järjestys on juuri tämän takia muutettu MS B:ssä (LXX:ssa on sama järjestys kuin MS 

A:ssa). 
6 Sama verbi kuin edellä j:ssa 15. Tässä ja seuraavassa jakeessa on selvästi kysymys 

valinnasta (kaksi vaihtoehtoa). 
7 LXX:ssa ja MS B:ssä on ”sinä ojennat”, Vulg:ssa ja Syr:ssa sen sijaan imperatiivi 

kuten MS A:ssa. 
8 Taustalla on selvästi Dtn 30:19 (vrt. myös Jer 21:8 ja Dtn 11:26–28). 
9 Vrt. nootti 23. 
10 LXX:ssa samoin. MS B sen sijaan kuuluu: ”Ja kaiken, mitä hän tahtoo/haluaa, hän 

(Jumala) antaa hänelle.” Lisäksi MS B:ssä on fragmentaarinen lisä, jonka viimeinen rivi 

kuuluu: ”hän on väkevyyden/voiman Jumala ja hän katselee/tarkkailee 

kaikkea/kaikkia.” Lisä on syntynyt jakeiden 18–19 perusteella. 
11 Sana (�  � ) esiintyy Jer 48:26 merkityksessä ”oksentaa”, joka sekin on eräänlaista 

’ylitsevuotamista’. Toisin kirjoitettuna (� � )) sana on paremmin tunnettu 1Kun 20:10 

(qal ”riittää”, ei käy ilmi käännöksestä) ja Jes 2:6 (hif. ”olla ylitsevuotava” = 

”tulvillaan”. LXX:ssa on Sir 15:18 pelkästään ”suuri”. 



  Sir 15:11-20   90 

19 Jumalan silmät näkevät hänen tekonsa3, 

ja hän tuntee4 ihmisen kaikki tekemiset. 

20 Ei hän ole käskenyt ihmisen tehdä syntiä5, 

eikä hän ole vahvistanut6 valheen miehiä7,8 

eikä hän armahda/tunne sääliä petoksen/turhuuden tekijää9 kohtaan 

eikä salaisuuden10 paljastajaa kohtaan.11 

                                                                                                                                                                  
1 Sana käännöksiin vrt. Jes 28:2 (”mahtava”), Aam 2:16 (”rohkein”), Job 9:19 

(”turvautua”), Jes 40:26 (”valtaisa”, obs. koko jae!). Tässä ”väkevä” lienee paikallaan. 
2 Herran kaikkinäkevyyteen vrt. Snl 15:3, Job 34:21–22, Ps 33:13–15, 90:8, 139:1–4, 

Hepr 4:13. 
3 Tarkoittaa Jumalan omia luomistekoja (vrt. Ps 139), kaikkea, minkä hän on 

tehnyt/luonut. Pojanpoika on selvästi ymmärtänyt kohdan väärin: ”ja hänen silmänsä 

ovat häntä pelkäävien yllä”. 
4 Näin mm. Dtn 33:9, Jes 63:16, Ps 103:16. Tunteminen on tässä kontekstin perusteella 

lähinnä tietämistä ja myös havaitsemista (Skehan: perceive). Ihmisen tekemiset eivät jää 

Jumalalta salaan. Kysymys ei kuitenkaan voi olla ihmisen tekojen ennalta tietämisestä 

tai peräti ennalta määräämisestä, mikä tekisi tyhjäksi vapaan tahdon. 
5 LXX: ”kenenkään olla jumalaton”. 
6 Vrt. Jes 38:16 (”vahvistaa”), tässä: hän ei tue tai ei seiso heidän tekojensa takana. 

Ihmisellä on vapaa tahto tehdä myös syntiä. 
7 Sama kuin Sir 15:8. 
8 LXX:ssa on tällä kohdalla: ”eikä hän ole antanut kenelläkään lupaa tehdä syntiä”. 
9 Faktisesti sama kuin Sir 15:7 ”petoksen/turhuuden miehet”. Säkeiden paralleeliset 

ilmaukset tarkoittavat lähinnä valehtelijoita ja petollisia ihmisiä. Petoksen piiriin viittaa 

myös jatko (salaisuuden paljastaminen). 
10 Vrt. Sir 3:20, 6:5, 8:17 (”salaisuus”), 9:15 (”suunnitelma”). Sana tarkoittaa 

nimenomaan salaista suunnitelmaa. 
11 Viimeinen säepari puuttuu LXX:sta, mutta voidaan ottaa hepr. tekstin käännökseen, 

koska on molemmissa hepr. käsikirjoituksissa. 
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Jumala rankaisee ja palkitsee1 (16:1-23)2 

 

1 Älä tavoittele/toivo3 petoksen/turhuuden4 nuorukaisten5 (kaunista) 

ulkonäköä/muotoa6 

äläkä iloitse vääryyden pojista7. 

2 Ja vaikka heitä on/olisi paljon8, älä iloitse/riemuitse9 heistä, 

jos heillä ei ole Herran pelkoa. 

3 Älä usko/luota heidän elämäänsä10 

äläkä luota heidän tulevaisuuteensa11, 

sillä ei heillä ole hyvää loppua12. 

Sillä parempi on yksi, joka tekee Jumalan1 tahdon kuin tuhat (muuta)2, 

                                                 
1 Vaihtoehtoisia otsikoita: Ihmisen oma vastuu, Ihmisellä on vastuu (omista) teoistaan 

(vrt. edellinen jakso). 
2 Jakso on kokonaisuudessaan käsikirjoituksessa MS A, jakeet 1–7 myös 

käsikirjoituksessa MS B. 
3 Käytettyjä käännösvastineita ovat mm. ”haluta” (Saarn 6:2), ”havitella” (Dtn 5:21, Snl 

23:6), ”ahnehtia” (Snl 23:3), ”tavoitella” (Snl 24:1), ”toivoa” Jer 17:16) ja ”hartaasti 

odottaa” (Aam 5:18). Verbi tärkoittaa kiihkeää haluamista (aikaisemmin 

”himoitsemista”). 
4 Ks. Sir 15:7.20. Tarkoittaa tässä kelvotonta (näin LXX). 
5 Tarkoittaa tässä poikalapsia (jo hieman varttuneita). 
6 Sama merkitys kuin 1Sam 16:18 (”komeannäköinen”). LXX puhuu tässä 

”paljoudesta”. Säkeen ajatus on tämä: Älä toivo itsellesi komeita, mutta kelvottomia 

poikalapsia. 
7 Vrt. 2Sam 7:10 ja Ps 89:23 (”vääryyden tekijä”), 2Sam 3:34 (”kavalat rikolliset”). 

LXX: ”jumalattomat pojat”. Kysymys on väärämielisistä pojista (ei niinkään yleensä 

lapsista, koska tässä puhutaan nimenomaan pojista). 
8 Tässä ei tule kysymykseen tavanomainen merkitys ”olla hedelmällinen” (Ex 1:7, Jer 

23:3), vaan kuten Ex 23:30 ”olla paljon” (samoin LXX). 
9 Vrt. Sir 14:4 (”iloita”). 
10 Että heidän elämänsä onnistuu tai kestää (pitkä ikä). 
11 Näin tässä myös HALAT, 826. LXX:ssa toisin: ”heidän monilukuisuuteensa”. 
12 Sillä ei heidän elämänsä pääty hyvin/onnellisesti. Säe puuttuu LXX:sta. 
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ja (parempi) on lapsettoman kuolema kuin röyhkeät/jumalattomat3 jälkeläiset4.5 

4 Yhden6 Herraa pelkäävän ansiosta kaupunki asutetaan/pysyy asuttuna/pelastuu7, 

ja/mutta pettureiden/luopioiden8 sukukunnan ansiosta se muuttuu 

autioksi/raunioiksi.9 

5 Paljon tällaisia10 (tapauksia) silmäni on nähnyt 

ja näitä11 väkevämpiäkin/rajumpiakin12 (tapauksia) korvani on kuullut. 

6 Jumalattomien joukkoa13 vastaan palaa/paloi14 tuli1 

                                                                                                                                                                  
1 Sana on käsikirjoituksessa MS B. 
2 LXX: ”sillä parempi on yksi kuin tuhat”. 
3 Vrt. eri käännösvaihtoehtoja paralleeleineen Sir 7:6, 10:13.18, 11:9, 12:7.14, 13:24. 
4 Sama sana kuin edellä ”loppu”, mutta tässä ”jälkeläiset” kuten esim. Dan 11:4 (näin 

myös HALAT, 36). 
5 Jakeessa on tämän jälkeen vielä sekundaarinen jatko, joka voitaisiin kääntää tähän 

tapaan: ”Ja (parempi) lapsettoman kuolema kuin se, jolla oli/on paljon poikia/lapsia, 

vääryyden poikia, ja (parempi) kuin röyhkeän loppu”. Voidaan jättää kääntämättä.  
6 Tämän sanan perässä on ylemmältä riviltä dittografiana tullut glossa ”lapsettoman”, 

jonka tekijä on voinut ajatella Abrahamia, joka oli lapseton saadessaan 

jälkeläislupauksen (Gen 12, 15). 
7 Viittauksen taustalla voisi olla Saarn 9:15, mikä selittäisi sen, että LXX:ssa ”Herraa 

pelkäävä” on korvattu sanalla ”viisas/ymmärtäväinen”. 
8 Sana voisi tarkoittaa Ben Siran kielenkäytössä isien uskosta luopuneita juutalaisia. 
9 Lienee viittaus Sodaman ja Gomorran kohtaloon (Gen 18–19). LXX:ssa kohta on 

ymmärretty väärin: ”Laittomien suku muuttuu autioksi.” 
10 Feminiini ei voi viitata ihmisiin. 
11 Komparatiivi (����) kuten LXX:ssa ja Syr:ssa. 
12 Seuraavassa annetut esimerkit, joihin tässä viitataan, ovat negatiivisia (”rajuja 

tapauksia”). 
13 Jae on viittaus ennen muuta lukuun Num 16 (ehkä myös Num 11:1–3), jossa 

”joukko” esim. j. 6, 21, mutta myös ”väki” j. 5, 16. 
14 Aikamuoto on hepreassa partisiippi (kreikassa futuuri!), joka kontekstin ja b-säkeen 

perusteella tarkoittaa tässä mennyttä aikaa (yleensä käännetään kyllä [historiallisella?] 

preesensillä). Itse sanaa on käännetty monella tavalla: Dtn 32:22 (”liekki yltää”), Jes 

10:16 (”polte”), Jes 65:5 (”liekehtiä”). LXX:ssa on ”syttyä”. 
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ja rienaaja/luopiokansaa/väkeä2 vastaan syttyi hehku/viha3. 

7 Hän, joka4 ei antanut anteeksi menneisyyden/muinaisajan5 ruhtinaille6, 

jotka nousivat kapinaan/niskoittelivat7 muinoin8 voimassaan. 

8 Eikä hän armahtanut/säälinyt Lotin asuinpaikkaa9, 

jotka (jonka asukkaat) paisuivat yli äyräidensä10 ylpeydessään. 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä on konkreettinen tuli, vrt. Num 16:35 (myös Num 11:1.3), Sir 45:18–19. 
2 Sama yhdistelmä Jes 10:6 (”kelvoton kansa”). Itse adjektiivi on käännetty monella 

tavalla: ”rienaaja” (Job 20:5, Snl 11:9, 36:13), ”ilkeä” (Jes 9:16), ”jumalaton” (Jes 

33:14; Job 15:34, 17:8, 34:30), ”Jumalasta luopunut” (Job 27.8). LXX:ssa on 

”tottelematon”. 
3 Jumalan yhteydessä on yleensä käytetty sanaa ”viha” (2Kun 22:13, Jes 51:20, 2Aik 

28:9, 34:21), mutta myös ”kiivaus” esiintyy (Jer 6:11). Muissa yhteyksissä esiintyvät 

myös ”kiukku” (Gen 27.44, Snl 15:1, 21:14) ja ”raivo” (Snl 6:34). Jakeessa pelataan 

selvästi tuleen ja hehkuun liittyvällä kuvakielellä. 
4 Viittaus Jumalaa, jota ei mainita nimeltä. 
5 Vrt. Miika 5:1 (”muinaisuus”, rinnalla ”ikiajat”), Hab 1:12 (”aikojen alku”), Ps 74:2 

(”kauan sitten”), Ps 78:2 (”menneisyys”), 2Kun 19:25 (”jo ammoin”), Jes 23:7 ja 51:9 

(”muinoin”). 
6 Sana tarkoittaa tavallisesti ”ruhtinasta” (näin Joos 13:21; Hes 32:30 ja Ps 83:12) tai 

”kansanjohtajaa” (näin Miika 5:4), mutta tässä viitataan Jumalan poikiin, jotka 

ihastuivat ihmisten tyttäriin (Gen 6:1–4). Gen 6:3 kutsuu heitä eri termein ”jättiläisiksi” 

(näin LXX myös Sir 16:7) ja ”muinaisajan sankareiksi”. Vrt. Smend (”Fürsten der 

Vorzeit”), Skehan (”the princes of old”) ja Sauer (”Helden der Vorzeit”). 
7 Vrt. Num 20:10 (”kapinoida”), Jes 1:20 (”kovettaa mieli”), Jes 63:10 (”niskuroida”), 

Val.v 1:20 (”uppiniskainen”), Hes 2:8 (”niskoitella” ja ”niskuroida”). LXX:ssa on 

”luopua” (Jumalasta). 
8 Sanalle ei ole vastinetta LXX:ssa. 
9 Ainut tarkka paralleeli on Job 18:19 (”sinne, missä hän asui”), myös LXX tukee 

käännöstä (”muukalaisuus”, ”asuinpaikka muukalaisuudessa”). 
10 Tavallisesti sana tarkoittaa ”suuttua, vihastua”, mikä ei sovi tähän yhteyteen. Yllä 

oleva merkitys perustuu lähinnä etymologiaan. Vrt. Sauer ”übermütig gebärden”, 

Smend ”sicher sein”, Skehan tekee tekstikorjauksen LXX:n mukaan, jossa on ”joita hän 
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9 Eikä hän armahtanut/säälinyt tuhon omaksi tuomittua1 kansaa2, 

jotka tuhottiin/hävitettiin3 niiden pahuuden/synnin tähden.  

10 Samoin (hän ei armahtanut/säälinyt) kuuttasataatuhatta jalkamiestä4, 

jotka korjattiin/menehtyivät5 sydämensä ylpeyden/röyhkeyden6 tähden. 

11 Ja vaikka olisi ollut yksi7 (ainut), joka kovetti niskansa/oli uppiniskainen8, 

ihmeellistä olisi ollut, jos hän olisi jäänyt vaille rangaistusta.9 

Sillä armo/sääli ja viha ovat hänen luonaan, 

ja hän antaa anteeksi1 ja armahtaa2 ja/mutta jumalattomien päälle hän 

syöksee3suuttumuksensa vihansa4. 

                                                                                                                                                                  
kauhistui/inhosi”. Sodoman asukkaiden synnistä ks. Gen 19:4–11 (joka ei tässä 

juurikaan auta). 
1 Terminus technicus, jonka käännöksiin vrt. 1Kun 20:42 (”määrännyt tuhon omaksi”), 

Jes 34:5 (”tuominnut tuhoon”), Lev 27:21 (”Herralle tuomittu”), Joos 6:17 (”Herralle 

kuuluva uhri”), Joos 7:12 (”Herran omaksi julistettu”), Jes 43:28 (”annoin tuhon 

omaksi”), Mal 3:24 (”tuomita perikatoon”). LXX:ssa on pelkkä ”tuho”. 
2 Tarkoittaa Kanaaninmaassa aikaisemmin asuneita kansoja (Ex 23:33, 34:11–16; Dtn 

7:1–2 ym.). Pluraali lienee välttämätön (vrt. b-säe). 
3 Vaatii pienen pienen tekstikorjauksen (���	 ��� > ���� ���). 
4 Täsmälleen sama myös Ex 12:37 ja Num 11:21 (”kuusisataatuhatta marssikelpoista”). 

Itse tekstin lähtökohta Dtn 2:14 puhuu eri sanoin ”asekuntoisista miehistä”. 
5 Taustalla on kuva perhehautaan kokoamisesta (Gen 25:8.17, 35:29, 49:29 ym.), mitä 

lienee myös pojanpoika ajatellut (tuskin: ”jotka olivat yhtä laumaa sydämensä 

kovuudessa”, kuten vanha suomalainen käännös antaa ymmärtää). Kokoaminen voi olla 

myös väkivaltaista ”tuhoamista” (näin 1Sam 15:6, Sef 1:2–3), mutta siitä tässä ei ole 

kysymys, koska kaikki asekuntoiset miehet kuolivat luonnollisen kuoleman 38 vuotta 

kestäneen harhailun aikana autiomaassa (Dtn 2:14). 
6 Viittaa kohtaan Dtn 1:43, jossa on vastaava verbi (käännetty ”uhmamielin”). Vrt. 

sanan muihin esiintymiin Sir 7:6, 10:13.18, 12:14, 13:24 (”röyhkeys, ylpeys, julkeus” 

yms.). LXX:ssa on tällä kohtaa ”kovasydämisyys”. 
7 Vaatii pienen tekstikorjauksen: ���  > 	�� �(samoin LXX, toisin Sauer!). 
8 Viitannee kultaisen sonnivasikan tapaukseen, jossa esiintyy sama ilmaus (Ex 32:9, 

33:3.5). 
9 Kaksi ensimmäistä riviä on loogisinta ymmärtää menneisyyden kuvauksena (Di Lella). 
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12 Niin suuri kuin on hänen armonsa/armahtavaisuutensa, on myös hänen 

kurituksensa/rangaistuksensa5, 

hän tuomitsee jokaisen tämän tekojen mukaan. 

13 Ei pelastu/pääse pakoon/turvaan ryöstösaaliinsa6 kanssa väärintekijä/pahantekijä7, 

eikä hän (Jumala) tee loppua oikeamielisen/vanhurskaan halusta8 ikuisesti/ainiaaksi9. 

14 Jokaiselle, joka tekee vanhurskauden10/oikeuden/oikein, on olemassa palkka11, 

ja jokainen ihminen menee hänen edessään ulos tekojensa mukaan12. 

1513 Herra kovetti14 faraon sydämen, niin ettei tämä tuntenut häntä, 

jonka teot oli ilmoitettu taivaan alla15.16 

16 Hänen armonsa/armahtavaisuutensa17 näkyy/on ilmeinen kaikille hänen luoduilleen, 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:ssa toisin: ”hän on sovituksen valtias”. 
2 Verbi (puuttuu LXX:sta) tarkoittaa itse asiassa samaa kuin edellinenkin verbi. Kohta 

näyttäisi viittaavan jakeisiin Ex 34:6–7 (joissa tosin käytetään hieman eri sanoja). 
3 Sanan viimeinen kirjain korjattava (> ����), vrt. Job 38:8 ja Tuom 20:33 (”syöksyä”), 

Hes 32:2 (”temmeltää”). 
4 Loppu on lähes samoin kuin Sir 5:6b (jossa on tosin eri verbi). LXX:ssa lyhyemmin: 

”ja hän vuodattaa vihan” (tämän mukaan Smend ja Skehan). 
5 Sanalla on sama merkitys myös Hes 5:15, Ps 39:12, 73:14 (”kurittaa”) ja Hes 27:15 

(”rangaista”). 
6 Muualla Ps 62:11. 
7 Sir 4:27 (”epärehellinen”), LXX:ssa ”syntinen”. 
8 Sir 5:1 (”halu”), tarkoittaa tässä halun kohdetta. LXX:ssa ”kärsivällinen odotus”. 
9 Sanalla ei ole vastinetta LXX:ssa. 
10 Tässä ”vanhurskaus” tuskin on pelkkää hyväntekeväisyyttä (näin LXX). 
11 LXX:ssa on kokonaan toinen ajatus (ks. suomal.). 
12 Jokainen saa häneltä tekojensa mukaan (vrt. LXX). 
13 Jakeet 15 ja 16 puuttuvat alkuperäisestä LXX:sta ja vaikuttavat kieleltään ja 

sisällöltään sekundaareilta myös hepr. tekstissä. Silti ne on syytä ottaa tähän 

käännökseen. 
14 Vrt. näin Ex 7:3, 9:12, 10:27 ym. 
15 Siis maan päällä. 
16 Todennäköisesti viittaus Egyptin vitsauksiin (vrt. erityisesti Ex 7:3). 
17 Siirretty edellisen jakeen lopusta tänne. 
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ja valonsa ja ylistyksensä1 hän jakanut/säätänyt Aadamin lapsille2.3 

17 Älä sano: ”Olen salassa/piilotettuna Jumalalta, 

ja kuka muistaa minut korkeudessa4? 

Suuren/paljon5 kansan/väen joukossa minua ei tunneta, 

ja mikä on sieluni6 kaikkien Aadamin lasten7 henkien kokonaisuudessa8?”9 

18 Katso, taivas ja taivasten taivaat10, syvyyden vedet11 ja maa, 

hänen laskeutuessaan niiden päälle ne horjuvat12, 

hänen tarkastaessaan/tutkiessaan13 (niitä) ne vapisevat14. 

19 Myös vuorten pohjat1 ja maanpiirin perustukset2 

                                                 
1 Kiinnekohtia voisivat olla Ex 9:16 ja Room 9:17 (Di Lella). LXX:n sek. tekstissä on 

tällä  paikalla ”pimeys”. ”Ylistys” on kirjanoppineen maailmankuvan olennainen 

elementti. 
2 Vrt. Sir 3:24 (”ihmislapset”) ja 38:8 (”Aadamin lapset”, siellä myös paralleeleja!). 
3 Ajatus lienee tämä: Hän on antanut ihmislapsille valonsa ja säätänyt heidän 

tehtäväkseen hänen ylistämisensä. 
4 Vrt. Ps 7:8 ja 93:4 (”korkeus”), Jes 58:4 (”taivaat”). 
5 Vrt. sama Num 20:12 (”suuri”). 
6 Ja mikä olen minä, yksi pieni ihminen? 
7 Ks. edellä jae 16. 
8 LXX:ssa toisin: ”mittaamattomassa luomakunnassa”. 
9 Hyvin poikkeuksellinen repliikki, joka henkii modernia, suorastaan eksistentiaalista 

olemassaolon tuskaa! Sama ongelma on esillä Psalmeissa 8 ja 139, joita kuitenkin 

hallitsee suuri luottamus siihen, että kaiken keskellä Jumala tuntee yksityisen ihmisen. 

Tietenkin Ben Sira itse tuomitsee siteeraamansa ajatuksen. 
10 Vrt. Dtn 10:14 ja 1Kun 8:27. 
11 Vrt. Ps 33:7 (”syvyyden virrat”), Ps 77:17 ja Snl 8:24 (”syvyydet”), Ps 78:15 

(”syvyyden vedet”). Kyseessä ovat maanalaiset vedet, mutta vastakohtana on ”maa”, 

minkä takia ”valtameri” (Smend) ei ole täysin mahdoton käännös. 
12 Tekstikorjaus (verbi 	��), tekstissä on: ”ne pysähtyvät” tai ”seisahtuvat”, mutta mikä 

olisi silloin ajatus? LXX:sta puuttuu vastine tälle riville. 
13 Verbissä on mukana visitation ajatus, johon kuuluu myös tilille/tuomiolle vaatimisen 

mahdollisuus. 
14 Ehkä verbi on luettava muodossa ���� � (Smend ja Di Lella). 
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hänen katsoessaan/katsahtaessaan niihin ne vapisemalla vapisevat/ 

järkkymällä järkkyvät3. 

20 ”Mutta4 minuun hän ei kiinnitä huomiota5, 

ja kuka tarkkaa6 minun teitäni?7 

21 Jos teen syntiä, ei minua näe (yksikään) silmä,8 

tai jos petän9 kaikessa/ihan salassa10, kuka (sen) tietää/saa selville? 

22 Mikä on varhurskauden teko? Kuka siitä kertoo?11 

Ja mikä on toivo12, sillä/kun loppu on kaukana13?”14 

                                                                                                                                                                  
1 Näin Joona 2:7 (ainut paralleeli). LXX:ssa on pelkkä ”vuoret”. 
2 Vrt. Ps 18:16. 
3 Molempia verbejä on käytetty sanan  vastineena (ks. Tuom 5:4 ja Ps 18:8). 
4 Kontekstin perusteella partikkeli ���on tässä käännettävä ”mutta”. Vastakohta edellä 

sanottuun. 
5 Vrt. Sir 6:32 (”kiinnittää huomio”), 14:21 (”panna sydämensä”). 
6 Vrt. Sir 3:22 (”miettiä/pohtia”), 6:37 (”kiinnittää mieli”), 9:5 (”katsella”), 14:21 

(”katsella/tarkata”). 
7 LXX:n käännös on koko jakeen osalta suurimmaksi osaksi toisenlainen (ks. suomal.). 
8 Sama laajemmin Sir 23:18, vrt. myös Ps 10:4.11.13. 
9 Verbi tarkoittaa useimmiten valehtelemista (esim. Num 23:19 ja Snl 14:5), mutta 

myös joskus myös pettämistä (Jes 57:11), mikä sopii paremmin tähän, varsinkin jos 

mukana on aviorikoksen ajatus (Sir 23:18). 
10 Vrt. Dtn 27:15 (”salassa”), Dtn 27:24 (”vaikka teko ei tulisikaan ilmi”). 
11 Mitä hyötyä on vanhurskaista/oikeista/hyvistä teoista, sillä kuka niistä kertoo? 

LXX:ssa tämä on lyhyemmin: ”Kuka kertoo vanhurskauden teoista?” 
12 Ja mitä hyötyä on toivosta? Vrt. LXX: ”Ja kuka jaksaa olla kärsivällinen/odottaa?” 
13 Tämä käännös perustuu LXX:aan, kuitenkin olettaen, että kreikan ”liitto” (�������) -

sanan taustalla on heprean sana � ��� merkityksessä ”määräaika”, ”loppu” (vrt. Job 

14:13), näin esim. Smend ja Skehan. 
14 Gr II:ssa on tämän jälkeen mielenkiintoinen lisäys: ”Kaiken tutkimus on 

lopussa/kuolemassa”, joka kertoo jo orastavasta uskosta viimeiseen tuomioon. 



  Sir 16:24-27:16   98 

23 Ne, joilta puuttuu ymmärrystä/järkeä1, ajattelevat näin, 

ja yksinkertainen/tyhmä2 mies arvelee/otaksuu tällä tavalla.3 

 
 

Kuulkaa minua!4 (16:24–26)5 
 

24 Kuulkaa minua ja ottakaa vastaan ymmärrykseni/viisauteni6 

ja sanojani tarkatkaa7.8 

25 Minä tahdon antaa henkeni pulputa/virrata9 punnuksella10 

ja taitavasti/harkiten11 ilmoittaa tietoni1. 

                                                 
1 Vaatii pienen pienen tekstikorjauksen (�	 �� > �� ��). Vrt. Sir 6:20 (”ymmärtämätön”) 

ja siellä annetut paralleelit. 
2 Vrt. Sir 8:17 (”yksinkertainen/typerys”) ja siellä annetut paralleelit. 
3 B-säe kuuluu LXX:ssa: ”ja mieletön ja harhaan joutunut mies ajattelee tyhmiä”. 
4 Otsikko on valittu alkusanojen mukaan. Laajempi kokonaisuus on 16:24–30, jonka 

aiheena ovat Jumalan luomistyöt, mutta niihin saakka näissä jakeissa päästään tuskin 

lainkaan. Ehkä kreikkalaisen tekstin käännökseen tulee koko laajempaa 

tekstikokonaisuutta vastaava otsikko (vai pitäisikö molemmissa olla sama?). 
5 Näihin jakeisiin on heprealaista tekstiä käsikirjoituksessa MS A. 
6 Vrt. Sir 8:9 (”viisaus/ymmärrys”). Oppikaa minulta viisautta/ymmärrystä, vrt. LXX: 

”opi viisautta/ymmärrystä”. 
7 Vrt. Sir 16:20 (”tarkata”) ja siellä myös paralleeleja. 
8 Jae kuuluu LXX:ssa hieman toisin: ”Kuule minua, poika(ni) ja opi 

ymmärrystä/viisautta / ja kiinnitä huomiosi sanoihini.” 
9 Täsmällinen paralleeli ”hengen pulputtamiselle” on Snl 1:23, joka on käännetty varsin 

vapaasti: ”minä opetan teitä”. Muita vastineita itse verbille ovat ”ilmoittaa” (Ps 19:3, 

myös taustalla), ”tuoda julki” (Ps 78:2) ja ”kummuta” (Ps 119:117). LXX:ssa on ”tuoda 

julki/ilmoittaa kasvatusta/sivistystä (�������)”. 
10 Vrt. Lev 26:26 (”vaa’alla punniten”), tarkoittaa ”punniten/tarkasti harkiten”, HALAT: 

”abgewogen, maßvoll”. 
11 Ainut kanoninen paralleeli on Miika 6:8, jossa annettu käännös (”valvoen… 

Jumalaasi kuunnellen”) ei sovi tähän. Tässä kysymykseen tulee lähinnä 

”taitavasti/harkiten”. HALAT 973: ”behutsam, sorgfältig, einsichtig, bedachtsam”. 

LXX:ssa on ��� ���������� eli akribialla, tarkkuudella, täsmällisyydellä. Sauer: ”in 
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26 Jumalan luodessa tekonsa alussa 

[hän määräsi niille (kullekin) tehtävänsä.]2 

------ 
 

Ylellisen elämän vaarat3 (18:32–19:2)4 
 

18:32 Älä iloitse nautinnon5 hetkellisyydestä6, 

jonka7 (tuottama) köyhyys on kaksinkertainen8.9 

33 Älä ole syömäri ja juomari10, 

ja/tai sinulla ei ole mitään kukkarossa11.1 

                                                                                                                                                                  
Demut” (vanhentunut tulkinta), Skehan: ”in a careful way” (menettelee), Smend: 

”abgemessen” (paralleelin pohjalta).   
1 Sama yhdistelmä esiintyy myös muualla: Ps 19:3 (”julistaa”), Job 32:6.10 (”kertoa 

mitä tiedän”), Job 32:17 (”sanoa suoraan mitä minä tiedän”). 
2 MS A:ssa on pelkästään ”niiden elämälle”. Jatko on täydennetty Syr:n ja LXX:n 

pohjalta. Koko jakeen ajatus olisi: Kun Jumala alussa loi kaiken, hän antoi kaikille 

luoduilleen oman tehtävänsä. 
3 Muita mahdollisuuksia olisivat esim.: Intohimoista, Ylellisestä/kevytmielisestä 

elämästä, Varo/vältä ylellistä/kevytmielistä elämää, Hetkelliset/hetken nautinnot. 

Lopullinen otsikko riippuu myös tekstin rajauksesta. Ota myös myös 6:1–3. 
4 Heprealaista tekstiä on käsikirjoituksessa MS C, jossa on lisäksi yksi sana 

(”vihamies/vihollinen”) myös jakeesta 18:31. 
5 Vrt. Sir 11.27 (”onni”) ja siellä annetut paralleelit, lisäksi 14:12.16 (”nautinto”). 
6 Sama ongelmallinen sana kuin Sir 10:10 (”vähäinen”) ja siellä myös eri selityksiä. 

Tässä lienee kysymys hetkellisistä, ohimenevistä nautinnoista. LXX tosin puhuu 

”suuresta” nautinnosta/mässäilystä”. 
7 Sillä sen.... 
8 Vrt. Sir 12:5. 
9 B-säe on LXX:ssa toisin: ”älä sido itseäsi sen (aiheuttamiin) kustannuksiin”. 
10 Sama pari toisessa järjestyksessä Snl 23:21, vrt. myös Dtn 21:20 (”viettää 

kevytmielistä ja juopottelevaa elämää”) ja Snl 23:20 (”juomari … mässäilevä”). 
11 Näin myös Jes 46:6. 
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19:1 Joka näin tekee2, se ei rikastu3, 

ja joka halveksii pieniä/vähäisiä (asioita)4, tuhoaa itsensä5. 

2 Viini6 ja naiset7 tekevät sydämen kurittomaksi/hillittömäksi8, 

ja voimakas himo tuhoaa omistajansa (pl.)9. 

 
 

Aika vaieta, aika puhua10 (20:5–7)11 
 

512 (Joku/moni)13 on sellainen, joka vaikenee/on vaiti, ja häntä pidetään viisaana,14 

ja (joku/moni/toinen) on sellainen, jota halveksitaan15 hänen puheensa paljouden16 takia. 

6 (Joku/moni) on sellainen, joka vaikenee/on vaiti, koska hänellä ei ole vastausta/mitä    

  vastata, 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:ssa jae kuuluu koko lailla toisin: ”Älä tule köyhäksi osallistumalla pitoihin 

lainarahalla, ja/kun sinulla ei ole mitään kukkarossa”, minkä jälkeen Gr II:ssa on vielä 

lisäys: ”sillä (silloin) sinä punot juonia omaa elämääsi vastaan.” 
2 LXX:ssa tällä paikalla: ”juopotteleva työntekijä” (!). 
3 Vrt. Snl 21:17, 23:21. 
4 Voisi kontekstin perusteella tarkoittaa pieniä/vähäisiä/vaatimattomia elämän iloja. 
5 LXX: ”kukistuu pian”. 
6 Vrt. Sir 31:25–31 sekä Snl 20:1, 31:4–7. 
7 Vrt. Hoos 4:10–11, Snl 31:3. 
8 Sama verbi hieman eri merkityksessä Sir 8:2 (”tehdä röyhkeäksi”). LXX: ”saavat 

ymmärtäväiset luopumaan”. 
9 B-säe on sama kuin Sir 6:3a (LXX 6:4a). LXX:ssa b-säe kuuluu: ”joka yhtyy 

porttoihin, on tyhmänrohkea”. 
10 Tämä on keskeisin aihe jaksossa 20:1–7. 
11 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS C. 
12 Monin paikoin fragmentaarinen teksti on täydennetty Smendin avulla (vrt. LXX) ja 

kuuluu: ����������� ����������������������������. 
13 Samanlaisia kieliopillisia rakenteita kuin tässä oli jakeissa Sir 6:7–9. 
14 Vrt. ajatukseen Snl 17:28. 
15 LXX: ”on vihattu”. 
16 Sama kuin Sir 13:11 (”hänen puheensa paljouteen”). 
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             ja (joku/moni/toinen) on sellainen, joka vaikenee/on vaiti, koska hän  

  näkee/tietää/tuntee/osaa valita (oikean) ajan. 

             7 Viisas vaikenee/on vaiti (oikeaan) aikaan saakka,1 

ja/mutta tyhmä2 ei ota huomioon3 (oikeaa) aikaa. 

 
 
Viisaan ja tyhmän eroista4 (20:13, 22–23)5 

 
13 Viisas tekee itsensä rakastetuksi/pidetyksi6 sanan/puheen vähäisyydellä, 

mutta tyhmien7 hyvyys/ystävällisyys/kohteliaisuus8 vuodatetaan/kaadetaan.9 

--- 

22 (Joku/moni)10 on sellainen, joka tuhoaa itsensä häpeästä11 

ja kasvojen hulluudesta/typeryydestä12 hävittää/ajaan tuhoon itsensä. 

                                                 
1 Vrt. Snl 15:23, 25:11. 
2 Yleisimpiä käännösvastineita Snl:ssa usein esiintyvälle sanalle ovat ”hullu” (Snl 1:32, 

10:18.23), ”houkka” (Snl 8:5, 13:19), ”tyhmä” (Snl 10:1, 12:23) ja ”tyhmyri” (Snl 

17:12.16). LXX:ssa on tässä ”suupaltti ja mieletön”. 
3 Sanan merkityksiä ovat mm. ”vartioida, ottaa vaarin, tarkata, noudattaa”. 
4 Laajemmassa kontekstissa (20:8–26) on kysymys viisaan ja tyhmän eroista. 
5 Heprealaista tekstiä on käsikirjoituksessa MS C, jossa se tosin on väärällä paikalla: j. 

13 on jakeen 37:26 jälkeen ja jakeet 22–23 jakeen 4:21 jälkeen.  
6 Sana ���� ��on täydennetty Smendin mukaan (sama ilmaus myös Sir 4:7). 
7 Sama sana kuin edellä Sir 20:7. 
8 Periaatteessa sana voisi olla myös monikko (LXX: ”ystävällisyyden 

osoitukset/kohteliaisuudet”), ellei verbi olisi yksikössä (minkä Smend muuttaa 

monikoksi). 
9 Ymmärrän tämän lauseen tarkoittavan: mutta typerysten kohteliaisuuksilla ei ole äärtä 

eikä laitaa. 
10 Vrt. edellä 20:5–7. 
11 Tarkoittanee sitä, että henkilö häpeää omaa juutalaista uskontoaan ja alkaa jäljitellä 

hellenistisiä tapoja, vrt. Sir 4:21, 41:14–42:8, myös Luuk 9:26. 
12 ”Kasvojen hulluus” (näin myös LXX) voisi olla ulospäin näkyvää typerää 

käyttäytymistä, johon kuului myös hellenististen tapojen (myös pukeutumisen) 
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23 (Joku/moni) on sellainen, joka häpeää1 ja saattaa ystävänsä luottamaan2 (itseensä) 

ja hankkii(kin) hänestä vihamiehen/vihollisen ilman syytä/syyttä suotta/turhan päiten. 

 
 

Onnellinen mies3 (25:8)4 
 

8 Onnellinen on se5, joka ei ole langennut/hairahtunut kielellä6 

eikä7 ole (joutunut) palvelemaan8 itseään alempiarvoista.9 

Onnellinen on10 viisaan/ymmärtäväisen vaimon mies11 

ja joka ei (joudu) kyntämään härällä12 yhdessä aasin kanssa13. 

 

 

                                                                                                                                                                  
omaksuminen. Vrt. Skehan: ”by foolish posturing”, Sauer: ”durch Unverstand im 

Umgang”. 
1 Häpeän pelossa (vrt. LXX). 
2 Vrt. 2Kun 18:30 ja Jes 36:15 (”houkutella luottamaan”), Jer 28:15 ja 29:31 (”saada 

luottamaan”), LXX:ssa on ”antaa lupauksia”. Kysymys on joka tapauksessa hieman 

liian nopeasta, kevytmielisestä luottamuksen herättämisestä, katteettomien lupausten 

antamisesta, koska toiminta kääntyy antajaa itseään vastaan. 
3 Lähin konteksti on 25:7–12, jossa on kysymys onnellisuutta tuottavista asioista. 
4 Heprealainen käsikirjoitus MS C. 
5 Ks. Sir 14:1 (paralleeleja). 
6 LXX:ssa jakeen toisena lauseena. Asiaan vrt. Sir 14:1, Jaak 3:2. 
7 Tekstikorjaus: ��� > ��� . 
8 Sekä hepreassa että kreikassa on tässä mennyt aikamuoto. 
9 Vrt. Saarn 10:7, Luuk 22:27, Joh 13:13–16. 
10 LXX:ssa ”asuu yhdessä”. 
11 LXX:ssa jakeen ensimmäisenä lauseena. Vrt. Sir 26:1–4. 
12 Tekstikorjaus: � ��� > � ��� (vrt. Dtn 22:10). 
13 Puuttuu LXX:sta. Viittaus kohtaan Dtn 22:10, joka on tässä ymmärretty onnettoman 

avioliiton metaforana (vrt. 2Kor 6:14). 
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Kelvoton/paha vaimo1 (25:13, 17–24)2 
 

13 Jokainen isku/haava/tuska, ja/mutta/kunhan ei sydämen isku/haava/tuska, 

jokainen pahuus, ja/mutta/kunhan ei naisen pahuus!3 

--- 
17 Naisen pahuus muuttaa miehen4 ulkonäön/ulkomuodon/katseen synkäksi5 

ja pimentää6/synkistää hänen kasvonsa karhuksi. 

18 Hänen miehensä istuu7 ystävien8 keskellä 

ja huomaamattaan/tietämättään/tahtomattaan9 huokailee10.11 

19 Pientä/vähäistä on (mikä tahansa) pahuus verrrattuna naisen pahuuteen,12 

syntisen/synnintekijän arpa/osa langetkoon hänen päällensä!13 

20 Niin kuin ankara/voimakas/vaikea/raskas14 nousu/ylämäki vanhalle miehelle15 

on kielen/kielevä vaimo1 rauhalliselle/hiljaiselle/vaatimattomalle/nöyrälle2 miehelle. 

                                                 
1 Koko jakso 25:13–24 käsittelee johdonmukaisesti yhtä ainoaa tärkeää teemaa: naisen 

ylivertaista pahuutta. 
2 Heprealainen käsikirjoitus on tässäkin MS C. 
3 Jakeesta puuttuu pari sanaa, jotka on kuitenkin helppo täydentää LXX:n perusteella. 
4 LXX puhuu tässä ja myös b-säkeessä naisen omasta ulkonäöstä. Näin korjaavat tekstiä 

myös Smend ja Skehan (toisin Sauer). 
5 LXX:ssa pelkästään ”muuttaa hänen ulkonäkönsä”. 
6 Vrt. Hes 32:7 (”pukea mustiin”), Hes 32:8 (”pimentää”). 
7 LXX:ssa käytetty verbi viittaa lähinnä aterialla istumiseen (tai nojaamiseen). 
8 Yleisempi ystävää/lähimmäistä tarkoittava sana, joka voi merkitä myös tuttavaa. 
9 LXX:ssa ”heidän kuullessaan (?)”. 
10 Sir 12:12 (”huokailla/valittaa”) ja lisäksi Ex 2:23, Jes 24:7 (”huokailla”), Jer 22:23 

(”voihkia”), Hes 9:4, Snl 29:2 (”huoata”), Hes 21:11–12 (”vaikertaa”). LXX:ssa ystävät 

”huokailevat katkerasti”. 
11 Oikeastaan jae on proosaa. Sen sisällöllinen vastakohta on Snl 31:23. 
12 LXX kääntää hyvin idiomaattisesti ja oikein: ”Pientä on kaikki pahuus naisen 

pahuuden rinnalla.” 
13 Toive voi tarkoittaa myös sitä, että häijy nainen joutuisi naimisiin synnintekijän 

kanssa (vrt. Saarn 7:26), Di Lella. 
14 LXX: ”hiekkainen”. 
15 LXX: ”vanhan miehen jaloissa”. 
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21 Älä lankea naisen kauneuteen 

äläkä ota/hanki vaimoa3 hänen omaisuutensa4 takia. 

22 Sillä raskas/ankara orjuus5 ja häpeä6 

on nainen, joka elättää/elättämässä miestänsä. 

23 Käsien uupumus ja polvien horjuminen7 

on vaimo, joka ei tee miestään onnelliseksi8.9 

24 Naisesta on synnin alku, 

ja hänen takiansa me kuolemme10 kaikki.11 

 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Sir 8:3 (”kielevä mies”). 
2 HALAT ei tunne sanaa (��), Smend antaa Syr:n perusteella ”demütig, bescheiden”, 

Skehan ”quiet” ja Sauer ”ruhig”. 
3 Sana esiintyy Ex 22:15 täsmällisessä merkityksessä ”maksaa morsiamenhinta ja ottaa 

vaimoksi”. Jostain syystä Skehan (”to be greedy”) ja Sauer (”begehren”) kuitenkin 

kääntävät pikemminkin LXX:n mukaan (”kaivata/haluta/himoita”). 
4 Hepreassa sanatarkasti ”sen takia, mitä hänellä on”, mikä tarkoittaa omaisuutta (vrt. 

seuraava jae). LXX:ssa tätä ei ole ymmärretty. Sauer on kääntänyt omaisuuden 

”olemukseksi” (Wesen). 
5 Tekstikorjaus ja täydennys Smendin mukaan: ��� � �	��. Vrt. Ex 1:14 ja Dtn 26:6 

(”raskas työ”), Ex 6:9 (”raskas orjuus”). 
6 LXX:ssa a-säe kuuluu: ”Viha, häpeämättömyys ja suuri häpeä”. 
7 Sama pari myös Jes 35:3 hieman eri muodossa: ”uupuneet kädet ja horjuvat polvet” ja 

Hepr 12:12 ”hervonneet kädet ja halvaantuneet polvet”. ”Käsien uupumukseen” vrt. 

myös Job 4:3 ja 2Sam 17:2 (”voimaton”). 
8 Vastakohta on Snl 31:10–12. 
9 LXX:ssa on jakeen alussa kaksi ylimääräistä riviä, joiden mukaan paha vaimo on 

syypää myös miehensä masennukseen (”alakuloinen mieli ja synkät kasvot ja sydämen 

kipu”). 
10 Ben Sira käyttää kanonisissa kirjoissa melko harvoin esiintyvää verbiä ����

kuolemisesta (vrt. Sir 14:17 ja jo 8:7 ”vainaja”). 
11 Jakeen näkemys edustaa vinoutunutta tulkintaa syntiinlankeemuskertomuksesta (Gen 

3:6), jolle löytyy tukea jakeesta 1Tim 2:14, mutta ei esimerkiksi Paavalin aidoista 

kirjeistä (vrt. Room 5:12, 14–19 ja 1Kor 15:22). 
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Hyvä vaimo1 (26:1–3, 13)2 

 

1 Hyvä vaimo – onnellinen on hänen miehensä, 

ja hänen (miehen) (elin)päiviensä lukumäärä on kaksinkertainen3.4 

2 Kunnon/kelpo/hyvä5 vaimo lihottaa/virkistää6 miestänsä, 

ja vuotensa hän (mies) täyttää/viettää7 rauhassa8. 

3 Hyvä9 vaimo on hyvä10 osa/osuus11, 

ja se/joka annetaan Herraa pelkäävän12 osaksi13.14 

--- 

13 Vaimon kauneus/viehätys1 ilahduttaa2 hänen miestänsä, 

                                                 
1 Teema kattaa koko jakson 26:1–27, jossa on puhetta myös kelvottomasta vaimosta (j. 

6–12), mutta negatiiviset jakeet puuttuvat heprealaisesta tekstistä. 
2 Heprealainen käsikirjoitus MS C. 
3 Sama sana Jes 40:2 (”kaksin verroin”). 
4 LXX:ssa täsmälleen samoin. Vrt. ajatukseen Snl 12:4. 
5 Eri sana kuin jakeen 1 ”hyvä”, tarkoittaa naisen kykyä ja kuntoa. Vrt. LXX ”miehekäs 

nainen”, Vulg. ”mulier fortis”. Sama sanayhtymä kuin Snl 31:10, joka lienee kohdan 

taustalla ja jossa se on käännetty ”hyvä vaimo”. 
6 Snl 15:30 (”virkistää”), jossa paralleeli on ”ilahduttaa”. LXX kääntää sanan myös 

tässä verbillä ”ilahduttaa”. Tosin heprean verbiin, jonka taustalla on rasvaa ja lihavuutta 

tarkoittava sana, liittyy melko voimakas fyysinen aspekti. Kunnon vaimo ei pelkästään 

ilahduta miestään, vaan lisää myös hänen mieskuntoaan, antaa hänelle voimia. 
7 Sana (����) on täydennetty LXX:n mukaan. 
8 Heprean sana šalom, johon liittyy paitsi rauhan (näin LXX), myös hyvinvoinnin, 

onnen, menestyksen ja kaikkinaisen tasapainon ajatus. Vrt. tässä yhteydessä erityisesti 

Snl 3:2,16–17, Ps 37:11, 119:165, 122:6–9, 128:1–6. 
9 Sama adjektiivi kuin 26:1. 
10 Sana on täydennetty LXX:n perusteella. 
11 Vrt. Lev 7:33 (”osuus”), Lev 8:29 ja 1Sam 1:4–5 (”osa”). 
12 LXX:ssa monikko. 
13 Eri sana kuin edellisellä rivillä. 
14 Jakeen ajatukseen vrt. Snl 18:22 ja 19:14. 
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ja hänen viisautensa/ymmärryksensä lihottaa/virkistää hänen (miehen) luunsa3. 

 

 

Puheestaan ihminen tunnetaan/Mistä suu puhuu, sitä ihminen ajattelee (27:5–6)4 

 

5 Savenvalajan astia poltetaan uunissa5, 

ja niin kuin se/samoin6 ihminen (koetellaan) puheensa7 perusteella. 

6 Puun viljelyn/hoidon perusteella/mukaan tulee (sen) hedelmä, 

samoin puhe ihmisen8 ajatusten/tahdon9 perusteella/mukaan.10 

                                                                                                                                                                  
1 Sana on täydennetty LXX:n perusteella (�����). Molempia vastineita on käytetty 

hyvän vaimon kuvauksessa Snl 31:30. 
2 Sana on täydennetty LXX:n perusteella. 
3 ”Luut” on täydennetty LXX:n perusteella. Itse ilmaus esiintyy jo Snl 15:30 (”virkistää 

ruumis”). Vrt. jae 2. 
4 Jakeet ovat käsikirjoituksessa MS A glossana jakeen 6:22 perässä. 
5 Vrt. Gen 19:28 (”polttouuni”), Ex 19:18 (”tulinen uuni”). 
6 Tekstiä ei tarvitse korjata, jos ymmärretään alussa oleva sana ���� yksikkömuotona 

(”astia”) eikä monikkona kuten LXX:ssa. Silloin heprean ������”ja niin kuin se/hän” 

voi ilman muuta viitata ”astiaan” (joka on hepreassa maskuliini). 
7 Näiden jakeiden oikean tulkinnan kannalta on ratkaisevan tärkeää huomata, että 

heprean sana �����, joka esiintyi jo Sir 9:15 merkityksessä ”neuvonpito”, tarkoittaaa 

tässä puhetta tai keskustelua. Sama merkitys on tässä todennäköisesti myös vastaavilla 

kreikan sanoilla ���	������ (jae 5) ja 	������ (jae 6). Näin päättelee myös Di 

Lella. Myös Vulgatassa on käytetty termejä verbum ja sermo. Vrt. puheeseen koettelun 

keinona Sir 13:12. Smend ja Sauer ovat ymmärtäneet nämä jakeet väärin. 
8 Tämä on LXX:n mukainen tekstikorjaus (	�� �> �	 � ). 
9 Tässä on sama monimerkityksellinen sana �
�� (samat konsonantit kuin 

”savenvalajassa”!), jota käytetiin Sir 15:14 (vapaasta) tahdosta (ks. siellä paralleeleja). 

Tässä sana tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ihmisen sydämessä liikkuu, siis lähinnä hänen 

ajatuksiaan (vrt. Gen 6:5 ja Dtn 31:21). LXX kääntää aika osuvasti ”ihmisen sydämen 

ajatukset”. 
10 Sama rinnastus esiintyy myös Matt 12:33–37, ja vrt. myös Matt 7:16–19. 
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Ystävyydestä1 (27:16)2 

 

16 Luotettavan/uskollisen ystävän karkottaa pois3 häväistys/loukkaus, 

ja/mutta se, joka kätkee salaisuuden, rakastaa kuin sieluaan/itseään. 

 

 

Pidä poikasi kurissa/Kurita poikaasi (30:11–13) 

 

11 Älä päästä häntä4 hallitsemaan5 hänen nuoruudessaan 

äläkä anna anteeksi6 hänen rikkomuksiaan/hairahduksiaan7. 

12 Niin kuin sarvikyy8 käy/iskee elävän/eläimen kimppuun, 

murskaa9 hänen lantionsa10 vielä, kun hän on poika(nen)/nuori.11 

                                                 
1 Koko jakso Sir 27:16–29 käsittelee ystävyyttä. 
2 Jae esiintyy käsikirjoituksessa MS B jakeen 31:2 jatkona (väärällä paikalla). 
3 Verbin 'perusmerkitys' on tehdä kodittomaksi, saattaa harhailemaan kodittomana. Sana 

esiintyy 2Kun 21:8 (”panna harhailemaan”) ja Ps 36:12 (”karkottaa kodista”). 
4 Sana viittaa poikaan (joka lienee syytä lisätä tekstiin: ”poikaasi”), jonka kasvatuksesta 

edellä jakeissa 1–10 puhutaan. Nämä jakeet eivät ole säilyneet yhdessäkään 

heprealaisessa käsikirjoituksessa. Tässä tarvittanee alahuomautus, joka koskee juuri 

edellä sanottua asiaa. 
5 LXX: ”Älä anna hänelle valtaa”, Smend: ”Lass ihm keine Freiheit”, Skehan: ”Give 

him not his own way”. 
6 Tai vapaammin: ”jätä rankaisematta”, vrt. LXX: ”jätä vaille huomiota, katso läpi 

sormiesi”. 
7 LXX: ”tietämättömyyksiään” eli ”tietämättömyydestä johtuvia rikkomuksiaan”, siis 

”hairahduksiaan”, mikä sopii myös heprean vastineeksi. 
8 Näin myös Dtn 32:33 ja Job 20:14.16, „kyy“ Jes 11:8, 58:5, 91:13. 
9 Vrt. Ps 74:14 ”musertaa”, Job 20:19 ”murskata”. 
10 Vrt. Gen 37:39, 1Kun 2:5, 12:10 ”vyötäiset”, Ex 28:42 ”vyötärö” ja Dtn 33:11 

”murskaa hänen vastustajiensa luut”. Lause lienee pakko ymmärtää metaforisesti 

(taltuta, pehmennä hänet tms.). 
11 Tämä säepari puuttuu LXX:sta ja on selvästi tautologinen seuraavaan verrattuna, 

mutta poistoa tuskin on syytä harkita. 
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Taivuta/paina alas hänen päänsä1 hänen nuoruudessaan 

ja iske halki2 hänen lantionsa3, kun hän on pieni, 

ettei hän kävisi kovapintaiseksi/tylyksi4 ja nousisi kapinaan sinua vastaan 

ja ettei sinulle syntyisi hänestä sielun henkäystä/elämän viime henkäystä5. 

13 Kurita6 poikaasi ja tee raskaaksi hänen ikeensä7, 

ettei hän hulluudessaan/typeryydessään alkaisi ylvästellä/rehennellä8 sinua vastaan.9 

                                                 
1 Vrt. sama Sir 4:7 ”paina pääsi alas”, LXX:ssa on ”pään” tilalla ”niska”. 
2 Vrt. 2Kun 8:12 ja 15:16 ”viiltää vatsa auki”, 2Kun 2:24 ”raadella kuoliaaksi”, Hoos 

13:8 ”raadella”, LXX:ssa ”murskata”. 
3 Toinen variantti samasta teemasta, joka oli jo edellä (= nujerra, alista, kurita tms.). Vrt. 

Smend: ”schlage ihm die Lenden wund”. 
4 Tekstissä on verbi ���, joka tarkoittaa juomista, mutta ei koskaan esiinny qalissa, vaan 

yleensä hif:ssä merkityksessä ”juottaa” (ei sovi tähän). Marginaalista löytyy tälle 

variantti ���� �, jolla on myös merkitys ”olla tyly” (Job 39:16) ja joka sopii tähän 

yhteyteen (vrt. LXX: ”olla kovapintainen, uppiniskainen”). 
5 Vrt. sama Job 11:20 ”viimeinen henkäys”. LXX:n pohjalta tässä ajatellaan myös 

”sielun surua” (”Seelenkummer”, Smend) ja lisäksi myös ”huokailua” (”ein Seufzen”, 

Sauer). 
6 Vrt. Sir 7:23 ”kasvattaa”, Snl 29:17 ”ojentaa”, LXX:ssa ”kasvattaa”, mutta kontekstin 

perusteella tässä kysymys kovakouraisesta ’kasvatuksesta’. 
7 Vrt. 1Kun 12:10. Tähän käännökseen päädytään riippumatta siitä, seurataanko 

käsikirjoituksessa olevaa lukutapaa ����� vai korjataanko sen muotoon ����� (Smend 

sekä useimmat muut). LXX:ssa toisin: ”ja teetä hänellä työtä”. 
8 Smend olettaa tällaisen merkityksen arabian pohjalta tekstissä olevalle verbille ���, 

jota esim. HALAT ei tunne. Samaan merkitykseen päädytään marginaalissa olevan 

muodon �����perusteella (hitpa. verbistä ����”sich erheben, brüsten”).��
9 LXX:ssa hieman toisin: ”ettei hän röyhkeydellään herättäisi pahennusta.” 
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Terveys on arvokkaampaa/pi kuin rikkaus (30:14–25) 

 
14 Parempi köyhä ja elämä/elävä hänen luissaan1 

kuin rikas ja sairaus hänen lihassaan2. 

15 Lihan3 elämää/terveyttä haluan/arvostan enemmän4 kuin kultaa5 

ja hyvää henkeä6 enemmän kuin koralleja7. 

16 Ei ole rikkautta (, joka menee) yli luiden/ruumiin terveyden8 rikkauden 

eikä ole ole hyvää (, joka menee) yli sydämen/mielen hyvän9. 

17 Parempi kuolema kuin turha elämä10 

ja ikuinen lepo kuin kestävä/jatkuva/hellittämätön tuska1. 

                                                 
1 So. ja ruumiiltaan terve. LXX: „terve ja vahva kunnon puolesta“. 
2 ”Liha” vastaa edellisen säkeen ”luita”, ja molemmat yhdessä kuvaavat ihmisen 

fyysistä puolta. 
3 Sana ”liha” (= ruumis) saadaan kahden marginaalissa olevan sanan (� �� ja ���) 

perusteella. 
4 LXX:ssa ”on parempaa kuin”. 
5 Tarkasti ottaen sana tarkoittaa ”puhdasta kultaa”, mikä on joskus otettu huomioon 

myös käännöksessä (esim. Val.v 4:2, Ps 19:11, 119:127, Snl 8:19), mutta ei läheskään 

aina (vrt. Ps 21:4, Laul.l 5:15, Job 28:17). LXX:ssa on ”kaikki kulta”. 
6 Viittaa selvästi mielenterveyteen (mens sana), LXX:ssa ”vahva henki”, Vulgatassa 

salus animae, Skehan: ”a blith spirit”, Smend: ”froher Sinn”, Sauer: ”gesunder Geist”, 

siis hyvä/terve/tasapainoinen mieli, mielen tasapaino. Merkille pantavaa on ruumiillisen 

ja henkisen terveyden yhteys. 
7 Jakeesta Sir 7:19 tuttu sana (ks. siellä myös paralleeja). Vrt. tässä erityisesti Snl 3:14-

15, 8:10-11 ja 31:10. LXX kääntää sanalla ”vauraus, onni” (�	��). 

8 Tässä sanalle ��!'�pitää olettaa merkitys ”terveys” (vrt. LXX sekä Snl 3:8 ja HALAT 

1522b), jolloin marginaaliin ei tarvitse turvautua (siellä oleva � ��� ei sovi kunnolla 

tähän). 
9 Sama rinnastus kuin edellisessä jakeessa: ruumiin terveys ja mielen tasapaino. 

LXX:ssa b-säe hieman toisin: ”eikä ole iloa, joka ylittää sydämen ilon” (vapaa käännös 

heprealaisesta tekstistä).  Smendillä erityisen onnistunut käännös b-säkeestä: ”und kein 

Gut über den guten Mut.” 
10 Marginaalissa ”paha elämä”, joka tulee seuraavassa. 
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Parempi kuolema kuin paha/huono elämä 

ja laskeutuminen/vaipuminen tuonelaan kuin pysyvä/lakkaamaton tuska.2 

18 Hyvä (ruoka)/herkku, kaadettu/pantu suljetun suun päälle3 

on (kuin) tarjousuhri4, asetettu epäjumalankuvan5 eteen.6 

197 Mitä [höytyä siitä on]8 pakanoiden [epäjumal]ille9, 

jotka eivät syö eivätkä haista10. 

Näin on se, jolla on rikkautta, 

mutta joka ei saa nauttia1 siitä. 

                                                                                                                                                                  
1 Sama kuin Sir 3:27. ”Tuska” voidaan kääntää molemmilla kerroilla myös 

”sairaudeksi” kuten LXX:ssa (b-säkeessä). Vrt. Dtn 28:59 ”parantumaton sairaus”. 

Mutta ”tuskalla” on kyllä puolensa. 
2 Jakeen b-puolisko on selvästi variantti a-puoliskolle. LXX  tuntee ainoastaan b-jakeen, 

joka lienee alkuperäisempi, mutta tässä lienee syytä ottaa mukaan molemmat (vrt. 

muualla). Itse jakeen ajatukseen vrt. Tob 3:6.10.13 ja Job 3:11.13.17 ja Saarn 4:1–2. 

Ajatus ei ole tyypillinen vanhemmille VT:n kirjoille. 
3 Ajatus: sellaisen ihmisen eteen, joka ei kykene syömään. LXX:ssa a-säe samoin kuin 

hepreassa. 
4 Täsmälliseltä merkitykseltään tuntematon uhrilaji, joka on käännetty aina 

”tarjousuhriksi” (Ex 29:24.26; Lev 7:30, 8:27.29 ym), mutta tässä sopisi ehkä paremmin 

”ruokauhri” (vrt. erityisesti Jes 57:6). 
5 ”Paskajumala”, josta esiintyy seuraavat käännökset: ”epäjumalankuva” (Lev 26:30, 

Dtn 29:16, 2Kun 21:11), ”epäjumalanpatsas” (1Kun 15:12, 2Kun 17:12) ja ”epäjumala” 

(1Kun 21:26). 
6 LXX kääntää b-säkeen vapaasti: ”(kuin) ruokakasat (?), jotka ovat haudalla”. Vrt. Tob 

4:17. 
7 Koko jae on kirjoitettu käsikirjoituksen marginaaliin ja kyseessä saattaa olla 

myöhempi lisäys, joka esiintyy hieman eri muodossa myös LXX:ssa. 
8 Täydennys LXX:n mukaan. 
9 Pääosin täydennetty LXX:n mukaan, mutta monikon pääte näkyy hepreassa. Ilmeisesti 

sama epäjumala-sana kuin edellä. 
10 Vrt. Dtn 4:28 ”eivät maista eivätkä haista” (samat verbit hepreassa), myös Ps 115:5-7 

ja Ps 135:15-17. 
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20 Silmillään [hän näkee ja huokailee]2, 

niin kuin eunukki3, joka syleilee4 tyttöä/nuorta naista ja huokailee5. 

Sellainen on se, joka tekee/toteuttaa oikeutta (väki)pakolla.6 

Sellainen on uskottu7, joka yöpyy/makaa neitsyen8 kanssa, 

ja/mutta Herra etsii hänen kädestään9.10 

21 Älä anna murheen/surun11 valtaan sieluasi/mieltäsi/itseäsi 

äläkä kompastu/kaadu syntiisi/rikkomukseesi/syyllisyyteesi12. 

22 Sydämen ilo13 on miehen/ihmisen elämä, 

ja ihmisen ilo/riemu pidentää hengitystä/elinpäiviä1. 

                                                                                                                                                                  
1 Verbin ��� nif. merkitys myöhemmän heprean pohjalta (Jastrow, 357b), LXX:ssa säe 

kuuluu toisin. 
2 Koko ensimmäinen rivi on marginaalissa kuten edellinen jae. Aukko on täydennetty 

LXX:n pohjalta. 
3 Vaatii korjauksen ��� ��  > � �� � �(vrt. LXX). 
4 Vrt. Gen 33:4 ”syleillä”, Snl 5:20, Laul.l 2:6, 8:3 ”hyväillä”. 
5 Sama Sir 12:2 ja 25:18 (näissä paralleeleja). 
6 Tämä säe on selvästi myöhempi laajennus, joka puuttuu LXX:n päätraditiosta (Gr I). 
7 Tarkoittanee eunukkia (vrt. Sauer). 
8 Vrt. Gen 24:16 ”neitsyt”, Dtn 22:23.28 ”koskematon tyttö”, Dtn 32:25 ”neito”, Aam 

8:13 ”neitonen”. 
9 Vaatii hänet tilille teostaan. 
10 Viimeinen parisäe säe on selvä lisäys, joka puuttuu kokonaan LXX:sta. 
11 Sana on luettava (myös muualla Sir:ssa) ��	 , jolloin se tarkoittaa ”surua ja ”murhetta” 

(vrt. LXX). 
12 Yleensä tämä rivi luetaan marginaalissa olevan lukutavan mukaan, jolloin saadaan 

LXX:aa (”äläkä vaivaa itseäsi suunnitelmillasi”) muistuttava käännös ”älköönkä 

neuvosi/suunnitelmasi saattako sinua kompastumaan”. Tämä ei kuitenkaan muodosta 

sopivaa paralleelia a-säkeelle. Yllä oleva heprealainen pääteksti voidaan kuitenkin 

ymmärtää kontekstiin paremmin sopivaksi: Äläkä sorru rikkomustesi tuottaman 

syyllisyystaakan alle, toisin sanoen: Älä jää liiaksi murehtimaan rikkomuksiasi. Sana 

����tarkoittaa sekä syntiä/rikkomusta että siitä johtuvaa syyllisyyttä. 
13 Vrt. Snl 17:22 ”iloinen sydän”, myös Saarn 11:10. 
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23 Viettele sielusi/itsesi2 ja lohduta/rohkaise/virkistä3 sydäntäsi, 

ja/mutta murhe/suru4 pidä loitolla itsestäsi, 

sillä [monet]5 murhe/suru6 on tappanut,  

eikä murheesta/surusta ole (mitään) hyötyä7.8 

24 Kateus ja murhe/suru9 lyhentävät (elin)päivät, 

ja ennen aikojaan vanhentaa huoli10. 

                                                                                                                                                                  
1 Lähes sama ilmaus, mutta eri merkitys Snl 19:11 ”Viisaus tekee ihmisen 

pitkämieliseksi.” 
2 Anna itsellesi anteeksi, ole armollinen itseäsi kohtaan. LXX sananmukaisesti. 
3 HALAT, 867b (sana ei esiinny kanonisissa kirjoissa). 
4 Vrt. Saarn 5:16 ”murhe” (tässä saman juuren toinen variantti). 
5 Täydennetty LXX:n mukaan. 
6 Sama sana kuin edellä jakeessa 21. 
7 Rabbiinisen heprean sana (= ��(�(�� *), Jastrow, 1655a (”profit, use”). 

8 Psykologisesti harvinaisen moderni ohje, jota myös 1600-luvun suuri saarnamies 

Christian Scriver lainaa: ”Muuan aikanaan kuuluisa lääkäri nimeltään tohtori Auerbach 

kertoo harjoittaneensa 48 vuotta lääkärin tointa Leipzigissa ja havainneensa, että 

useimmat ihmiset kuolevat murheeseen. Siitä puhuu myös viisas kuningas Salomo: 

”Iloinen sydän kaunistaa kasvot, ahdistus murtaa mielen” (Sananl. 15:13). ”Iloinen 

sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin” (Sananl. 17:22). Ja 

Jeesus Sirak sanoo: ”Murhe tuottaa kuoleman, sydämen suru vie voimat” (Sir. 38:18). 

”Murhe on tappanut monia, ei siitä ole mitään hyötyä” (Sir. 30:23) (Pieni kirja 

masentuneelle, s. 51-52). 
9 LXX:ssa ”viha”, joka sopii huomattavasti paremmin pariksi ”kateudelle”, ja näin 

korjaavat heprealaista tekstiä myös Smend, Skehan ja Sauer. Tässä ei kuitenkaan ole 

syytä tehdä korjausta, koska kr. teksti käännetään erikseen. Heprean sana ”murhe/suru” 

(sama kuin edellä) ei ole säilynyt kokonaan, mutta kuitenkin riittävän selvästi: �[.]	 ��=�

��	 ��= ��	 �. 
10 Näin Snl 12:25, vrt. Jer 49:23 ”tuska”, Hes 4:16 ja Hes 12:18 ”ahdistus”. 
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25 Hyvän sydämen1 uni on herkkujen2 asemasta3, 

ja hänen ruokansa nousee hänen päällensä4.5 

 
 

                                                 
1 Tyytyväisen, rauhallisen mielen tuottama, vrt. Snl 15:15 ”valoisa mieli” ja myös Sir 

30:15 ”hyvä henki”. 
2 Näin Snl 23:3.6 ja Gen 27:17, vrt. Gen 27:4.7.31 ”herkkuruoka” ja Gen 27:9.14 

”mieliruoka”. 
3 Voittaa, on parempi. 
4 Henkilö pystyy käyttämään ravinnon hyödykseen, se näkyy hänen hyvinvoinnissaan. 

Ruoka ravitsee häntä. Parallelismi on kieltämättä hieman ontuva. 
5 LXX:ssa jae kuuluu koko lailla toisin ja on lisäksi väärässä paikassa (33:13b), mutta 

siirretään yleensä tähän (myös Zieglerin editiossa). Tässä ei tarvita huomautusta. 
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Rikkaus vie/tuhoaa elämänilon/Rikkaus vie ilon elämästä/Rikkaus ei tuo onnea 

/Rikkauden vaarat (31:1–11)1 

 
1 Rikkaan valvominen2 pyyhkii pois/kuluttaa hänen lihansa/ruumiinsa 

ja elannon huoli murskaa/estää3 une(liaisuude)n4. 

2 Elannon murhe murskaa/estää5 une(liaisuude)n6 

ja ankaraa sairautta enemmän murskaa/estää7 une(liaisuude)n.8 

(Luotettavan ystävän karkottaa pois häväistys/loukkaus, 

ja/mutta se, joka kätkee salaisuuden, rakastaa kuin sielua(an)/itseään [= on tosi 

ystävä].)9 

3 Rikas näkee vaivaa10 saadakseen/kerätäkseen omaisuutta, 

ja jos11 hän lepää, saadakseen nautintoja12.1 

                                                 
1 Lienee tehtävä alaviite, jossa sanotaan, että LXX:ssa tämä jakso on 34:1–11 (joutunut 

siellä väärään paikkaan!). 
2 LXX:ssa ”unettomuus”, mitä tässä tarkoitetaan. 
3 Sanalle ��  �löytyy merkitys ”murskata” Qumranista (1QS VI 26), mikä ei kylläkään 

sovi aivan moitteettomasti tähän jakeeseen (hif!), mutta kontekstin ja LXX:n 

(”karkottaa”) perusteella ajatus lienee selvä. 
4 LXX:ssa ”uni”, vrt. Snl 23:21 ”nuokkuu”. 
5 Epäselvä sana ��  �Hif., jolle voidaan löytää tämä merkitys aramean pohjalta (Jastrow, 

1213b).  
6 Toisin LXX:ssa: ”Unettomuudesta johtuva huoli karkottaa torkahduksen.” 
7 Tässä on sama epäselvä sana kuin edellisessä jakeessa. 
8 LXX:ssa ”ja ankara sairaus tekee unesta lopun.” 
9 Suluissa olevaa tekstiä ei tarvitse ottaa tähän mukaan, koska sen oikea paikka on 

27:16, jossa se on käännetty. Nootti tähän lienee kuitenkin tehtävä: Heprealaisessa 

tekstissä on tällä kohtaa ylimääräinen säe, jonka oikea paikka on 27:16. 
10 Näin marginaalin (���) ja LXX:n mukaan. 
11 Nimenomaan ”jos” eikä ”kun”, LXX:ssa ”hänen levätessään”. 
12 Vrt. Sir 11:27 ”onni”, 14:12 ja 18:32 ”nautinto”. Sauer korjaa aiheettomasti 

(”Mühsal”) marginaalin mukaan (���) ja viittaa korjauksen tueksi virheellisesti 

LXX:aan, joka ei tue marginaalin vaan päätekstin lukutapaa. 
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4 Köyhä raataa/rehkii/näkee vaivaa talonsa/kotinsa2 puutteeseen/puutteen3 vuoksi, 

ja jos hän lepää, hänestä tulee puutteenalainen4.5 

Köyhä näkee vaivaa voimansa/varainsa puutteeseen/puutteen vuoksi, 

ja jos hän lepää, ei hänellä ole lepoa/rauhaa. 

Köyhä näkee vaivaa6 voimansa/varainsa7 puutteeseen/puutteen vuoksi, 

ja jos hän lepää, ei hänellä ole lepoa/rauhaa.8 

5 Joka ajaa takaa/tavoittelee9 kultaa, ei jää syyttömäksi/vaille rangaistusta10 

ja joka rakastaa11 kauppahintaa/rahaa12, joutuu sen myötä eksyksiin/harhaan. 

6 Monet ovat joutuneet kullan sitomiksi13 

                                                                                                                                                                  
1 Siis: nauttiakseen onnestaan > silloin hän nauttii onnestaan, LXX:ssa ”hän täyttää 

itsensä nautinnoillaan”. 
2 LXX:ssa ”elämänsä/elantonsa”. 
3 Vrt. Snl 28:22 ”köyhyys”, Job 30:3 ”puute”. 
4 Hän kärsii vielä enemmän puutetta. 
5 LXX:ssa on vain tämä a-säe, joka on alkuperäinen. B-säe on hepr. tekstin laajennus 

(variantti edelliselle). 
6 Sama verbi kuin edellä jakeessa 3. 
7 Sana ”voima” ymmärrettävä tässä kontekstissa varallisuutta tarkoittavana (vrt. Esr 

2:69). 
8 Viimeinen variantti (kaksi viimeistä riviä) ei tuo mitään lisäarvoa edelliseen, joten 

ehdotan sen jättämistä pois käännöksestä. 
9 LXX:ssa a- ja b-säkeen verbit esiintyvät päinvastaisessa järjestyksessä. 
10 Molemmat merkitykset ovat olemassa, vrt. edelliseen Jer 2:35 ”minä olen syytön”, Ps 

19:14 ”olen viaton”, jälkimmäiseen 1Sam 26:9, Jer 25:29, Snl 6:29, 11:21, 16:5 ja 

28:20. Lähin paralleeli on Snl 28:20, joka on käännetty ”Joka rikkautta rohmuaa, ei 

rangaistusta vältä”), mutta lähempänä on kuitenkin edellinen merkitys, jota myös LXX 

tukee (”ei ole vanhurskas/syytön”). 
11 Vrt. Saarn 5:9 ja ajatukseen myös 1Tim 6:9-10. 
12 Vrt. Sir 7:18. LXX:ssa on tällä paikalla yllättäen �������”erilaisuus”, joka lienee 

turmeltunut muoto sanasta ��������”tuho” (esiintyy monissa käsikirjoituksissa). 
13 Todennäköisin merkitys. Verbillä ���� on myös merkitykset ”pantata” ja ”toimia 

väärin” (pi. ”tuhota”). Marginaalissa on myös lukutapa ����, josta päästäisiin 

käännökseen ”kullan haavoittamat/löymät/tappamat” (mikä vastaisi LXX:aa). 
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ja (moni) luottavaksi koralleihin1. 

Ja/mutta he eivät ole löytäneet pelastusta pahasta 

eivätkä myöskään apua/pelastusta vihan päivänä2.3 

74 Sillä kompastuskivi/ansa5 se on typerykselle6 

ja jokainen yksinkertainen/ymmärtämätön7 tarttuu siihen/jää sen vangiksi. 

8 Onnellinen8 se mies9, joka löydetään/havaitaan nuhteettomaksi 

ja joka ei mammonan10 perässä kulje harhaan/eksyksiin11. 

9 Kuka on se, jota voimme ylistää onnelliseksi? 

Sillä ihmeellisesti hän (Jumala)12 on toiminut13 kansansa keskuudessa. 

1014 Kuka on se, joka riippui hänessä (Jumalassa) kiinni15 

ja koitui hänelle (siitä) rauha/menestys/onni1 ja koitui hänelle (siitä) koristus/kunnia2? 

                                                 
1 Ks. paralleeleja Sir 7:19. LXX:ssa koko rivi on toisin. 
2 Vrt. Sir 5:8 ja sen yhteydessä komiteassa 17.1.03 käyty pitkä keskustelu. Itse 

ajatukseen vrt. Snl 11:4. 
3 Kahdelta viimeiseltä riviltä puuttuu vastine LXX:ssa. 
4 Beentjes on sijoittanut koko tämä jakeen jakeen 31:6 yhteyteen, mutta syy jää 

epäselväksi, sillä jae vastaa sisällöltään LXX:n jaetta 31:7. 
5 Ajateltava jonkinlaista maahan pantua ansaa (LXX: ”kompastuspuu”). 
6 Sama sana kuin esim. Sir 6:20 ”typerys” ja 8:4 ”typerä (mies)”, LXX: ”niille, jotka 

joutuvat sen lumoihin”. 
7 Vrt. Sir 8:17 ja 16:23 ”yksinkertainen/typerys”. 
8 Vrt. Sir 14:1-2 (par.). 
9 LXX:ssa ”rikas”. 
10 Mammona-sanan varhaisin esiintymä Smendin ja Di Lellan mukaan, tärkeä tausta 

jakeille Matt 6:24 ja Luuk 16:13. Toisin käännetty Luuk 16:9.11, joissa on ”rikkaus”. 

LXX:ssa on mammonan paikalla ”kulta”. 
11 Vrt. Snl 2:15 ”kulkea harhaan”, Snl 14:2 ”poiketa tieltä”. 
12 Vrt. Sauer, tuskin tässä voidaan tarkoittaa rikasta ihmistä (Di Lella). 
13 Voidaan ymmärtää myös kuten LXX:ssa: ”sillä hän on tehnyt ihmeitä”. 
14 Jae on hepreassa laajentunut voimakkaasti (selvästi sekundaarinen teksti). Alussa 

esitetty kysymys saa vastauksensa vasta jakeen lopussa. Yhteistä LXX:n kanssa ovat 

vain kaksi viimeistä riviä. 
15 Vrt. Dtn 10:20 ”pysyä uskollisena”, Dtn 11:22, 13:5 ja 30:20 ”uskollisesti”. 
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Sillä rauhan/menestyksen/onnen siunauksia on hänen elämänsä (täynnä). 

”Minä olen sinulle koristukseksi/kunniaksi.”3 

Kuka häntä siunaa, ja/niin että hänen elämänsä on rauhallinen/menestyksekäs/ 

onnellinen4? 

Tämä on sinulle5 koristukseksi/kunniaksi: 

Kuka (se, joka) pystyi poikkeamaan (oikealta/lain tieltä), eikä poikennut, 

ja tekemään pahaa eikä tehnyt? 

11 Sen tähden hänen hyvänsä6 on vahva/kestää/pysyy, 

ja hänen ylistystään7 ker[too kansankok]8ous9. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Heprean laajamerkityksinen sana shalom. 
2 Vrt. Sir 6:31 ”loisto”, 9:16 ja 10:22 ”koristus/kunnia”. Sauer: ”Ehre”, Smend: ”Ruhm” 

(molemmat asiallisesti oikeita). 
3 Pakko käsittää Jumalan repliikiksi, joka ehkä on purettava käännöksessä. 
4 Jälkimmäinen lause voidaan ymmärtää myös: ”ja palkitsee hänen elämänsä”, jolloin 

verbi ������on ymmärretty pieliksi. Molemmat ovat mahdollisia, mutta tekstissä oleva 

tulkinta lienee hieman todennäköisempi. 
5 Puhuttelumuoden perusteella tämäkin vaikuttaisi Jumalan puheenvuorolta (vrt. edellä), 

mutta silloin myös jatko olisi Jumalan puhetta, mikä johtaisi vaikeuksiin. 
6 Omaisuutensa, rikkautensa, varansa. 
7 LXX:ssa ”hänen laupeuttaa/armeliaisuuttaan/almujaan”. 
8 Näkyvissä vain muutamia kirjaimia, jotka voidaan täydentää LXX:n perusteella. 
9 Vrt. Sir 15:5 ”kansankokous”, saattaa olla myös ”seurakunta”, mutta tässä voisi riittää 

pelkkä ”kansa”. 
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Miten pidoissa tulee käyttäytyä1 (31:12–32:13)2 

 
12 Poikani, jos3 istut ison/mahtimiehen/ylhäisen pöydässä (aterialla), 

älä avaa sen ääressä kurkkuasi4/kitaasi, 

älä sano: ”Onpa siinä runsaus5!”6 

13 Muista, että paha silmä7 on paha/vahingollinen8. 

Silmän pahuutta9 Jumala vihaa,10 

ja (mitään) sitä pahempaa hän ei ole luonut11. 

Sillä tämä on on syy siihen, että jokaisen sanan/asian takia silmä vapisee12/värähtelee.13 

Silmää pahempaa Jumala ei ole jakanut/luonut.1 

                                                 
1 Tälle otsikolle on poikkeuksellisesti pohja jo heprealaisessa tekstissä, jossa se kuuluu 

sananmukaisesti: ”Kasvatus/Ohjeita leivästä ja viinistä yhdessä (= sekä leivästä että 

viinistä)”. Asiasta lienee syytä huomauttaa alaviitteessä. LXX:ssa ei ole tällaista 

otsikkoa, sen sijaan Vulgatassa se kuuluu: De continentia eli ”pidättyväisyydestä” (!). 
2 Jakso on pitkä, mutta sen jakaminen pienempiin osiin useammilla väliotsikoilla ei ole 

perusteltua. Niiden sijasta voidaan käyttää tarpeen mukaan tyhjiä rivejä. Jakson teksti 

on pääosin käsikirjoituksesta B, mutta myös käsikirjoitus F sisältää jakeet 31:24-31, 

32:1-7,12-13. 
3 Hepreassa nimenomaan ”jos”, LXX:ssa on toisenlainen syntaktinen rakenne. 
4 Samoin Jer 2:25. 
5 Vrt. Job 20:22 ”yllin kyllin”, LXX:ssa ”paljon”. 
6 Sama ohje eri sanoin Snl 23:1-3 (ajatuksellinen tausta). 
7 Huomattava, että ”paha silmä” tarkoittaa ahneen silmiä. Sen vastakohta on Sir 14:10 

mainittu ”hyvä silmä”. Tässä seuraa pieni eksurssi pahan silmän luonteesta, joka on 

lisäksi laajentunut sekundaaristi (varsinkin heprealaisessa tekstissä). 
8 Tämä rivi on Beentjesillä jakeen 12 lopussa, mutta voidaan siirtää LXX:n mukaisesti 

tähän (ilman erillistä huomautusta). 
9 Siis ahneen ihmisen silmää. 
10 Tälle riville ei ole vastinetta LXX:ssa. 
11 Merkille pantava ajatus: Jumala vihaa sitä, minkä on itse luonut! LXX:ssa hieman 

lievemmässä muodossa; ”Onko luotu mitään pahempaa kuin silmä?” 
12 Vrt. Saarn 12:3. 
13 LXX:ssa tälle ei ole suoraa vastinetta. 
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Sen tähden kaiken takia pakenee sen neste/mehu2.3 

14 Paikkaan, johon se katsoo, älä ojenna4 kättä(si), 

äläkä osu sen kanssa yhteen5 korissa6. 

157 Tiedä, että lähimmäisesi/ystäväsi1 on kuin sinä itse2,3 

                                                                                                                                                                  
1 Selvä kahdennus edellä sanotulle (puuttuu LXX:sta). 
2 Sanan ���merkitys saadaan rabbiinisesta hepreasta (Jastrow). 
3 Tämä lienee sama, minkä LXX ilmaisee: ”tämän takia kaikilta kasvoilta valuu 

kyyneleet”. Vrt. (pahaan) silmään vielä erikseen Nu 15:39, Job 31:1, Matt 20:15. 
4 Vrt. Sir 7:32. 
5 Seuraan marginaalissa olevaa lukutapaa 	���. 
6 Vrt. Dtn 26:2 ”kori”, Dtn 28:5.17 ”viljakori”. Tarkoittaa tässä selvästi ruokakoria, 

johon leipä ym. oli pantu tarjolle. LXX:n käännös (”vati”) paljastaa mielenkiintoisen 

kulttuurieron Palestiinan ja Egyptin välillä! Sama kreikan sana ����	��� esiintyy 

myöhemmin myös UT:ssa viimeisen ehtoollisen yhteydessä (Matt 26:23 ja Mark 14:20) 

tarkoittaen selvästi yhteistä vatia, johon kaikki aterialla olevat ”kastavat kätensä”.  Uusi 

suomalainen käännös tosin synnyttää sen väärän mielikuvan, että vateja olisi ollut 

useampia ja vain muutama (ehkä kaksi!) olisi syönyt samasta vadista: ”Minut kavaltaa 

mies, joka syö samasta vadista kuin minä” (Matt 26:23). ”Yksi teistä kahdestatoista, 

mies, joka syö samasta vadista kuin minä” (Mark 14:20). Suomalainen lukija ei saa 

näiden käännösten perusteella sitä kuvaa, että kaikki söivät samasta vadista. Luukas 

ilmaisee saman asian käyttämättä sanaa ”vati”: ”Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa 

yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani” (Luuk 22:21). Valaiseva on 

myös Johanneksen kuvaus Joh 13:18-30: Alussa on viittaus Ps:iin 41:10, joka on 

käymässä toteen: ”Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen: 'Ystäväni, joka söi 

minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan.'” (Joh 13:18). Tässä vaiheessa kaikki 

ovat vielä mahdollisia kavaltajia, ja täsmennys tapahtuu seuraavasti: ”Jeesus vastasi: 

'Se, jolle annan tämän leivänpalan.' Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, 

Simon Iskariotin pojalle” (Joh 13:26). ”Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli 

yö” (Joh 13:30). Jeesuksen viimeinen ateria oli sekin eräänlainen symposion, jolla 

noudatettiin asiaan kuuluvia käyttäytymissääntöjä. Asialla on myös liturginen 

ulottuvuus: yhteismalja vai erillispikarit, yhteisesti murrettu leipä vai erilliset öylätit? 
7 Jotkut (esim. Smend ja Skehan/Di Lella) siirtävät tämän jakeen j:n 14 edelle, jolloin 

jakeen 14 merkitys muuttuu, mutta tämä muutos ei ole aivan ongelmaton. 
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ja kiinnitä huomiosi/ota huomioon kaikki, mitä (itse) vihaat4.5 

16 Käyttäydy aterialla6 kuin mies, joka on valittu7 

äläkä syöksy (ruuan kimppuun), ettet joutuisi inhotuksi/ylenkatsotuksi.8 

Tiedä, että lähimmäisesi/ystäväsi on kuin sinä itse,9 

ja syö kuin mies/ihminen se, mikä on eteesi pantu10. 

Älä ole ahmatti11, ettet joutuisi torjutuksi/halveksituksi.12 

17 Lakkaa/lopeta ensimmäisenä kasvatuksen/sivistyksen vuoksi13 

äläkä ryystä14, ettet joutuisi torjutuksi/halveksituksi1. 

                                                                                                                                                                  
1 Tarkoittaa tässä pöytäkumppania, ei välttämättä henkiystävää. 
2 Ben Sira soveltaa aterialla käyttäytymiseen lähimmäisenrakkauden sääntöä (Lev 

19:18). 
3 LXX:ssa hyvin dynaaminen ja osuva käännös: ”Ajattele lähimmäisen tarpeita 

itsestäsi.” 
4 Vrt. Tob 10:15 (myös samanlainen konteksti!), ja myös Matt 7:12, 22:40. Käytössä on 

kultainen sääntö Matt 7:12 (vrt. ystävyyden yhteydessä Sir 6:16 [17]). 
5 LXX:ssa b-puoli on käännetty vähemmän onnistuneesti: ”ja mieti kaikkea 

tekemistä(si)”. 
6 Tässä on verbi, joka tarkoittaa ateriapiirissä makaamista tai istumista, sama verbi 

1Sam 16:11 ”aloittaa ateria”. 
7 Nimittäin kutsuttu aterialle. 
8 Alkuperäinen teksti päättynee tähän, ja loppu on kokoelma erilaisia laajennuksia 

(myös syyrian pohjalta). 
9 Toisto edellisestä jakeesta. 
10 Tämä tuskin tarkoittaa ”pöytiin tarjoilua”, vaan pikemminkin on ajateltava, että 

ruokakorit (tai -vadit) kiersivät aterialla olevien keskuudessa. 
11 Sanan merkitys voidaan päätellä syyrian pohjalta (vrt. rabb. heprea). 
12 LXX vastaa tässä jakeessa lähinnä kahta viimeistä riviä. 
13 Osoittaaksesi, että tunnet tavat. Tästä rivistä on säilynyt vain muutamia riekaleita 

heprealaisesta teksistä, joka joudutaan rekonstruoimaan kreikan pohjalta, mutta 

hakasulkuja tuskin tarvitaan – enemmänkin hyvää tahtoa! 
14 Smend lukee tässä sanan ���, joka tulee verbistä ���/���� ”ryystää” Ob 16 (ks. 

HALAT 499 ja 506). Beentjesin antaman tekstin mukaan tosin kyseessä näyttäisi olevan 

eri sana (mutta mikä?), mutta vrt. H.-V. Kieweler, Benehmen bei Tisch teoksessa R. 
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18 Ja myöskin2 jos3 istut monien keskellä/joukossa, 

älä ojenna4 kättä(si) lähimmäisen/ystävän eteen/ennen5. 

(väli)6 

19 Eikö järkevän/viisaan miehen tarve ole vähäinen? 

Ja hänen leposijoillaan7 ei tulvi yli äyräidensä8. 

209 Tuska ja unen pako/unettomuus ja kipu10 ja hengenahdistus11 

ja muuttuneet/kalpeat kasvot ovat typerän/tyhmän miehen12 kanssa, 

(mutta) elämän/terveellinen/virkistävä uni on selvän/rauhallisen1 vatsan päällä, 

                                                                                                                                                                  
Egger-Wenzel ja I. Krammer (ed.), Der Einzelne und seine Gemeinschaft bei Ben Sira, 

BZAW 270, Berlin/New York 1998, s. 200. 
1 LXX:ssa toisin: ”ettet herättäisi pahennusta”. 
2 Tässä melko painoton sana vailla vastinetta LXX:ssa. 
3 Vaikka sana tarkoittaa selvästi ”jos”, niin kaiketi tarkoitus sanoa kuitenkin ”kun”, sillä 

yhteisestä ateriastahan tässä on kaiken aikaa kysymys. 
4 Sama sana kuin jakeessa 15. 
5 Ilmaus voidaan ymmärtää joka lokaalisesti (Smend ja Sauer) tai temporaalisesti 

(LXX), mikä lienee lopputuloksen kannalta jokseenkin sama asia. Kysymys on aterialla 

etuilemisesta. 
6 Ei käsikirjoituksessa, mutta käännökseen voitaisiin tehdä. 
7 Vrt. Gen 49:4 ”makuusija”, Ps 63:7 ”levätessäni”, Job 17:13 ja 1Aik 5:1 ”vuode”. 

Tässä tarkoitetaan vuodetta eikä ateriarahia. 
8 Vrt. sama verbi Joel 2:24 ”tulvia yli äyräiden”, Joel 4:13 ”kuohua yli reunojen”. 

LXX:ssa on tällä kohdalla ”hengittää raskaasti, puuskuttaa”, jonka mukaan myös 

Smend ja Skehan yrittävät heprealaista tekstiä tulkinta, mutta heprean verbin � ���hif. 

merkitys on selvä (ks. edellä). Kysymys on ylenantamisesta, mitä tukee myös 

marginaalissa ”vuoteiden” paikalla oleva variantti ��� �
��”jäseniensä (päälle)”. Ajatus 

on siis tämä: ja vuoteessaan hänen ei tarvitse antaa ylen/voida pahoin, koska ei ole 

syönyt ylen. 
9 LXX:ssa on tässä jakeessa ensin positiivinen mahdollisuus ja sitten negatiivinen. 
10 Sanan ��
�merkitys rabbiinisen heprean pohjalta (”pain, grief, trouble”). 
11 Samoin sanan � �����merkitys. 
12 LXX puhuu tässä ”ahmatista”. 
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ja hän nousee aamulla ja hänen sielunsa on hänen kanssaan2.3 

214 Ja vaikka/jos juotuisit herkkujen5 pakottamaksi/lannistamaksi, 

oksentamalla oksenna6, niin löydät/saat7 levon/helpotuksen8. 

(väli) 

229 Kaikissa toimissasi ole maltillinen/harkitseva/kohtuullinen/nöyrä10, 

ja /niin mikään paha/onnettomuus/vahinko11 ei kohtaa sinua.12 

Kuule, poikani, äläkä halveksi minua,13 

ja/niin lopulta/viimeinen saat takaisin1 sanani. 

                                                                                                                                                                  
1 Rabbiinisessa hepreassa sanalla ��
� on myös tämä merkitys. Smend antaa 

merkityksen ”gut verdauend”, mistä luonnollisesti on kysymys. LXX puhuu 

”kohtuullisesta vatsasta”. 
2 Hän siis herää reippaana, virkeänä ilman krapulaa. 
3 Koko jakeeseen on läheinen paralleeli jakeissa Sir 37:29-31. 
4 Tämän jakeen heprealainen sanamuoto puuttuu kahta viimeistä sanaa lukuunottomatta, 

mutta se esiintyy kahdennuksena jakeessa 22, josta se voidaan siirtää jakeeseen 21. 

Lienee syytä tehdä nootti: Jakeen 21 heprealainen teksti on turmeltunut lähes kokonaan, 

mutta se voidaan päätellä jakeen 22 perusteella, jossa se esiintyy ylimääräisenä toistona. 

Toisto on jätetty pois jakeen 22 suomenkielisestä käännöksestä.  
5 Sama sana kuin Sir 30:25. 
6 Vrt. Jer 25:27 ”oksentaa” (verbistä � �� ). LXX: ”nouse ylös ja mene oksentamaan”. 
7 Sana �
����lienee korjattava muotoon �
���. 
8 Säkeen kaksi viimeistä sanaa on saatu j:ssa 21 näkyvästä teksistä. Jakeessa 22 

sanotaan: ”ja sinulle tulee rauha/helpotus”. Lopputulos lienee sama. Itse toimenpiteen 

tarkoituksena ei liene ollut roomalainen tapa mahdollistaa ruokailun jatkaminen, vaan 

yksinkertaisesti olon helpottaminen liian ylellisen ruokailun jälkeen. 
9 Jae sisältää monia sekundaarisia laajennuksia. Seuraavasta on jätetty kokonaan pois 

toinen rivi, jonka alkuosa on sama kuin 31:19a ja jälkiosa sama kuin 31:21 (ks. edellä). 
10 Par. vain Snl 11:2 ”nöyrä”, mikä ei liene tässä tarkoitettu merkitys. 
11 Vrt. Gen 42:4 ”jotakin (pahaa)”, Gen 42:38 ”käydä huonosti”, Gen 44:29 

”onnettomuus”, Ex 21:22 ”vahinko”. 
12 Ajatukseen vrt. Di Lella: ”In other words, moderation is a form a enlightened self-

interest.” 
13 Tälle riville on sanatarkka vastine myös LXX:ssa. 
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Kuule, poikani, ja ota vastaan kasvatukseni/opetukseni, 

ja/niin lopulta/viimein löydät sanani.2 

23 Joka on hyvä3 leivän ääressä/aterialla4, 

sitä siunaa/kiittää/ylistää (kaikkien) kieli, 

hänen hyvyytensä todistus5 on pysyvä/kestävä/luotettava. 

246 Joka on paha/huono7 leivän ääressä/aterialla, 

vapisee kaupunginportissa8, 

hänen pahuutensa tieto9 on pysyvä/kestävä/luotettava10.11 

(väli)12 

25 Ja myöskään viinin ääressä älä miehistele13/pyri olemaan sankari14,15 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. paralleelisessa jakeessa ”löydät” (näin myös LXX:ssa). Merkitys lienee: ymmärrät 

niiden höydyn/viisauden. 
2 Myös tämä rivi on myös LXX:ssa (yhteensä vain kaksi riviä). Hepreassa kaksi 

viimeistä riviä ovat selvä kahdennus. 
3 Tarkoittanee hyvin käyttäytyvää (vrt. Sauer). LXX:ssa ”loistava”, joka tarkoittanee 

anteliasta (tämän pohjalta Skehan ja Di Lella myös heprean osalta). 
4 Samanlainen ilmaus kuin jakson heprealaisessa otsikossa (31:11). 
5 Todistus hänen hyvästä käyttäymisestään. 
6 Jae 24 on täsmällinen vastakohta jakeelle 23. 
7 Huonokäytöksinen,  tuskin kitsas (Skehan ja Di Lella). 
8 LXX: ”Kaupunki murisee” tällaiselle ihmiselle. 
9 Käsikirjoitus B:n marginaalissa ja LXX:ssa on tällä pailla sana ”todistus” kuten 

jakeessa 23. 
10 LXX:ssa hieman toisin: ”täsmällinen/tarkka” (�������). 
11 Vrt. koko jakeeseen Sir 14:10 ja Snl 23:6-8. 
12 Tämän jälkeen siirrytään viiniin, jonka juominen oli otsikon (31:11) symposium-

perinteen mukaan aterian toinen osa. Ks. aiheesta esim. A.A. Wieder, Ben Sira and the 

Praises of Wine, JQR 61, 1970-1971, s. 155-166. 
13 LXX:ssa sanatarkasti juuri näin. 
14 Tässä on todennäköisesti viittaus kohtaan Jes 5:22 ”Voi niitä, jotka ovat sankareita 

viiniruukun ääressä”. 
15 Varoituksia liiallisesta juomisesta sisältävät mm. Snl 20:1, 23:29-35, Aam 6:6, Hoos 

7:5, Jes 5:11-12, 28:1. 



Sir 31:12–32:13 124 

sillä monet on rypäleen mehu/viini saanut kompastumaan1. 

26 Uuni/ahjo koettelee sepän työn/valmistaman esineen2, 

niin viini (koettelee)3 pilkkaajien/rehentelijöiden/ylpeiden4 riidassa5. 

Ymmärtäväinen/viisas koettelee teon, teon6, 

niin (koettelee) väkijuoma7 pilkkaajien/rehentelijöiden/ylpeiden riidassa.8 

279 Kenelle viini on elämäksi10, ihmiselle11? 

Jos hän juo sitä mitalla/kohtuudella1. 

                                                 
1 LXX: ”saattanut tuhoon”. Konkreettinen esimerkki on Judit 13:2-8! 
2 LXX: ”teräkset upotuksessa”. 
3 Verbi on pääteltävä edellisen rivin perusteella, mutta mikä on objekti? LXX sanoo sen 

olevan ”sydämet”, mikä lienee lähellä totuutta. Epäselvää on kuitenkin, kenen 

sydämistä on kysymys. Kontekstin perusteella tullenevat kysymykset vain jäljessä 

mainitut ”ylpeät”. Ajatus on joka tapauksessa: In vino veritas. Ylpeäkin – tai varsinkin 

hän – joutuu sen ääressä paljastamaan sisimpänsä. 
4 Vanha tuttu jo Sananlaskujen käännöksen ajoilta, vrt. tässä kirjassa 3:28, 8:11, 11:30 

ja 13:1. 
5 ”Riita” on tässä yhteydessä hieman outo, mutta vahvasti edustettuna sekä hepreassa 

että kreikassa. Eräs käännösmahdollisuus olisi: Viini koettelee riitapukareiden sydämet. 
6 Jos tämä ei ole pelkkä dittografia, se voidaan selittää tarkoituksellisena toistona, jonka 

merkitys on ”jokaisen tekonsa” (vrt. Dtn 2:27 ”tiellä, tiellä” = ”vain tiellä”). 
7 Vanha tuttava tämäkin, vrt. Lev 10:9 ”juovuttava juoma”, Nu 6:3 ”väkijuoma”, Dtn 

14:26, 29:5, Tuom 13:4.7, Snl 20:1 ”olut”, Jes 5:11 ”päihdyttävä juoma”, Jes 5:22, 24:9 

”juoma”, Jes 28:7 ja 29:9 ”väkevät juomat”. 
8 Jälkimmäinen säepari on toisto edelliselle ja puuttuu LXX:sta. 
9 LXX:ssa jae kuuluu hieman toisin: ”Elämän vastine on viini ihmisille, jos juot sitä 

kohtuudella. Mitä on elämän sille, jolta puuttuu viini? Ja se on luotu iloksi alusta 

alkaen.” 
10 Tarkoittaa ”terveydeksi” (vrt. ����!), ks. Wieder, JQR 1970/71, s. 160-161. 
11 Tarkoittaa: Millaiselle ihmiselle…?, tai vielä todennäköisemmin: ”Kenelle viini on 

elämäksi? Sellaiselle ihmiselle, joka…” Rakenne (���) viittaa siihen, että kysymyksessä 

on tarkoituksellinen kontrasti Snl 23:29-35 olevalle juopon kuvaukselle (Wieder, JQR 

1970/71, s. 161). Myös jatko (j. 29-30) tukee tätä tulkintaa. 
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Mitä on elämä, josta puuttuu viini? 

Ja sehän on alusta alkaen2 luotu iloksi3.4 

28 Sydämen ilo, riemu ja onni5 

on viini juotuna aikanaan6 ja riittävästi7. 

29 Päänsärkyä8, karvautta9 ja häpeää10 

(tuottaa) viini11 juotuna vihan/toran ja kiukun/suuttumuksen1 vallassa. 

                                                                                                                                                                  
1 Harvinainen sana esiintyy mm. 2Aik 24:13 (ei auta käännöksessä). Itse kohtuuteen vrt. 

1Tim 5:23. 
2 Vrt. Gen 9. 
3 Viinistä ihmisten ilona vrt. Sir 40:20 (obs. jakeen jälkipuolisko!), Tuom 9:13, Ps 

104:15, Snl 31:6-7 ja Saarn 10:19. 
4 Kahdesta viimeisestä säkeestä säilynyt käsikirjoituksissa B ja F vain muutamia 

kirjaimia, mutta aukot voidaan täydentää jakeen 28 lopussa olevan toiston perusteella. 

Yllä olevaan käännökseen valittu elinkelpoiset osat jakeen 27 lopusta. Vaatinee 

alaviitteen, jossa todetaan edellä sanottu ja lisäksi myös se, että samaa ei käännetä enää 

jakeessa 28! 
5 Pienen korjauksen jälkeen saadaan sana �	�, joka on käännetty ”ilo” (Ps 36:9). Myös 

tekstissä olevalla sanalla ��	�� on Wiederin mukaan tämä merkitys (”delight, great 

enjoyment”), Wieder, JQR 1970/71, s. 165. 
6 Tarkoittaa Ben Siralle koko viisauskirjallisuudelle keskeistä oikeaa aikaa (yksi kirjain 

on jouduttu täydentämään). 
7 Tekstissä on selvästi sana �� � , jolle Smend antaa tässä merkityksen ”Sättigung”, mutta 

millä perusteella? Lienee syytä korjata sana muotoon �	 , jonka vastineeksi sopii kreikan 

���������”riittävästi” (vrt. Di Lella). 
8 Tältä puuttuu vastine LXX:ssa. 
9 Sana, joka tarkoittaa oikeastaan vermuttia eli koiruohoa (näin Snl 5:4, Jer 23:15) ja on 

käännetty eri tavoin: ”katkerat yrtit” (Val.v 3:15), ”karvas koiruoho” (Jer 9:14), 

”katkera koiruoho”. Tässä voisi ajatella esim. mielen karvautta (näin LXX) tai karvasta 

mieltä. 
10 Tälläkään ei ole vastinetta LXX:ssa. 
11 LXX:ssa ”paljo viini”. 
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30 Paljo viini2 on tyhmälle3 ansa4 

vieden/vähentäen (hänen) voiman(sa) ja lyöden (häneen) haavoja5. 

31 Viinipidoissa/juomingeissa6 älä ojenna/moiti/soimaa ystävää/lähimmäistä7 

äläkä kiusaa/murehduta8 häntä hänen ilossaan9.10 

Pilkan sanaa älä sano hänelle 

äläkä purista/ahdista11 häntä (velan) takaisin perimisellä12 

äläkä käräjöi hänen kanssaan jokaisen ihmisen/kaiken kansan silmissä/nähden.13 

(väli) 

32:1 Jos he ovat panneet/valinneet sinun päälliköksi/johtajaksi1, älä korota 

itseäsi/ylpisty2 

                                                                                                                                                                  
1 Molemmat sanat tarkoittavat ensi sijassa vihan/kiukun eri muotoja, mutta LXX:n 

mukainen suuttumuksen/vihan ja toran/riidan muodostama sanapari ei ole poissuljettu 

käännöksessä. 
2 Tässä käytetty viini-sana tarkoittaa vielä käymistilassa olevaa nuorta viiniä 

(Heurigenwein), joka on käännetty ”kuohuva viini” (Dtn 32:12 ja Ps 75:9). LXX puhuu 

tässä pelkästään ”päihtymisestä”. 
3 Ks. Sir 20:7 ja 13 ”tyhmä”. 
4 LXX: ”Päihtymys kasvattaa tyhmän vihan pahennukseen saakka.” 
5 Luultavasti viittaus kohtaan Snl 23:29 ”kolhu”, muita käännösvastineita ovat ”haava” 

(Gen 4:23, Ex 21:25, Job 9:17 ja 20:30), ”mustelma” (Jes 1:6) ja ”lyönti”(Snl 27:6). 
6 LXX antaa täsmällisen vastineen: symposion. Vrt. sama hepreassa jo Est 5:6, 7:2 

”viiniä juotaessa”, Est 7:7 ”juomingit”, Est 7:8 ”pito(sali)”. 
7 Sama sana kuin 31:15. 
8 Vrt. Jes 51:23 ”kiusaaja”, Job 19:2 ”ahdistaa”, Snl 3:32 ”kurittaa”, LXX:ssa on 

”halveksua, väheksyä”. 
9 Kysymys on viinin aiheuttamasta hilpeästä mielialasta. Sana esiintyy Neh 8:10 

”iloita”. 
10 Sauer väittää tämän rivin puuttuvan hepreasta ja täydentää sen LXX:n mukaisesti 

(joka on onneksi jokseenkin sama!). Sauer ei ole ilmeisesti lukenut käsikirjoitusta MS 

F! 
11 Verbi ��� �esiintyy rabbiinisessa hepreassa (Jastrow: ”to press, squeeze”). 
12 Esikuva on Dtn 15:2-3. 
13 Viimeisellä rivillä ei ole vastinetta LXX:ssa. 
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äläkä rikkaiden päällikkönä (ensimmäisenä) istuudu3. 

Ole heille kuin yksi heistä, 

huolehti heistä ja sen jälkeen käy piiriin aterialle4. 

2 Valmista/anna (heille) heidän tarpeensa ja sen jälkeen käy makuulle5/sijalle/aterialle,6 

jotta saat iloita heidän (osoittamastaan) kunniasta 

ja kasvatuksen/sivistyksen/hyvän käytöksen ansiosta kannat/saat kiitosta/tunnustusta7. 

(väli) 

3 Puhu, vanhus/vanha mies, sillä se (kuuluu/sopii) sinulle, 

tuo taitavasti/harkiten8 esille viisautta/ymmärrystä äläkä estä/pidätä laulua9. 

4 Viinin paikassa10 älä vuodata pohdiskeluja/viisaita puheita11. 

                                                                                                                                                                  
1 Ei tarkoita isäntää, vaan pitojen ohjaaksi valittua henkilöä, josta tässä käytetään 

kreikassa yleistä termiä �������, täsmällisempiä ovat kreikassa ����������� ja 

��������	����(esiintyy Joh 2:8, jossa ”pitojen valvoja”, vanha ”edeskäypä”). Valvoja 

tehtäviin kuului mm. tehdä istumajärjestys, valita ruoka- ja juomalista sekä huolehtia 

siitä, että kaikki vieraat saivat hyvää palvelua (Di Lella, s. 391). 
2 Viimeisen sanan käännös LXX:n pohjalta, hepreassa �����(merkitys?). 
3 Koko rivi puuttuu LXX:sta. Viimeinen verbi �� ����� on epäselvä, syyriassa on 

”istuutua”. 
4 Sama verbi kuin edellä 31:16 ”käyttäytyä aterialla” (ks. nootti siellä). 
5 Ensisijainen merkitys on juuri makuulle käyminen, mikä osoittaa vallitsevan asennon. 
6 Beentjesin editiossa tämä rivi on jakeen 1 puolella, mutta voitanee siirtää LXX:n 

mukaisesti jakeeseen 2 (vrt. Smend). Asiallisesti  tämä on toisto edellisen jakeen lopusta 

(eri sanoin). 
7 Sana ����tarkoittaa tavallisesti viisautta/ymmärrystä, mutta tähän sopii vain HALAT, 

1239a, kohtaan Snl 3:4 annettu merkitys ”freundlicher Beifall” (käännetty meillä 

”kiitos”). LXX:ssa on tässä ”seppele”, mikä lienee kuulunut pitojen ohjelmaan. 
8 Sama kuin Sir 16:25 ”taitavasti/harkiten”. 
9 LXX:ssa ”soittoa”, vrt. aiheeseen Sir 49:1 ja jo 2Sam 19:36, Jes 5:12, 24:7-9, Aam 

6:5-6 ja Saarn 2:8. 
10 LXX toisin: ”missä on kuunneltavaa” (siis muuta kiinnostavaa ohjelmaa). 
11 Vrt. Sir 6:35 ”pohdinta/viisas puhe”, 8:8 ”pohdiskelu”, 11:8 ”puhe”. Siis: älä ryhdy 

pitämään pitkiä, oppineita puheita! 
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Miksi laulun asemasta vuodatat pohdiskeluja/viisaita puheita,1 

ja kun ei ole (sopiva) aika, miksi esiinnyt viisaana/viisastelet2?3 

5 Niin kuin sinetti kultakukkaron4 päällä, 

(niin) on Jumalan/jumalainen/ihana5 laulu viinipidoissa. 

(Niin kuin) karneoliriipus6 kultakorussa 

on laulun järjestys/oikeus/paikka viinipidoissa.7 

6 Niin kuin kultainen kaulaketju8, jossa on turkoosi(-eja)9 ja safiiri(-eja)10, 

niin ihania11 ovat kauniit/miellyttävät sanat viinipidoissa. 

(Puhtaan) kullan12 täyteys/upotus13 ja smaragdi14-sinetti 

on laulun ääni rypäleen mehun ihanuudessa15.16 

(väli) 

7 Puhu, poika/nuorukainen, jos sinulla on tarve, 

(ja) jos sinua kysytään/pyydetään voimalla1 kaksi ja/tai kolme kolme kertaa2. 

                                                 
1 Tämä rivi on toisto edellisestä, joka puuttuu LXX:sta. 
2 Vrt. Sir 10:26 ”viisastelle/esiintyä viisaana”. 
3 LXX:ssa tämä on kieltomuodossa. 
4 Joko kultainen kukkaro tai kultaa täynnä oleva kukkaro. LXX:ssa on tässäkin ”koru”. 
5 ”Jumala” on tässä ymmärrettävä superlatiivia tarkoittavana. 
6 Vrt. ”karneoliin” Ex 28:17, 39:10, Hes 28:13 ja ”riipukseen” Ex 35:22, Nu 31:50. 

Pitääkö ”riipus” jättää kenties käännöksessä pois? Tavaraa on paljon. 
7 LXX:ssa jae kuuluu aika lailla toisin (ks. vanha käännös ja Anssi Voitila). 
8 Vrt. Gen 41:42 ”kultakäädyt”, Hes 16:11 ”kultaiset ketjut”. 
9 Yleensä ”turkoosi” (Ex 28:18, 39:11, Hes 28:13), mutta kerran (!) ”granaattikivi” (Hes 

27:16). 
10 Yleensä aina ”safiiri” (Ex 24:10, 39:11, Jes 54:11, Hes 1:26), kerran ”safiirikivi” (Ex 

28:18). 
11 Vrt. Sir 15:9 ”sovelias/kaunis”, Jes 52:9 ”ihana”, Laul.l :10 ”ihana”. 
12 Sama kulta-sana kuin Sir 30:15 (ks. paralleelit siellä). 
13 Tarkoittanee korua, jonka reunus tai varsinainen runko on tehty kullasta (Smend: 

”Fassung”). 
14 Aina näin (Ex 28:17, 39:10). 
15 Vrt. Snl 3:17 ”suloinen”, Snl 15:26 ”lempeä”, Snl 26:24 ”mielin kielin”. 
16 Koko jae on LXX:ssa huomattavasti lyhyempi. 
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8 Tiivistä puhe/sanottava(si)3 ja (sano) vähällä paljon 

ja ole sen kaltainen, joka tietää ja vaikenee samalla kertaa. 

9 Vanhinten/vanhojen4 miesten keskuudessa älä astu esiin5 

ja ruhtinaita/ylhäisiä älä paljon/ylen määrin vaivaa/ahdista6 (kysymyksilläsi). 

10 Rakeiden edellä välähtää/loistaa salama 

ja nöyrän/vaatimattoman edellä välähtää armo/lempeys/hyvyys/suosio7. 

Rakeiden edellä välähtää/loistaa salama 

ja häveliäisyyden8 edellä armo/lempeys/hyvyys/suosio.9 

(väli) 

11 Säädöksen/säädettynä aikana älä viivyttele, 

lähde kotiisi ja palkitse/toteuta (siellä) halusi1. 

                                                                                                                                                                  
1 HALAT, 292, ”dringend”, nimenomaan. 
2 Voitanee ymmärtää myös hieman väljemmin: jos sinua useamman kerran 

nimenomaisesti pyydetään puhumaan. Pojanpoika on ymmärtänyt viimeisen säkeen 

toisin: ei enempää kuin kahdesti (tulee puhua), jos sinua pyydetään. Itse asiaan vrt. Job 

32:6-7. Puheripuliset nuorukaiset tietäkööt vaieta! 
3 Kaksi ensimmäistä sanaa on jaettava toisin kuin tekstissä on, nimittäin ��� ����. 
4 Paralleelisäkeen ja LXX:n perusteella (”mahtimiehet/arvohenkilöt”) tässä on ajateltava 

ensi sijassa viranhaltijoita, ”vanhimpia”. 
5 Vrt. Sir 11:9 ”astua esiin”, siis älä ryhty esiintymään, tärkeilemään. 
6 Verbi 	 � � � esiintyy Snl 19:13, 27:15 tippuvan katon yhteydessä, jota verrataan 

nalkuttavaan vaimoon. Myöhemmin rabbiinisessa hepreassa verbi saa myös 

merkityksen ”vaivata/kiusata”, jossa säilyy itsepintaisen ”naputuksen” aspekti. Vrt. 

Skehan: ”be not too insistent”. 
7 Sana ��, jolla on lukemattomia eri merkityksiä (ks. Sir 3:18 ”armo”, 6:4 ”lempeä”, 

7:19 ”kauneus/viehätysvoima”). Yleensä tässä ajatellaan ”suosiota”, mutta kuinka se voi 

edeltää vaatimattoman ihmisen esiintymistä. Ruotsalaisilla on ”välviljan”, mikä sopii 

tähän aika hyvin: Hyväntahtoisuus on ikään kuin vaatimattoman/nöyrän ihmisen 

tavaramerkki, joka antaa hänestä ensimmäisen kuvan. 
8 Korjaan sanan muotoon ���. Voidaan ajatella myös häveliästä ihmistä (vrt. LXX). 
9 Jälkimmäinen parisäe on selvä kahdennus edelliselle. MS B näyttää olevan 

luonteeltaan hyvin laajentumishaluinen. 
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Pöydän/aterian aikana älä ole monisanainen2,  

vaikka sydämeesi/mieleesi nouseekin/juolahtaakin asiaa.3 

12 [Lähde ko]tiisi4 ja palkitse/toteuta (siellä) halusi5 

Jumalan pelossa äläkä kaiken puutteessa6. 

13 [Ja tästä kaikesta]7 kiitä tekijääsi/Luojaasi,8 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä on LXX:ssa jakeessa 12. Sauer kääntää selvästi väärin: ”und vergelte die 

erfahrene Wohltat”. Millä tavalla? Silläkö, että lähtee sovittuna aikana kotiin? 
2 Sananmukaisesti: ”älä tee paljoksi sanoja”. 
3 Väärään paikkaan tullut laajennus, joka puuttuu LXX:sta. 
4 Täydennys LXX:n ja edellisen jakeen perusteella. 
5 Viittaa (kuten jo j. 11) melko selvästi seksuaalisen halun tyydyttämiseen, minkä tulee 

tapahtua kotona eikä pidoissa tai kotimatkalla. LXX:n käännös tuo seksuaalisen 

vivahteen vielä selvemmin esille: ”Siellä pidä hauskaa ja toteuta halusi äläkä tee syntiä 

ylpeillä puheilla.” Hauskan pitämisestä käytetään verbiä ����
 , joka esiintyy jakeessa 

Gen 26:8 ”hyväilemisen” (��
 pi.) vastineena. Sanalla ��
�  näyttää olevan seksuaalisen 

halun merkitys myös Damaskon kirjassa CD XI:4: ���������� ���
������ � ������ �� , 

joka on tulisi Qimronin mukaan kääntää: ”Let no one cohabit out of his desire on the 

day of Sabbath” (The Halakha of Damascus Covenant. An Interpretation of ”Al 

yit>arev”. Proceedings of the Ninth World Conrgess of Jewish Studies, Division D, 1, s. 

9-16). Ks.  M. Weinfeld, Deuteronomy 1-11 (1991), s. 304.  
6 Seksuaaliselta taustalta tämäkin voidaan jotenkin ymmärtää (älä jää kärsimään mitään 

puutetta), mutta silti rinnastus Jumalan pelkoon on melko outo. Siksi Smendin tekemä 

korjausehdotus: ��� > ��� on vähintäänkin harkinnan arvoinen, sillä sen antaa 

viimeiselle riville merkityksen: ”Jumalan pelossa äläkä sydämen/mielen 

puutteessa/mielettömyydessä”, mitä myös LXX jossain määrin tukee. 
7 Hepreassa on vain muutamia kirjaimia, jotka on täydennetty LXX:n perusteella. 
8 Ateria päättyi kiitokseen niin Israelissa (Dtn 8:10, Mark 14:26) kuin Kreikassakin 

(Platon, Symposion 176). 
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joka kastelee/tekee sinut kylläiseksi1 hyvyydestään/hyvyydellään2. 

 
 

Viisaan vaellus on vakaata/Viisas noudattaa Jumalan lakia (32:14-33:6)3 

 

144 Joka et[sii Juma]laa s[aa osakseen]5 suosion6, 

ja/mutta joka toimii kuin järkensä menettänyt7, jää sen8 ansaan/vangiksi. 

Joka etsii Jumalaa9, saa/ottaa vastaan kurituksen/kasvatuksen10, 

ja joka etsii/odottaa11 häntä, tavoittaa/saa (häneltä) vastauksen. 

Joka etsii Jumalan mieltä/tahtoa12, saa/ottaa vastaan opetuksen, 
                                                 

1 Tälläkin verbillä (��� � pi.) on melko voimakkaasti aistillinen sävy, vrt. Snl 5:19 

”Olkoot hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen”, lisäksi Ps 65:11 ”kastella”, Jes 16:9 

”juottaa kylläiseksi”, Jer 31:14 ”ravita”, LXX:ssa on tässä ”juovuttaa” (������
 ). 
2 Tarkoittaa niitä hyviä aineellisia lahjoja, joita hän ihmiselle antaa (tässä ruoka, juoma 

ja aistien ilot). 
3 Tämäkin jakso on melko pitkä ja lisäksi heterogeeninen, mutta sen jakaminen 

pienempiin osiin useammilla väliotsikoilla tuskin on perusteltua. Niiden sijasta voidaan 

käyttää tarpeen mukaan tyhjiä rivejä. Alaosat ovat 32:14-17, 32:18-24 ja 33:1-6. Jakson 

tekstiä on käsikirjoituksissa B (32:14-33:3), F (32:14.16-21.24, 33:1-2.4-6) ja E (32:16-

21.24, 33:1-2.4-6). LXX:n virheellisen numeroinnin mukaan tämä jakso olisi Sir 35:14 

– 36:6. Pitääkö huomauttaa nootissa? 
4 Hepreassa voimakkaasti laajentunut jae, malliesimerkki ilmiöstä nimeltä 

Fortschreibung! Kreikassa on vain kaksi riviä: ”Joka pelkää Herraa, ottaa vastaan 

kasvatuksen, ja jotka etsivät sitä varhain, löytävät (hänen) suosionsa.” Vrt. Sir 2:16 ja 

4:12. 
5 Täydennykset on tehty jatkon ja LXX:n perusteella. 
6 So. Jumalan suosion. 
7 Näin Snl 26:18, joka on ainut paralleeli sanalle. 
8 Ei voine tarkoittaa muuta kuin omaa hulluutta. 
9 LXX:ssa ”Joka pelkää Herraa”. 
10 Sama avainsana kuin esim. Sir 6:18.22 (paideia). 
11 Yleensä käännetty ”etsiä” (Jes 26:9, Hoos 5:15, Ps 78:34, Snl 1:28, 7:15, 8:17), 

kerran ”odottaa” (Ps 63:2). 
12 Sitä mikä Jumalaa miellyttää, mikä on oikein Jumalan silmissä. 
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ja hän (Jumala) vastaa hänelle hänen rukouksessaan/rukoillessaan. 

15 Joka etsii/tutkii1 (Jumalan) lakia, saavuttaa sen2 ja/mutta joka toimii kuin järkensä 

menettänyt3, jää sen ansaan/vangiksi4.5 

166 Joka7 pelkää Herraa, ymmärtää oikeuden8 

ja tuo esiin ohjauksen/opastuksen9 ulos hämärästä/pimeästä10.11 

Ne, jotka pelkäävät Herraa, ymmärtävät hänen oikeutensa (sg.) 

ja tuovat sydämestään esiin monia viisauksia/paljon viisautta1. 

                                                 
1 Verbillä �� 	 �on tässä jo selvästi lain tutkimiseen (ja selittämiseen) viittaava merkitys 

kuten muutaman kerran jo kanonisissa kirjoissa (Esr 7:10, Ps 119:155, ks. A. Hurvitz, 

Can Biblical Texts be dated linguistically? Chronological Perspectives in the historical 

Study of Biblical Hebrew, SVT 80, 2000, 143-160: 152-153). 
2 LXX: ”täyttyy siitä”, tarkoituksena on sanoa: ymmärtää sen. 
3 LXX varsin onnistuneesti ”teeskentelijä/tekopyhä”, sen perusteella Smend ”Heuchler”, 

tarkoittaa tässä kelvotonta ihmistä, jonka motiivit eivät ole vilpittömät. 
4 Tässäkin LXX kertoo osuvasti ajatuksen: ”sille se koituu lankeemukseksi”. Joka 

lähestyy lakia vääristä motiiveista, sille se koituu onnettomuudeksi. Mielenkiintoinen 

ajatus myös Paavalin lakiteologian kannalta! 
5 Vrt. koko jakeeseen Sir 2:16, 4:12, 6:37 ja Ps 119:44-48 (kaikissa sama kirjanoppinut 

ihanne!). 
6 Tässäkin jakeessa on selvä kahdennus (vrt. toisin LXX). 
7 LXX:ssa monikko (kuten b-jakeessa). 
8 LXX:n perusteella ymmärrettävä lähinnä oikeaksi tuomioksi (�����). 
9 Merimiestermi, joka tarkoittanee alun perin perämiehen ohjaustoimintaa, Steuerkunst 

(HALAT,  1581), tässä kuitenkin väljemmin. Vrt. Job 37:12 ”ohjaus”, Snl 1:5 

”opastus”, Snl 20:18 ”suunnitelmat”, Snl 24:6 ”suunnitelma”, Snl 11:14 ”johto”, Snl 

12:5 ”mielessä”. 
10 Vrt. Job 24:15 ”illan hämärä”, Snl 7:9 ”hämärtää”, 1Sam 30:17 ”aamuhämärä”, Ps 

119:147 ”aamun koitto”, Jer 13:16 ”pimeys”. 
11 E. Schwartz on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan Ben Sira olisi tässä ajatellut 

Aleksandrian edustalla ollutta Faroksen majakkaa (vrt. Smend, 292, ja Di Lella, 397). 

Kohta on kuitenkin ymmärrettävä tässä eräänlaisena ”valistuksen projektin” varhaisena 

edelläkävijänä (vrt. Snl 6:23, Ps 119:105). 
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17 Väkivallan2 mies vääntää/kääntää pois nuhteet 

ja (oman) tarpeensa mukaan vedättää/venyttää lakia3. 

(väli) 

18 Viisas mies ei peitä/kätke viisautta(an),4 

ja/mutta pilkkaaja/rehentelijä/röyhkimys5 ei vartioi/varo kieltään.6 

Viisas mies ei ota lahjusta,7 

röyhkeä8 ja pilkkaaja9 ei vartioi/noudata lakia.10 

19 Ilman neuvoa11 älä tee mitään 

äläkä tekosi jälkeen suutu/ole vihainen/harmittele.12 

20 Ansalangan13 tiellä älä kulje, 

                                                                                                                                                                  
1 Sana ”viisaus” esiintyy oikeassa muodossa käsikirjoituksissa E ja F (MS B:ssä on 

pieni virhe). 
2 Tämä sana on luettu MS F:n mukaan (B:ssä on ”viisas”!), LXX:ssa ”syntinen”. Sama 

kuin Sir 10:23 ”väkivallantekijä”, 13:13 ja 15:12 ”väkivallan miehet”. 
3 Laki (Toora) on tässä ymmärrettävä nimenomaan sen maallisen käytön kannalta 

(LXX:ssa ”ratkaisu, tuomio”). Kuitenkin maallinen laki oli juutalaisilla sama kuin 

Jumalan laki. 
4 LXX:ssa melko lailla toisin: ”Neuvon mies ei jätä ottamatta huomioon ajatusta (?)”. 
5 Ks. viimeksi Sir 31:26. 
6 Tälle riville ei ole vastinetta LXX:ssa. 
7 Eikä tälle. 
8 Tämä sana (	 �) on luettu MS E:n mukaan, B ja F lukevat kuten LXX ”vieras” (� �), 

joka sopii tähän huonosti. Käännökseen ks. paralleelit jakeen Sir 11:9 yhteydessä. 
9 Sama sana kuin jakeen a-puoliskossa. Käytännössä nämä kaksi tyyppiä voinee 

yhdistää. Myös hepreassa ja kreikassa heihin liittyvä verbi on yksikössä. 
10 LXX:ssa rivi kuuluu suunnilleen seuraavalla tavalla: ”vieras ja ylpeä ei vapise 

pelosta”. 
11 Tarkoittaa nimenomaan toisen, viisaan henkilön antamaa neuvoa, jolla oli tärkeä 

asema viisausperinteessä (vrt. Sir 37:16, Snl 12:15 ja myös Snl 1:25.30). Käännöksessä 

voidaan ehkä ajatella myös ”neuvottelua”. Toisen neuvoa kuulematta älä tee mitään. 
12 Niin sinun ei tarvitse tekosi jälkeen harmitella eli katua (näin LXX). 
13 Tiellä, joka on täynnä ansoja (näin HALAT, 530), LXX hieman toisin: ”Esteisellä 

tiellä”. 
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äläkä kompastu1 askelten/jalkojen kompastukseen2. 

21 Älä luota tiehen, rosvojen3 tähden4, 

ja lopustasi/päämäärästäsi pidä huoli. 

Älä luota jumalattomien/syntisten/pahojen tiehen 

ja poluillasi ota varoitukset/ohjeet/neuvot5 vastaan.6 

22 Kaikilla teilläsi vartioi/varjele sieluasi/ole varuillasi/pidä varasi7, 

sillä8 jokainen, joka tekee näin, vartioi/pitää/noudattaa9 käskyä/käskyjä.10 

23 Kaikissa teoissasi/toimissasi vartioi/varjele sieluasi/ole varuillasi/pidä varasi, 

sillä se, joka tekee tämän, vartioi/noudattaa käskyä/käskyjä.11 

24 Joka pitää/noudattaa lakia12, vartioi/varjelee sieluaan1/on varuillaan/pitää varuillaan, 

                                                 
1 Sama kuin Sir 13:23 ”kompastua”. 
2 Niin jalkasi eivät tartu ansaan. LXX hieman toisin: ”Älä loukkaa itseäsi kiviin.” Vrt. 

Jes 8:14. 
3 Vrt. Snl 23:28 sama. 
4 Rosvojen tähden älä ole liian luottavainen tienkulkija (vrt. Luuk 10:30-35). Skehan ja 

Di Lella. 
5 Vrt. Ps 19:12 ”opastaa”, Saarn 4:13 ”kuunnella toisten neuvoja”, Saarn 12:12 ”painaa 

varoitus mieleen”. 
6 Varoitus on konkreettinen, mutta samalla se voi olla metafora: Rosvot ja syntiset 

saattavat olla myös henkisiä ja hengellisiä vaaroja, joita elontiellä on varottava (vrt. Snl 

22:5). Di Lella. Jae sisältää selvästi jälleen kahdennuksen. LXX:ssa koko jae kuuluu: 

”Älä luota tutkimattomaan tiehen.” 
7 Sama ilmaus kuin Dtn 4:9 ”(olla varuillaan ja) pitää tarkoin huoli”. 
8 Voitanee jättää käännöksessä poiskin ja aloittaa uusi virke. Perustelu ei tunnu oikein 

toimivan. 
9 Tässä leikitään verbin ”vartioida” eri merkityksillä (myös jatkossa). 
10 LXX:ssa kokonaan toisin: ”Varo lapsiasikin!” (vrt. Sir 6:12[13]). 
11 Pelkkä variantti edellisestä jakeesta. LXX:ssa on väärinkäsitys, joka kuulostaa 

loistavan nykyaikaiselta elämänohjeelta: ”Kaikissa toimissasi usko itseesi, sillä se on 

käskyjen noudattamista!” 
12 Tässä on eri sanat sekä noudattamisesta että laista (käskystä) kuin edellä. 
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ja joka luottaa/turvaa Herraan, ei joudu häpeään/pettymään2.3 

(väli) 

33:1 Herraa pelkäävää ei kohtaa (mikään) paha/onnettomuus,4 

vaikka hän (joutuu) koetukseen/koettelemukseen5, hän kääntyy/jälleen6 ja pelastuu.7 

2 Ei ole viisas se, joka vihaa lakia8, 

ja hän heittelehtii9 kuin laiva10 myrskyssä.11 

3 Ymmärtäväinen/viisas mies ymmärtää12 (Herran) sanan, 

ja hänen lakinsa [on hänelle yhtä luotettava kuin kysyminen urimilta ja tummimilta]13. 

(väli) 

41 Valmista puhe/sanottavasi/hankkeesi2 ja sen jälkeen toimi3, 

                                                                                                                                                                  
1 Paralleelisäkeen perusteella tässä näyttäisi realisoituvan lähinnä merkitys ”varjella 

sielunsa/itsensä (pahalta)”. Samanlainen kohta kuin Snl 13:3, 16:17 ”turvata henkensä” 

ja Snl 19:16 ”saada pitää henkensä”. 
2 LXX:ssa koko jae on aika lailla toisin, ja tämä sana on siellä käännetty: ”ei kärsi 

vahinkoa”. Kuten muistetaan kanonisissa kirjoissa ”häpeään joutuminen” sai monia eri 

käännösvariantteja, joiden vaarana on juutalaisen häpeäkulttuurin häivyttäminen. Edellä 

on puhuttu ”häpeästä” (Sir 4:20.22.26, 8:6). 
3 Kuten Ben Siralla yleistä, jakso päättyy lakia koskevaan kommenttiin. 
4 Samoin LXX:ssa. Vrt. Job 5:19 ja Snl 12:21. 
5 Vrt. Sir 4:17 ”koettelemus”. 
6 Verbillä ���  ”palata/kääntyä” on myös adverbiaalinen merkitys ”jälleen”, joka on 

tässä todennäköisempi (vrt. LXX), sillä on vähän vaikea ajatella, että ”Herraa pelkäävä” 

kääntyy vasta koettelemuksissaan. 
7 Vrt. koko jakeeseen 1Kor 10:13. 
8 Kysymys on tietenkin Herran laista. 
9 Sama kuin Jes 24:19 ”aallota” ja Jes 54:10 ”horjua”. LXX:sta puuttuu tässä verbi, sen 

sijaan ko. henkilöä kuvataan ”tekopyhäksi/teeskentelijäksi”. 
10 Sana ”laiva” (myös LXX:ssa) saadaan korjaamalla ����  muotoon ���� . 
11 Sama kuva myös Jaak 1:6. 
12 LXX:ssa ”luottaa/turvaa”. 
13 Pakko täydentää LXX:n avulla. Siellä esiintyy urimia ja tummimia tarkoittava 

terminus technicus ����	��(ks. Ex 28:30, Lev 8:8, Dtn 33:8 ja 1Sam 14:41). Tarvitaan 

ainakin raamatunpaikkaviite. 
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ja rauhan/levon talo4 (valmista) ja sen jälkeen anna (sen) loistaa5. 

5 (Niin kuin) kevyt6 ratas/vaunun pyörä7 on houkan/typeryksen sydän 

ja (niin kuin) pyörivä pyörä8 ovat hänen ajatuksensa. 

6 Niin kuin valjastettu/satuloitu hevonen9/ori on ystävä, joka vihaa/petollinen ystävä, 

jokaisen ystävän10 alla se/hän hirnuu/huutaa/kirkuu11.

                                                                                                                                                                  
1 Jakeisiin 4-6 on tekstiä vain käsikirjoituksissa MS E ja MS F. 
2 LXX (	��) kyllä tukee ”puhetta”, mikä kuitenkin sopii hepr. jatkoon huonosti. Sana 

���� � voi kuitenkin tarkoittaa myös ”Sache, etwas” kuten Job 22:28 ”mikä tahansa”, 

mistä päädyttäisiin ”hankkeeseen” (Sauer: ”Vorhaben”). 
3 LXX:ssa ”niin sinua kuunnellaan”. 
4 Melko omituinen, mutta lienee hyvällä tahdolla ymmärrettävissä: talo, jossa on 

rauhallista asua. 
5 Myös tämä sana on sangen epäilyttävä, mutta MS F:ssä oleva sana �*��� tarkoittaa 

qalissa loistamista ja hifilissä ”säteillä” (Jes 13:10), ”tuoda valo” (2Sam 22:29). Se, että 

antaa talon loistaa tai säteillä, tarkoittaa sen asuttuna pitämistä. Ymmärrän näin ollen 

ajatuksen: Valmista ensin itsellesi talo rauhalliseksi asuinpaikaksi ja sen jälkeen käy sitä 

asumaan. 
6 Tälle ei ole vastinetta kreikassa. 
7 Vrt. Jes 5:28 ”vaunujen pyörät”, Jer 47:3 ”rattaat”, Hes 26:10 ”pyörät”. 
8 Yleensä aina ”pyörä” (Ex 14:25, 1Kun 7:30.32.33). LXX:ssa tässä ”kääntyvä akseli”, 

jonka pohjalta myös Sauer kääntää heprealaisen tekstin ”eine sich drehende Achse”, 

mutta eikö akselin pidä pysyä paikallaan? Heprea ei viittaa mitenkään akseliin. Vrt. 

Skehan vapaasti: ”his thoughts revolve in circles”. Typerys on kuin väkkärä. 
9 Sama Snl 21:31 ”valjastaa hevonen”. Monet ehdottavat tähän korjausta ����, josta 

päätäisiin LXX:n mukaiseen merkitykseen ”niin kuin kiimainen ori” (vrt. Jer 5:8), mutta 

tuskin se on tässä tarpeen. 
10 Tässä on todella ylärivin sana ”ystävä”. Jos se käännetään näin, silloin päädytään 

todella homoeroottiseen kuvaan. Yleensä ”ystävä” ymmärretään tässä ratsastajaksi (näin 

jo LXX), jolloin alla oleva on hirnuva hevonen eikä hirnuva mieskumppani! 
11 Vrt. Jer 5:8 ”hirnahdella”, Jer 50:11 ”hirnua”, Jes 12:6, 24:14, 54:1, Jer 31:7 

”huutaa”, Jes 10:30 ”kirkua”. 
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Luomakunnan harmonia/Jumalan (luomassa) maailmassa vallitsee 

moneus/moninaisuus/Jumalan teot ovat moninaiset/Vastakohdista (33:7-15)1 

 

7 Miksi (toinen) päivä on (toisen) päivän yläpuolella2,  

kun jokainen niistä saa vuoden valon auringosta3? 

8 Mutta Herran viisaudella ne on tuomittu/eroteltu4, 

ja (jotkut) niistä ovat juhlapäiviä5. 

9 [Jotkut niistä hän siu]6nasi, ja ne tulivat pyhitetyiksi7, 

ja jotkut niistä hän asetti luvun päiviin8. 

10 [Kaikki ihmiset ovat]9 savea10, 

ja tomusta11 ihminen/Adam12/ihmiset on muovattu1. 

                                                 
1 Jakson tekstiä on käsikirjoituksissa E (kaikki jakeet) ja F (jakeet 7-8). LXX:n 

virheellisen numeroinnin mukaan tämä jakso olisi Sir 36:7-15. Pitääkö huomauttaa 

nootissa? 
2 On toista parempi, arvokkaampi. Tämä vastaa myös LXX:aa. 
3 Tämä on LXX:n mukaan korjattu teksti (������������� �� ). Sanatarkasti heprealainen 

teksti voitaisiin kääntää ”kun jokainen niistä saa erilaisen valon auringosta”. Tuskin 

tässä sitä tarkoitetaan, että jokainen päivä saa eripituisen määrän auringonvaloa 

vuodenajasta riippuen. Jos näin kuitenkin olisi, pitäisi kääntää: ”koska jokainen niistä 

saa erilaisen valon auringosta.” 
4 Verbille � �� täytyy olettaa tässä LXX:n avulla muutoin tuntematon merkitys 

”erotella”. Taustalla lienee Gen 1:14 ja 2:3 näkyviin tuleva ajatus erilaisista päivistä. 
5 Sanan tähän merkitykseen vrt. esim. Val.v 2:7, Num 10:10, 15:3 ja 29:39. LXX:ssa 

sama sanotaan laajemmin ”ja hän teki erilaisiksi määräajat ja juhlat”. 
6 Täydennys LXX:n mukaan. Näkyvissä on vain osa siunata-verbiä, jonka paikalla on 

kreikassa verbi ”korottaa”. 
7 Viittaus sapattiin (Gen 2:3) ja suuriin juhlapäiviin (Dtn 16:1-17). 
8 Tavallisten päivien joukkoon, jonka päivät tunnetaan vain numeron perusteella. 
9 LXX:n mukaan hepreasta puuttuva. 
10 Vrt. Job 33:6, Jes 45:9, 64:7 ”savi”, Job 10:9 ”maan savi”. 
11 Vrt. Gen 2:7 (tärkein!), Gen 3:19, Ps 104:29 ”maan tomu”, Ps 90:3, Saarn 3:20, 12:7 

”tomu”. LXX:ssa on ”maasta”. 
12 Näin tulkitseee LXX, mikä on täysin mahdollista. 
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11 Herran [viis]aus2 on jakanut/erottanut heidät 

ja asettanut/määrännyt heidän tiensä3 

ja teh[nyt heidän pol]kunsa4 erilaisiksi. 

12 [Joitakin heistä hän siunasi ja korotti,5 

ja] joitakin heistä hän pyhitti ja p[äästi lähelleen.6 

Joitakin heistä hän kirosi7 ja a]lensi 

ja työnsi heidät pois paikoiltaan8.9 

13 [Niin kuin] savenvalajan [savi] 

tarttuakseen (siihen) tahtonsa/halunsa mukaan10, 

[niin ovat ihmiset te]kijänsä/Luojansa [kädessä].11 

Astumaan hänen eteensä12 hän on (heidät) jakanut/luonut.13 

                                                                                                                                                                  
1 Taustalla on Gen 2:7 ”muovata”. LXX:ssa on verbi ”luoda”. 
2 Hepreassa ei ole tilaa LXX:n sanalle ”paljon/suuri”. 
3 Sana löytyy marginaalista ja tarkoittanee – samoin kuin ”polku” alempana – kohtaloa 

(Smend). Tälle riville ei ole vastinetta kreikassa. 
4 Sanasta ”heidän polkunsa” (����� � ) näkyy alku, samoin siihen kuuluvasta verbistä 

����pi.  
5 Viittaus Abrahamin ja hänen jälkeläistensä siunaukseen ja valintaan (Gen 12:2, 15:5, 

22:17, 24:60, 28:14, Sir 44:21-23). 
6 Viittaus papiston erityisasemaan (Nu 16:5-7, Hes 40:46, 42:13, 45:4). 
7 Siunauksen ja kirouksen vastakohta on tuttu varsinkin Dtn:sta: Dtn 9:26-29, Dtn 28, 

30:1 ym. 
8 Tässä on epäilemättä luettava sana ���	�����(vrt. HALAT, 581), joka esiintyy myös 

Jes 22:19 ”asema”, 1Aik 23:28 ”tehtävä” ja 2Aik 35:15 ”paikka” (tässä tämä merkitys). 
9 Näillä tarkoitetaan ilmeisesti pakanoita, eri toten maasta karkotettuja kanaanilaisia 

(vrt. Gen 9:25-27, 12:6-7, Ex 33:1-3). Vrt. korottamiseen ja alentamiseen myös 1Sam 

2:6-8 ja Sir 10:6-18 (ylpeydestä). 
10 Jota hän muovaa, miten hyväksi näkee (vrt. LXX).  
11 Vrt. Jes 29:16, 45:9, 64:7, Jer 18:3-6, Viis 15:7, Room 9:20-23. 
12 Vrt. Sir 8:8 ”astua eteen”. Ymmärrän ilmauksen viittaavan tässä palvelemiseen, vrt. 

Snl 22:29 ”palvelus”. 
13 LXX:ssa toisin: ”korvatakseen heille tuomionsa mukaan” (siis näkyvissä jo ajatus 

kuolemanjälkeisestä tuomiosta, joka oli Ben Siralle tuntematon asia). 
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14 [Pahaa vastapäätä/vastakohta on] on hyvä, 

ja elämää vastapäätä/vastakohta on kuolema1. 

[Samoin hurskasta/hyvää2] ihmistä vastapäätä/  

            vastakohta on jumalaton/paha/syntinen3, 

ja valoa vastapäätä/vastakohta [on pimeys]4. 

15 [Ja näin katso] kaikkia Jumalan5 te[koja/töitä], 

kaikki ne ovat kaksittain, toinen toistansa vastapäätä/vastakohtia.6

                                                 
1 LXX:ssa ”elämä” ja ”kuolema” ovat päinvastaisessa järjestyksessä. Elämän ja 

kuoleman, hyvän ja pahan vastakohta on ilmeisesti lainattu kohdasta Dtn 30:15, jossa se 

esiintyy heprealaisessa tekstissä (käännöksessä on ”menestys” ja ”tuho” ”hyvän” ja 

”pahan” paikalla. 
2 LXX:ssa on ”hurskas, Jumalaa pelkäävä” (�������). 
3 LXX:ssa ”syntinen”. 
4 Tämä täydennys on tehty kontekstin eikä LXX:n perusteella (sieltä rivi puuttuu). 

Viittaus kohtaan Gen 1:2-3. 
5 LXX:ssa ”Korkeimman”. 
6 Ajatuksellisesti lähelle tulee Saarn 7:13-14. Jakso on Ben Siran omintakeinen 

ratkaisuyritys teodikean ongelmaan: Fysikaalisen ja moraalisen maailman harmonia 

koostuu vastakohtien muodostamasta kokonaisuudesta. Näin pahallakin on 

ymmärrettävä paikkansa hyvässä maailmassa. Samanlainen ajatus esiintyy myös Eero 

Ojasen Hyvyyden filosofiassa (1999).  
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Ben Sira, viimeinen viisauden opettaja1 (33:16-18)2 
 

16 [Ja/myös3 mi]4nä olen viimeisenä5 valvonut/pitänyt vartiota6 

niin kuin jälkikorjuun suorittaja7 [viininkorjaajien pe]rässä. 

17 Jumalan8 siunauksen avulla minäkin9 pääsin eteenpäin/edistyin10, 

ja niin kuin viininkorjaaja11 minä täytin [viinikuurnan]12. 

18 Nähkää13, etten ole (vain) itselleni/itseäni varten nähnyt vaivaa/ponnistellut, 

                                                 
1 Vrt. vanha suomalainen otsikko ”Siirak, viimeinen lain opettaja”. 
2 Heprealainen teksti on pelkästään käsikirjoituksessa MS E. LXX:n virheellisen 

jaenumeroinnin mukaan nämä jakeet olisivat 36:16a ja 30:25-26. Muita vastaavanlaisia 

viittauksia Ben Siran omaan elämään sisältävät Sir 24:30-34, 39:12-13 ja 51:13-28. 
3 Painoton (luuultavasti heprean ���), voidaan ymmärtää myös merkityksessä ”edelleen” 

tai ”mitä minuun tulee”. 
4 Täydennykset jakeessa LXX:n mukaan. 
5 Tekstijulkaisussa on ����� � ”hänen perässään”, mutta Segal on lukenut faksimilestä 

����� �”viimeisenä”, mikä vastaa LXX:aa ja sopii huomattavasti paremmin kontekstiin 

(Skehan ja Di Lella). 
6 Job 21:32, Snl 8:34, tarkoittaa ilmeisesti viimeistä vuoroa suorittavaa valpasta 

vartiomiestä. 
7 Vrt. termiin Lev 19:10, Dtn 24:21 ”suorittaa jälkikorjuu”, Jer 6:9 ”viinin jälkikorjuu”ja 

itse asiaan myös Jes 24:13, Jer 49:9, Miika 7:1 ja Ruut 2:3.7. Vertaus tarkoittaa sitä, että 

Ben Sira on korjannut viimeisen maahan varisseen sadon pyhistä kirjoituksista ja niiden 

opetuksista. 
8 LXX:ssa on ”Herran”. 
9 -kin tuskin on painollinen (puuttuu kokonaan LXX:sta). 
10 Rabbiinisen heprean merkitys verbille �	 � �qal. 
11 Vrt. Jer 6:9, 49:9 sama. 
12 Täydennys LXX:n mukaan. Itse sanaan vrt. Jes 5:2, Jer 48:33, Joel 4:13 

”viinikuurna”, Nu 18:27 ja 2Kun 6:27 ”viinisammio”, Joel 2:24 ”puristamo”, Snl 3:10 

”puserrusallas”, Sak 14:10 ”viininpuristamo”. 
13 LXX:ssa ”ymmärtäkää”. 
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vaan kaikille/kaikki varten, jotka etsivät [kasvatusta/opastusta/viisautta1].2   

                   

 

Ole herra talossasi (33:19-32)3 

 

194 Kuulkaa/Kuunnelkaa minua, (te) suuren5 kansan ruhtinaat/päälliköt6, 

ja (te) kansankokouksen hallitsijat/johtajat, o[ttakaa korviinne/tarkatkaa]! 

20 Poika ja/tai vaimo, ystävä ja/tai lähimmäinen/toveri7, 

älä anna (hänen) hallita elämääsi8. 

                                                 
1 LXX:ssa on paideia, joka on yksi kirjan avainsanoja. Hepreassa sitä vastaa tavallisesti 

� � ��, jonka perusmerkitys on ”kuri/kasvatus” mutta jota käytetään Sir:ssa myös paljon 

väljemmin tarkoittamassa ”opetusta, oppi, sivistystä” ja myös ”viisautta” (näin tässä 

Smend ja Sauer). 
2 Jae tuo hyvin esille Ben Siran ihanteen toimia oman kansansa hyväksi, sen 

kasvattajana, vrt. Sir 24:30-34, 37:19-26  ja lähemmin Veijola, Moses Erben, s. 224 ja 

n. 207. Kirjanoppineiden menestys perustui heidän kansanvalistusintoonsa. 
3 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS E, LXX:n väärän järjestyksen mukaan 

Sir 30:28-40. 
4 LXX:ssa tämä jae päättää edellisen jakson (samoin Smend ja Sauer), mutta tyylillisesti 

(puhuttelu) ja sisällöllisesti se sopii paljon paremmin uuden jakson aloitukseksi. Myös 

hallitsemiseen viittaavat iskusanat viittaavat sinne. 
5 Sana puuttuu LXX:sta, mutta saattaa silti olla aito raamatullinen hyperbola (vrt. Gen 

15:5, 1Kun 3:8-9, 4:20 ym.). Tässä siirrytään ’korkeaan tyyliin’. 
6 Epiteetit viittaavat juutalaisen kansan omiin johtomiehiin, joiksi aikovia Ben Sira 

todellisuudessa kasvatti. Kirjanoppinut puhuu oppilailleen (vrt. Sir 6:23, 16:24, Snl 

4:10, 7:24). 
7 Kaksi ystävää tarkoittavaa sanaa, joita on käytetty usein aiemminkin. Ensimmäinen 

(”rakastaja”) tarkoittaa yleensä läheistä ystävää (esim. 6:4-16), jälkimmäinen väljemmin 

”lähimmäistä”. LXX kääntää sanaparin ”veli ja ystävä”. 
8 Hallitsemisen kohde ilmaistaa prepositiolla �, kuten normaalia (vrt. Ps 8:7, Dan 11:39 

ja myös Sir 45:17). Siksi LXX:n mukainen käännös ”elämässäsi” merkityksessä ”niin 

kauan kuin elät” (Skehan ja Sauer) ei ole oikea. Hepreassa ei ole toisaalta myöskään 

LXX:n sisältämää objektia ”sinua”. 
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21 Siihen asti, kun sinussa on vielä elämä ja henkäys/henki1, 

älä anna minkään [lihan]2/kenenkään hallita/vallita itseäsi3. 

(20)4 Älä anna sitä, mikä kuuluu sinulle/omaasi toiselle, 

ettet joutuisi palaamaan/myöhemmin5 lepyttämään [hänen kasvojaan]6. 

22 Sillä parempi on, että poikasi/lapsesi lepyttävät sinun kasvojasi7 

kuin että sinä katselet [poikiesi/lastesi]8 käsiin9. 

23 Kaikissa toimissasi ole ylin10 

äläkä anna/tuota tahraa ku[nniaasi11]12. 

24 Päiviesi vähäisen13 luvun aikaan14, 

kuolemisen päivänä15 jaa [perintösi]1.2 

                                                 
1 Vrt. Sir 9:13 ”elämä/henki”, Gen 2:7, Jes 2:22, 42:5, Job 34:14 ”elämän henkäys”, 

1Kun 17:17 ”elonmerkki”, Job 27:3 ”henki”. 
2 Sana on täydennetty LXX:n perusteella, selvä kyllä muutenkin. 
3 LXX:ssa hieman toisin: ”Älä muuta itseäsi minkään lihan paikkaan.” 
4 Tämä on hepreassa jakeen 21 b-puolisko, mutta LXX:ssa jakeen 20 b-puolisko. 
5 Palata-verbi, jolla on myös adverbiaalinen merkitys ”jälleen, myöhemmin”. 
6 Täydennys ei ole LXX:n, vaan heprean sanonnan perusteella. Vrt. Ps 45:13 ja Snl 19:6 

”pyrkiä suosioon”, Job 11:19 ”tavoitella suosiota”. Ajatus: ettet joutuisi myöhemmin 

anelemaan hänen suosiotaan. Myös LXX kääntää asiallisesti oikein: ”ettet katuen 

joutuisi pyytämään niitä (häneltä)”. 
7 Sama sanonta kuin edellisessä jakeessa. Myös tässä LXX kääntää sen ”pyytelemiseksi, 

anelemiseksi”, mistä onkin kysymys. 
8 Täydennys LXX:n mukaan, jossa on nimenomaan ”pojat”. 
9 Joudut elämään heidän anteliaisuutensa ja armeliaisuutensa varassa. Sama kuva 

esiintyy tässä merkityksessä myös Ps 123:2: Alempi katsoo ylemmän kättä odottaen, 

mitä siitä mahdollisesti heruu. 
10 Sama sana kuin usein Jumalasta, ”Korkein”, so. ensimmäinen tai se, joka määrää. 
11 Sama Sir 44:19 Abrahamista. Älä salli kunniaasi tahrattavan! 
12 Täydennys LXX:n mukaan. 
13 Vrt. 2Aik 24:24 ”vähäinen joukko”.  
14 Kun aikasi on käynyt vähiin, kun hetkesi on koittanut. LXX:ssa on ”elinpäiviesi 

täyttymisen päivänä”. 
15 LXX:ssa on tässä ”aikana”. 
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(väli) 

25 Rehu3, piiska4 ja taakka/kuorma/kantamus aasille, 

ja kuri/kuritus (ja) työ/työnteko or[jalle/palvelijalle5]6. 

26 Pane orjasi töihin, ettei hän etsi lepoa,7 

ja jos hänen päänsä kohoaa8, hän pettää [sinut]/nousee kapinaan9 [sinua vastaan]. 

27 (28-29)10 Pane orjasi töihin, ettei hän nouse kapinaan11, 

sillä paljon pahaa [on opettanut/aiheuttanut joutilaisuus].12 

28 … hänen pitäjänsä/omistajansa raippa13 huonon/kelvottoman orjan päällä…14 

                                                                                                                                                                  
1 Täydennys LXX:n mukaan. 
2 Etukäteen laadittu testamentti ei näytä olleen Palestiinassa yleinen (vrt. jo 2Kun 20:1). 
3 Vrt. Gen 24:25,32, 43:24, Tuom 19:19 ”rehu”, kerran myös ”vilja” (Gen 42:27). 
4 Snl 26:3 ”piiska”, 1Kun 12:11.14 ”raippa”, Jes 10:26, Nah 3:2 ”ruoska”. 
5 LXX:ssa on ”palvelija”, mutta paralleelit puoltavat enemmän ”orjaa”, vrt. Sir 7:20-21, 

Snl 11:29, 17:2, 29:19 (tärkein paralleeli), 29:21. 
6 LXX:ssa hieman toisin ja tasapainoisemmin: ”leipä, kasvatus/kuri ja työ palvelijalle”. 
7 Teetä orjallasi niin paljon töitä, ettei hänelle jää aikaa lepoon eikä joutavien 

miettimiseen. Vrt. Ex 5:4. 
8 Vrt. Sir 11:1 ”korottaa pää”. Jos hänen asemansa ja käsityksensä omasta asemastaan 

kohoaa. 
9 Verbin 	 ���viimeinen kirjain on helppo täydentää (ei kuitenkaan LXX:n perusteella). 

Käännökseen vrt. Ex 21:8 ”rikkoa lupaus”, Mal 2:14.15 ”hylätä”, Tuom 9:23 ”nousta 

kapinaan”, Jer 12:6 ja Val.v 1:2 ”pettää”. 
10 A-säe vastaa periaatteessa LXX:n jaetta 28: ”Pane hänet töihin, ettei hän ole jouten”. 

B-säe on sellaisenaan LXX:n jae 29 (jonka mukaan on täydennetty puuttuva). 
11 Tässä on nimenomaan kapinan terminus technicus (vrt. Gen 14:4, Neh 6:6). 
12 Koko jae on selvä kahdennus edelliselle. 
13 Näin Snl 14:3. 
14 Jakeesta ovat luettavissa vain nämä sanat, joita on mahdoton täydentää LXX:n avulla, 

koska sieltä puuttuu vastine. Jos jaetta ei haluta jättää kokonaan pois, voidaan tietenkin 

rakentaa näistä sanoista eräänlainen ”Niin kuin kaste aamuruskon helmasta”-tyyppinen 

runollinen käännös esim. tähän tapaan: ”Isännän/omistajan raippa soikoon kelvottoman 

orjan selässä!”, mihin olisi liitettävä alahuomautus: Heprealaisesta tekstistä on säilynyt 

vain muutamia sanoja. Siksi jakeen merkitys jää osittain arvauksen varaan. 
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301 Älä mene yli/ole kohtuuton2 ketään ihmistä kohtaan, 

äläkä ilman/vastoin oikeutta/lakia3 [tee mitään]4. 

31 Jos sinulla on (vain) yksi orja, pida/arvosta5 häntä kuin veljeä 

ä[läkä] ole kateellinen6 [vertasi7] vastaan. 

32 Sillä jos alistat/nöyryytät/kohtelet huonosti häntä, hän lähtee pois ja katoaa. 

Miltä ti[eltä etsit häntä]8? 

 

                                                 
1 Jae 29 puuttuu jakeen 30 edeltä heprealaisesta tekstistä. Vastaavan kreikankielisen 

jakeen sisältö on heprealaisen tekstin jakeessa 27.  
2 Tämä merkitys kontekstin ja LXX:n perusteella. 
3 Viittaus orjaa suojeleviin lakeihin Ex 21:1-11.20-21. 26-27, Lev 25:44-55, Dtn 15:12-

18, 23:16-17. 
4 Täydennys LXX:n mukaan, jossa jakeen alku on noin puolet pitempi. 
5 Vrt. Jes 53:3, Job 19:11 ”pitää jonakin”, Jes 13:17 ”huolehtia”, Jes 33:8 ”antaa arvoa”, 

Mal 3:16 ”pelätä”. 
6 Vrt. Sir 9:1 ”olla mustasukkainen”, Gen 24:1, 26:14, 30:1 ”kadehtia”, Gen 32:11 ”olla 

kateellinen”. 
7 Sana on täydennetty LXX:n perusteella, jossa se tosin esiintyy hieman eri yhteydessä, 

mutta kylläkin samassa jakeessa. ”Veren” ymmärretään yleensä tarkoittavan omistajan 

omaa henkeä, jonka arvoinen orja hänelle on. Vrt. Smend: ”denn den Preis deiner selbst 

ist er dir wert”. Tästä päädyttäisiin seuraavan suuntaiseen käännökseen: Älä ole 

kateellinen sille, josta maksoit henkesi/omaisuutesi/kaikkesi. 
8 Täydennys LXX:n mukaan. Mistä lähdet häntä silloin etsimään? Lain mukaan 

karannutta orjaa ei saanut palauttaa takaisin omistajalleen (Dtn 23:16-17). 
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Uhreista ja lahjoista (35:11-15)1 

 
11 Kaikissa teoissasi2 an[anna loistaa kasvo]jesi3 

ja ilolla/riemulla pyhitä4/anna/maksa kymmenykset5. 

12 Anna hänelle/Jumalalle6 niin kuin hänen lahjansa/antinsa sinulle7, 

hyvällä silmällä8 ja käden saavutuksella9. 

(Joka antaa köyhälle, lainaa Herralle, 

ja kuka (muu) on korvauksen maksaja, ellei hän (Herra itse)?)10 

13 Sillä hän on palkkioiden/korvausten1 Jumala2, 

                                                 
1 Välistä puuttuu pitkä jakso heprealaista tekstiä. Jakeesta 34:1 on säilynyt pari sanaa, 

joiden kääntäminen ei ole mielekästä. Jakso 35:11-15 on käsikirjoituksessa MS B. 

LXX:n virheellisen jaenumeroinnin mukaan ne olisivat 32:11-15. 
2 LXX:ssa ”antamisessa/annissa”, koska sana viittaa edellä mainittujen uhrien 

antamiseen, minkä tulee tapahtua iloisin mielin. 
3 Täydennys LXX:n mukaan. Vrt. itse ilmaukseen erityisesti Dan 9:17 ”antaa loistaa” ja 

myös Num 6:25, Ps 67:2, Ps 119:135 ja Saarn 8:1 ”kirkastaa kasvot”, Ps 80:4.8.20 

”antaa nähdä kasvojen valo”, Ps 31:17 ”katsoa puoleen”. 
4 Sanan ”perusmerkitys” (samoin LXX:ssa). 
5 Kymmenyksiin vrt. erityisesti Sir 7:31, 45:20-21, Tob 1:6-8 ja niiden VT:n taustaan 

Lev 27:30-32 ja Dtn 14:23-28. 
6 Nämä ovat itse tekstissä olevia vaihtoehtoja, joista jälkimmäinen on selvästi 

myöhempi. LXX:ssa on ”Korkein”. 
7 Niin kuin hän on sinulle antanut. 
8 ”Hyvä silmä” on pahan, ahneen ja kitsaan silmän (Sir 31:13) vastakohta: 

antelias/aulis/hyvä silmä/mieli, joka ei säästele. Skehan: ”generously”, Smend: ”in 

Freigebigkeit”. Vrt. sama sanonta kreikassa jo 35:10. 
9 Vrt. Sir 14:13 ”mitä kädelläsi olet saavuttanut”, varojesi mukaan. Vrt. myös 1Sam 

25:8 ”niin paljon kuin sinulta liikenee” ja Tob 4:8. 
10 Sulkeissa oleva on käsikirjoitus B:n marginaaliin kirjoitettu glossa, joka kenties 

voitaisiin ottaa mukaan ja huomauttaa alaviitteessä siitä, että se on reunahuomautus. 

Kohdan taustalla on ilmiselvästi Snl 19:17 ”Joka köyhää armahtaa, lainaa Herralle, ja 

Herra maksaa takaisin hyvän teon.” 



Sir 35:11-15 146 

ja seitsenkertaisesti3 hän palauttaa/korvaa/maksaa takaisin4 sinulle. 

145 Älä lahjo6 (häntä), sillä hän ei ota (lahjusta)7. 

15 Äläkä luota kiristyksen8/vääryyden/laittomuuden uhriin9, 

sillä hän on oikeuden Jumala10, 

eikä hänen luonaan ole kasvojen nostamista/henkilöön katsomista11. 

                                                                                                                                                                  
1 Sama sana yksikössä Sir 12:2 ja 14:6. Monikolla tuskin on erityistä painoa (Skehan 

ottaa sen ehkä huomioon lisäämällä sanan ”always”). 
2 LXX:ssa on ”Herra”. 
3 Vrt. Sir 7:3 ja 20:12. 
4 Teksissä on sana, joka tarkoittaa nimenomaan palauttamista, marginaalissa täsmennys, 

joka tarkoittaa korvausta ja takaisin maksua (ei ole eroa). 
5 Hepreassa on kaksi paralleelista säettä, joista jälkimmäinen kuitenkin aloittaa LXX:ssa 

jakeen 15, minkä takia olen myös tässä seurannut LXX:aa, jotta jaenumerointi täsmäisi. 

Vai pitäisikö seurata heprean mukaista, tasapainoisempaa jaejärjestelyä? 
6 Vrt. Hes 16:33 ”maksaa”, Job 6:22 ”pyytää maksamaan”. 
7 Vrt. Dtn 10:17. 
8 Tämä on sanan perusmerkitys, vrt. Jes 33:15 ”laiton”, Snl 28:16 ”kiristää”. 
9 Tarkoitus käy ilmi jakeista Sir 34:21-24. 
10 Vrt. Jes 30:18, LXX:ssa on: ”sillä Herra on tuomari.” 
11 Hän ei ole puolueellinen, ks. Sir 4:22 ”suosia” (ks. siellä olevaa noottia). Vrt. myös 

Dtn 10:17, joka näyttää olevan jakeiden 14 ja 15 taustalla. 
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Jumala on sorrettujen puolella/auttaja (35:16-26)1 

 
16 Hän (Jumala) ei nosta kasvoja2 köyhälle/köyhää vastaan3, 

ja sorretun pyynnöt/rukoukset4 hän kuulee.5 

17 Hän ei työnnä syrjään/torju/hylkää6 orvon avunhuutoa 

eikä lesken (avunhuutoa)7, kun hän tekee valituksen8 runsaaksi.9 

18 Eivätkö kyyneleet valu (hänen) poskelle10 

19 ja (hänen) huokaus/valitus11 niiden valuttajia/vuodattajia12 vastaan? 

                                                 
1 Jakso 35:16-26 on käsikirjoituksessa MS B. LXX:n virheellisen jaenumeroinnin 

mukaan jakeet ne olisivat 32:16-26. 
2 Sama kuin jakeessa 35:15. 
3 Ymmärrettävä puolueellisuutena köyhää vastaan, ei hänen hyväkseen (toisin kuin Ex 

23:3, Lev 19:15). Preposition �� � tilalla odottaisi oikeastaan prepositiota ��. Miten 

muuten LXX:n ���� on tässä yhteydessä ymmärrettävä? Onko se mahdollisesti 

kirjaimellinen käännös heprean prepositiolle ��? 
4 Vrt. Jer 3:21, Sak 12:10, Ps 28:2, Ps 31:23, Ps 130:2 ”rukous”, Ps 28:6 ja Ps 86:6 

”avunpyyntö”, Ps 116:1 ”harras pyyntö”, Ps 140:7 ”mitä pyydän”, Job 40:27 ”armo”, 

Snl 18:23 ”pyytää”, Dan 9:3 ”armoa pyytäen”, Dan 9:17 ”nöyrä pyyntö”. 
5 Vrt. koko jakeeseen Snl 22:22-23. 
6 Vrt. Sir 8:8 ”väheksyä”, mikä ei sovi tähän. 
7 Nähdäkseni hepreassa pääsana ”avunhuuto” kuuluu sekä orpoon että leskeen, toisin 

kuin LXX:ssa on ymmärretty ja toisin kuin esim. Smend, Skehan ja Sauer kääntävät. 
8 Vrt. Job 10:1, 21:4 ”valitus”, Ps 64:2 ”valittaa”, Ps 55:3 ”ahdistus”, Ps 102:1 ”avata 

sydän”, Ps 142:3 ”huoli”, Job 7:13 ”tuska”, Job 9:27 ”murheet” – laaja valikoima! 
9 Ks. orpoihin ja leskiin Ex 22:21-23, Dtn 10:18, 24:17-18, 27:19, Sak 7:10, Ps 68:6, 

Snl 23:10-11. 
10 Heprean sanalla ����on myös tämä merkitys (ks. 1Kun 22:24, Jes 50:6, Miika 4:14), 

mutta pojanpoika näyttää tunteneen vain merkityksen ”leuka” – vai voiko sanalla 

����
 ��olla myös merkitys ”poski”? Vrt. sama Val.v  1:2 ”kyyneleet vierivät hänen 

poskillaan”. 
11 Vrt. Sir 12:12 ”huokaus/valitus” (ja siellä paralleeleja). 
12 Tekstissä on sana (��	 ���), joka tarkoittaa oikeastaan kodittomuutta, mikä ei sovi 

kontekstiin. Sen korjataan yleensä LXX:n ja kontekstin perusteella sanaksi ��	 � ���”ne, 
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20 Katkeruus juoksee/pääsee nopeasti rauhaan/lepoon, 

ja avunhuuto/valitushuuto pilviin kiirehtii/rientää.1 

21 Köyhän huuto2 lävistää3 pilvet4, 

ja ennen kuin se on saavuttanut/tullut perille, se ei lepää5, 

se ei horju/väisty, ennen kuin Jumala6 puuttuu asioihin7, 

22 ja oikeudenmukainen/vanhurskas tuomari tekee/hankkii oikeuden/toteuttaa/langettaa 

tuomion.8 

(väli) 
                                                                                                                                                                  

jotka saavat ne (kyyneleet) valumaan”. Sana on monikko, vaikka useimmat kyllä 

kääntävät LXX:n mukaan yksikössä (Smend, Skehan, Sauer), mikä on hieman 

epäjohdonmukaista. 
1 Jakeen heprealainen sanamuoto on ilmeisesti jo varhain joutunut epäjärjestykseen, 

eikä Septuagintakaan tarjoa tyydyttävää ratkaisua (”Joka palvelee [Jumalaa] 

mielisuosiolla, se otetaan vastaan, ja hänen rukouksensa yltää pilviin saakka.”). 

Kuitenkin heprean b-säe on sellaisenaan ymmärrettävä: Sorretun avunhuuto rientää 

(verbi ���) eli tulee nopeasti pilviin, siis Jumalan korviin (vrt. Ps 68:5, 89:38, 104:3, 

Job 16:19). Tällä perusteella oletan, että a-säkeen sana ��
� � (LXX:n ”mielisuosio”), 

joka ei sovi tähän yhteyteen, on turmeltunut verbistä � �� � ”juosta”, joka on paralleeli 

verbille ����b-säkeessä. Koko jakeen ajatus on siis se, että sorretun katkera valitus ja 

avunhuuto saavuttaa pian kuulijan taivaassa (vrt. Gen 18:20-21, Ex 3:7-9 ym.). 
2 Vrt. Ex 2:23 ”avunhuuto”, 1Sam 5:12 ”hätähuuto”, 2Sam 22:7 ”huuto”. LXX:ssa on 

tässä ”rukous”. 
3 Vrt. Tuom 5:26 sama. 
4 ”Lävistää pilvet” on marginaalisssa oleva, LXX:n mukainen lukutapa. Vrt. Val.v 3:44. 
5 LXX: ”se ei tule lohdutetuksi”. 
6 LXX: ”Korkein”. 
7 Verbillä 	 �  � on hyvin monia merkityksiä. Se tarkoittaa laajassa mielessä Jumalan 

puuttumista asioihin, ”puoleen katsomista” (LXX tässä), ”huolen pitämistä” (Gen 21:1, 

Ex 3:16, 4:31, 1Sam 2:21), ”huolehtimista” (Ex 3:16), ”tilintekoa” (Ex 32:34), ”tilille 

vaatimista” (Jes 26:14) yms. 
8 Tämä jakeen osa on LXX:n mukaan jakeen 22 alussa, hepreassa se kuuluisi edelliseen 

loppuun, jossa sen asiallisesti oikea paikka olisi, mutta jaenumerointi… Myös tämän 

jälkeen tarpeellinen väli tuottaa nyt hankaluuksia! 
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Myöskään/edelleen1 Jumala2 ei viivyttele3, 

ja niin kuin sankari hän ei vetäydy syrjään/katsele tyynenä4,5 

ennen kuin/kunnes hän on murskannut armottoman/armottomien6 kupeet7 

23 ja pakanakansoille kääntänyt/tuottanut koston/rangaistuksen,8 

ja ennen kuin/kunnes hän on hävittänyt/tuhonnut9 julkeuden/röyhkeyden10 valtikan11 

ja katkaisemalla katkaissut12 jumalattomuuden/vääryyden sauvan13, 

24 ennen kuin/kunnes hän kääntänyt ihmiselle/-ille/kullekin takaisin hänen tekonsa14 

ja ihmisen/sten työn/tekemisen15 hänen suunnitelmansa/juoniensa/hankkeidensa1 

mukaan, 

                                                 
1 Tästä perspektiivi laajenee koskemaan Israelin kansan vastustajia. 
2 LXX:ssa ”Herra”. 
3 Samoin Sir 12:16 ja 14:21. 
4 Vrt. Gen 43:31 ”pakottautua”, Gen 45:31, Jes 42:14, Est 5:10 ”hillitä itsensä”, Jes 

64:11 ”katsoa tyynenä”. 
5 LXX:ssa koko rivi on toisin: ”ei hän ole heille pitkämielinen”. Itse asiaan vrt. Luuk 

18:7-8 ja 2Piet 3:9. 
6 Vrt. Sir 8:15 ”armoton” (ks. siellä paralleeleja) ja Sir 13:12 ”julmasti”. 
7 Vrt. sama ilmaus ”murskata kupeet” Dtn 33:11 ”murskata luut”. 
8 Hepreassa tämä rivi on jakeen 22 lopussa, mutta tässä LXX:n mukaisella paikalla, joka 

tosin on vähemmän looginen. 
9 Tämä kohta vahvistaa kanonisten kirjojen suomennoksessa valitun linjan, jonka 

mukaan verbi �� ��hif. tarkoittaa tällaisissa yhteyksissä ”tuhota” (Ex 15:9), ”kukistaa” 

(Tuom 1:19), ”hävittää” (Tuom 11:24) eikä ”karkottaa”. Samoin LXX tässä. 
10 Vrt. Sir 7:6 ”röyhkeys” (ks. siellä paralleelit), 10:13.18, 13:24, 15:7 

”röyhkeys/julkeus/ylpeys”, Sir 12:14 ”ylpeä/röyhkeä”, Sir 16:3 ”röyhkeät/ 

jumalattomat”. 
11 LXX:ssa on tälla paikalla ”joukko”. 
12 Vrt. sauvan kanssa Sak 11:10 ”lyödä palasiksi”, Sir 11:14 ”lyödä poikki”. 
13 Tarkoittaa hallitsijan sauvaa, vrt. sama Ps 125:3 ”vääryyden valtikka”. Jes 14:5 

”jumalattomilta sauvan”. Jae viittaa vieraan hallitsijavallan kukistamiseen. 
14 Vrt. Snl 24:12 ”hän maksaa jokaiselle tekojen mukaan”. 
15 Sana, jota käytetään usein korvattavan teon yhteydessä, vrt. Tuom 9:16 ”se hyvä, mitä 

hän on tehnyt”, Jes 3:11 ”niin kuin hän itse teki”, Snl 12:14 ”teot” (huom. koko jae!). 
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25 [ennen kuin/kunnes hän on ajanut]2 kansansa asian3 

ja tuottanut heille ilon pelastuksellaan/avullaan4. 

26 [Kaunis/ihana on [hänen] armo/laupeus/hyvyys5]6 ahdingon7 aikana, 

niin kuin ukkosmyrskyn8 aika suuren kuivuuden9 aikana. 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Jer 23:20 ja 30:24 ”aie ja päätös”, Jer 51:11 ”aikoa”, Job 42:2, Snl 24:8 

”suunnitelma”, Jer 11:15, 21:27 ”juonet”. Sanaan liittyy usein viekkaan suunnitelman, 

juonen vivahde. Di Lella ajattelee tässä vieraiden kansojen kavalia suunnitelmia Israelin 

kansaa vastaan. 
2 LXX:n mukainen täydennys. 
3 Vrt. Jes 51:22 (tausta) ”joka ajaa kansansa asiaa”, ja myös Miika 7:9 ”hän ratkaisee 

asiani”. 
4 Taustalla näyttäisi olevan Jes 25:9 ”iloitkaamme… Hän pelastaa meidät.” LXX:ssa on 

”pelastuksen” paikalla ”laupeus”. 
5 Oletan, että kreikan sanan �	���taustalla on heprean laajamerkityksinen sana 	 ��. 
6 LXX:n mukainen täydennys. 
7 Vrt. Job 15:24 ”ahdinko”, Sef 1:15 ”ahdistus”. 
8 Lähin paralleeli on Sak 10:1 ”tuulispäät ja pilvet”. Kysymyksessä on selvästi raju 

ukkosmyrsky, joka tuo mukanaan kaivatun sateen (vrt. Sir 40:13). LXX:ssa on vain 

”sadepilvet”. 
9 Täsmällinen paralleeli on Jer 14:1, jossa myös on monikko kuten Sir 35:26. 

Monikkomuoto on siellä otettu huomioon lisäämällä sana ”suuri” kuten olen tehnyt yllä. 

Sen sijaan Ps 9:10 ja Ps 10:1 sana on käännetty toisin (”ahdinko”). LXX puhuu 

”sateettomuudesta”. 
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Rukous Israelin (kansan) puolesta/ Herra, auta ja armahda meitä1 (36:1-17)2 
 

1 Auta meitä/pelasta meidät,3 kaikkeuden4 Jumala, 

2 ja pane pelkosi/kauhusi kaikkien kansojen päälle5. 

3 Heristä/ojenna/kohota6 käsi7 vierasta kansaa8 vastaan, 

ja nähkööt he sinun voimatekosi1. 

                                                 
1 Lajiltaan tämä rukous on kansanvalitus (vrt. Ps 44, 74, 79, 89 ym.), joka jatkaa edellä 

alkanutta kansallista teemaa (35:22-26). Deuteronomistinen Israel-korostus on Ben 

Siralle tärkeä, kuten tämäkin rukous osoittaa. 
2 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS B. LXX:ssa vastaavat jakeet ovat 33:1-

13a (nämä ovat siellä väärässä paikassa) ja 36:16b-22. 
3 Tämä on sama kuin Matt 21:9 ”Hoosianna”, taustalla Ps 118:25, jossa on 

kaksoiskäännös ”Hoosianna! Herra, anna meille apusi!” Tähän ei ole syytä ottaa 

Hoosiannaa, vaan ”Auta/anna apusi/pelasta” tms. LXX:ssa on toisin: ”Armahda meitä”. 
4 Sanaa on tässä käytetty melko universaalisssa merkityksessä (LXX:ssa 

”kaikkien/kaikkeuden Jumala”), vrt. Sauer: ”Gott des Alls”, Skehan: ”God of the 

universe”, Smend: ”du allmächtiger Gott”. Taustalla on vanhempi ilmaus ”koko 

maan/maailman Herra”, joka on käännetty ”Herra, koko maan valtias” (Joos 3:11.13), 

”maailman valtias” (Miika 4:13, Sak 4:14, 6:5) ja ”maailman hallitsija” (Ps 97:5). 

Kysymykseen tulee: ”kaikkeuden Jumala, kaikkivaltias Jumala, Kaikkivaltias, koko 

maailman valtias/hallitsija”. 
5 LXX:ssa samoin. Ajatuksena on saattaa kaikki vieraat kansat (pakanakansat) kauhun 

ja pelon valtaan, ei niinkään saattaa ne pelkäämään ja palvomaan Jahvea (näin ent. 

suomalainen). Vrt. Skehan: ”and put all the nations in dread of you!”. Täsmälleen sama 

ilmaus on 1Aik 14:17 ”ja Herra saattoi kaikki vieraat kansat pelkäämään häntä” 

(nimittäin Daavidia). Pyyntö on suunnattu seleukoslaisia vallanpitäjiä vastaan. 
6 Verbi esiintyy ”käden” kanssa 2Kun 5:11 ”liikuttaa kättä”, Jes 11:15, 19:16 ”heristää 

kättä”, Sak 2:13 ”kohottaa käsi”, Jes 13:2 ”viittoa” ja Job 31:21 ”uhkailla”. 
7 Sana kirjoitettu marginaaliin. 
8 Hepreassa on nimeenomaan yksikkö (LXX:ssa monikko), jolloin sen voi katsoa 

viittaavaan juuri vieraaseen valloittajakansaan. Silloin b-puoliskon monikko tarkoittaa 

tämän kansan jäseniä, mikä on hepreassa täysin mahdollinen ilmaisutapa. Luonnollisesti 

LXX:n monikko (”kansat”) on helpompi. 
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4 Niin kuin osoitit pyhyytesi heidän silmiensä nähden meidän keskellämme,2 

niin osoita kunniasi meidän silmiemme nähden heidän3 keskellään4. 

5 Ja niin he(kin) tulevat tietämään5 niin kuin me tiedämme, 

ettei ole (muuta) Jumalaa paitsi/kuin sinä6. 

(väli) 

6 Uudista merkki ja toista ihme7, 

(7)8 tee loistavaksi9 käsi10 ja vahvista1 käsivarsi2 ja oikea käsi3. 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä on monikko (kreikassa on yksikkö). Vrt. Dtn 3:24 ”ihmetyöt”, Ps 20:7 ”voima”, 

Ps 71:16, Ps 106:2 ja Jes 63:15 ”voimateot”, Ps 145:4 ”ihmeet”, Ps 145:12 ”mahtavat 

teot”. 
2 Viittaa Israelin kokemaan rangaistukseen (vrt. Dtn 28:36-37), joka osoitti pakanoille 

Jahven pyhyyden. Ilmaus on peräisin Hes:stä, jossa se on käännetty ”ja tällä, minkä 

teille teen, minä osoitan pyhyyteni kaikille kansoille” (Hes 20:41, 28:25, 38:16 ja 

39:27). 
3 Tämä on marginaalissa ja LXX:ssa oleva lukutapa, hepr. päätekstissä on ”meidän 

keskellämme”. 
4 Pakanoiden saama rangaistus paljastaisi Israelille Jahven kunnian ja mahdin. Vrt. 

ilmaukseen Hes 28:22 ”minä osoitan mahtini” (vrt. myös Hes 38:21-23). 
5 LXX:ssa on imperatiivi. 
6 Vrt. lähellä olevia esikuvia: 1Kun 8:60 ”oppivat tietämään, että vain Herra on Jumala, 

ei kukaan muu”, 1Aik 17:20 (sama hepreassa) ”ei ole muuta Jumalaa kuin sinä”, Dtn 

4:35 ”Herra on Jumala ja ettei hänen lisäkseen ole ketään toista”, Jes 44:6 ”ei ole muuta 

Jumalaa kuin minä”, Jes 45:4 ”muuta Jumalaa ei ole”. Tämä edustaa jo ehdotonta 

monoteismia. LXX lisää vielä jakeen viimeiseksi sanaksi ”Herra”. 
7 LXX:ssa ”merkki” ja ”ihme” ovat asianmukaisesti monikossa. Tässä niillä viitataan 

ilmeisesti Egyptissä tehtyihin ”ihmeisiin ja tunnustekoihin” (näin käännetty Ex 3:7, Dtn 

4:34, 6:22, 7:19, 13:2-3, 29:2, vrt. Dtn 28:46 ”todiste ja tunnusmerkki”, Dan 3:32 ja 

6:28 ”ennusmerkit ja ihmeet”). 
8 Näin LXX:n mukainen, hieman yllävä jaejako, joka luo jakeisiin 7-9 yhden rivin 

mittaisia jakeita. 
9 Ainut paralleeli on Jes 42:21 ”tehdä loistavaksi”, LXX:ssa ”kirkastaa, osoittaa 

kunnia”. 
10 Ajatus on: osoita kätesi loistava mahti. 



Sir 36:1-17 153 

7 (8) Herätä viha ja vuodata hehku/kiivaus/kiukku4 

(9) ja lannista [vastustaja]5 ja työnnä kumoon6 vihollinen7. 

8 (10) Kiirehdi8 loppua9 ja pidä huoli/muista10 määräajasta/määrähetkestä11, 

sillä kuka sanoo sinulle: ”Mitä(s) teet?”12 

1013 (12) Tee loppu/hävitä Moabin14 ohimoiden/käskynhaltijoiden/ruhtinaiden1 pää2, 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä verbi  puuttuu LXX:sta ja marginaalissa olevasta hepr. lukutavasta (Skehanin 

mukaan se olisi sekundaari). 
2 Vrt. Jes 51:9, 62:8 ja  63:12. 
3 Vrt. Ex 15:6, Jes 62:8, ja erityisesti Ps 98:1 (jossa on sekä ”oikea käsi” että ”käsivarsi” 

kuten myös Jes 62:8): ”hänen oikea kätensä… hänen voimansa”. LXX:ssa molemmat 

on yhdistetty: ”oikea käsivarsi”. Säkeessä pyydetään Jumalaa osoittamaan sotilaallinen 

mahtinsa ja voimansa, mikä on samalla osoitus hänen valtasuuruudestaan. 
4 Säkeen vihasanstoon vrt. Ps 78:38, 79:6 ja Jer 10:25. 
5 Täydennetty LXX:n mukaan. 
6 Vrt. Sir 12:12 ja 13:23 ”työntää kumoon”, Num 35:20 ”iskeä”, Num 35:22 ”lyödä”, 

2Kun 4:27 ”työntää pois”, Dtn 6:19 ”karkottaa”, Joos 23:5 ”raivata tieltä”, Jes 22:19 

”sysätä pois”. 
7 Edellyttää LXX:n mukaisen tekstikorjauksen. Hepreassa on ”ystävä” (���� ). 
8 Ainut paralleeli on Jes 60:22 ”toteuttaa äkkiarvaamatta” (ei sovi tähän). 
9 Tarkoittaa vihollisvallan loppua, ei maailmanloppua. 
10 Verbillä 	 �   on tässä käytössä nämä kaksi merkitystä (vrt. Jes 23:17 ”muistaa”, Jer 

23:2, Sak 11:16 ja Ps 8:5 ”pitää huolta” [obs. paralleelina ”muistaa”], joista 

jälkimmäinen on myös LXX:ssa. Merkitys ”määrätä” ei sopisi tähän, sillä totta kai 

Jumala on jo asettanut viholliselle määräajan. 
11 Vrt. Dan 11:35 ”lopun aika … määrähetki” (molemmat sanat yhdessä). 
12 Tämä on jokseenkin sanatarkka laina kohdasta Job 9:12 ”Kuka sanoisi hänelle: 

’Miksi sinä noin teit?’” LXX:ssa koko säe kuuluu toisin (”ja kerrottakoon sinun suuria 

tekojasi!”). 
13 Jae 9 (LXX.n jae 11) puuttuu kokonaan hepreasta. 
14 Moab on tässä peitenimi seleukoslaiselle vihollisvaltakunnalle. LXX:ssa ja 

heprealaisen käsikirjoituksen marginaalissa onkin sille dynaaminen vastine ”viholliset” 

(LXX), ”vihollinen” (hepr.). Konkreettinen vihollinen on luultavasti Antiokhos III Suuri 

(223–187 eKr.) oli saanut Paneionin voiton ansiosta Palestiinan valtaansa. 
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joka sanoo: ”Ei ole ketään muuta paitsi/kuin3 minä4.”5 

(väli) 

11 (13a) Kokoa (yhteen) kaikki Jaakobin heimot,6 

(16b)7 ja/niin että ne (saavat) jakaa (maan) keskenään perintöosiksi8 niin kuin 

muinaisuuden/menneisyyden päivinä9. 

1210 (17) Armahda/ole armollinen/sääli kansaa, joka on kutsuttu/nimetty sinun 

nimelläsi11, 

                                                                                                                                                                  
1 Sanan ���   merkitys on jossain määrin epäselvä. Num 24:14 (läheisin paralleeli) se on 

tulkittu ”ohimoiksi” (sanasta ��  � ”reuna”), jolloin kyseessä on ruhtinaita tarkoittava 

metafora (HALAT, s. 858). Toinen mahdollisuus on tulkita se Jastrowin (1154) kanssa 

variantiksi muodolle ��� , jonka kantasana on ��  ”käskynhaltija”.  Käännöksen 

kannalta lopputulos on sama: Kysymys on Moabin eli vihollisvallan ruhtinaista, kuten 

myös LXX on kohdan kääntänyt (”vihollisruhtinaat”). 
2 LXX:ssa tämä ja jatko (”jotka sanovat”) on monikossa. 
3 Sama kuin jakeessa 36:5. 
4 LXX: ”me”. 
5 Vrt. ajatukseen Dan 11:18. 
6 Paluu diasporasta Palestiinaan, vrt. jo Jes 11:11-12, 27:13, Jer 3:18, 29:14, 30:3, 

31:8.10, 32:37, Hes 36:8-11, 39:25-27, Aam 9:14. 
7 Tässä LXX:n virheellinen jaejärjestys palaa jälleen lukujen osalta yhtä pitäväksi 

heprealaisen tekstin kanssa. Jakeita 13b-15 ei ole olemassa lainkaan. 
8 Vrt. Num 32:18 ”saada perintömaansa”, Num 33:54 ”jakaa keskenään” ja ”jakaa 

maa”, Num 34:13 ”jakaa keskenään”, Hes 47:13 ”jakaa perintöosiksi”. 
9 Vrt. 2Kun 19:25 ”jo ammoin”, Jes 23:7, 51:9 ”muinaiset päivät”, Jer 46:26 ”kuten 

ennenkin”, Miika 7:20 ”jo muinaisina aikoina”, Ps 44:20 ”muinaisina aikoina”, Val.v 

2:17 ”jo kauan sitten”. 
10 Huom. jakeissa 12–14 toistuva kiastinen lauserakenne. 
11 Sama idiomi (���� � � � ) esiintyy usein jo kanonisissa kirjoissa, mutta merkitys on 

hieman toinen: Jes 43:1 ja 45:3.4 ”kutsua nimeltä”, Ex 31:1, 35:30 ”valita”, Jes 40:26 

”tuntea nimeltä”. Lähellä ovat myös ilmaukset, joissa Jahven nimi kutsutaan jonkun 

”yli”: Dtn 28:10 ”ottaa omaksi kansakseen”, Jes 63:19 ”pyhittää sinun nimelläsi”, Jer 

14:9 ”meitä kutsutaan sinun omikseksi”, 15:16 ”olet kutsunut minut omaksesi”. Tässä 



Sir 36:1-17 155 

Israelia, jonka olet nimennyt/valinnut1 esikoiseksi2. 

13 (18) Armahda/ole armollinen/sääli pyhää kaupunkiasi, 

Jerusalemia3, asumuksesi paikkaa4. 

14 (19) Täytä Siion loistollasi/kirkkaudellasi5 

ja kunniallasi temppelisi/pyhäkkösi.6 

(väli) 

15 (20) Anna todistus alusta alkaen (tekemillesi) teoillesi7 

ja nosta/vahvista/toteuta näky/ennustus8, joka sanottiin/lausuttiin sinun nimessäsi. 

16 (21)  Anna palkka9 niille, jotka ovat panneet toivonsa/toivoneet/odottaneet10 sinua, 

ja (niin) sinun  profeettasi vahvistetaan/saavat vahvistuksen/osoittautuvat luotettaviksi/ 

oikeassa oleviksi.11 

                                                                                                                                                                  
kuitenkin ajatellaan, että Israel on saanut nimensä oman Jumalansa mukaan, jolloin on 

parasta ajatella Israel-nimen etymologiaa (esim. Gen 32:29, 35:10). 
1 Vrt. Jes 45:4 ”antaa kunnianimi”. LXX:ssa ”tehdä kaltaiseksi”. 
2 Vrt. Ex 4:22 ”esikoispoikani”, Jer 31:9 ja Ps 89:28 ”esikoiseni”. Esikoinen voidaan 

tietyissä oloissa valita (vrt. Ps 89:28, Dtn 32:9) aivan kuten esikoisoikeus voidaan saada 

myös petoksella (Gen 27). 
3 Vrt. Sir 24:11. 
4 Vrt. sama Ex 15:17 ”asumuksesi”, Ps 132:8 ja 2Aik 6:41 ”asuinpaikkasi”. LXX:ssa 

hieman toisin: ”leposi paikkaa”. 
5 LXX:ssa on tällä paikalla mielenkiintoinen uudissana �����	���, joka tarkoittanee 

suunnilleen ”jumalaisten hyveiden ylistämistä” (tosin Rehkopf antaa sille vain 

merkityksen ”Possenreisserei” eli ”ilveilijämäisyys”– im Ernst?) 
6 Vrt. Hag 2:7 ”Minä täytän temppelini loistolla.” 
7 Tarkoittaa niitä pelastustekoja, joita Jumala on tehnyt kansalleen sen historian alusta 

alkaen. Siis: Todista tai osoita ne oikeiksi sillä, että teet niitä edelleen. Vrt. Skehan: 

”Give evidence of your deeds of old.” 
8 LXX käääntää asiallisesti oikein: ”profetiat” (siis monikko), vrt. Jes 1:1 ja Nah 1:1 

”näyt” (myös siellä molemmissa tekstissä yksikkö), Ob 1”näky”. 
9 Vrt. Jes 49:4 ja 61:8 ”palkka”, Jes 40:16 ja 62:11 ”työnsä palkka”. 
10 Myös preesens on mahdollinen (vrt. LXX). 
11 Vrt. Dan 9:24. 
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17 (22) Kuule1 palvelijoidesi rukous2 

mielisuosiosi mukaan kansaasi kohtaan3, 

ja (niin) maan kaikki ääret4 tulevat/tulkoot tietämään, 

että sinä olet [ikuinen]5 Jumala. 

 

 

Viisas erottaa oikean väärästä/totuuden valheesta/On monenlaisia herkkuja 

(36:18-20)6 

  

18 (23) Kaikkea ruokaa syö kurkku7, 

mutta (toinen) ruoka on (toista) ruokaa makoisampaa/parempaa. 

198 (24) Kurkku maistelee9 lahjan10 herkut/herkkupalat11 

                                                 
1 LXX lisää tähän puhuttelun ”Herra”. 
2 Vrt. 1Kun 8:30 (dtr) ja Dan 9:17, dtr rukouspyyntö. 
3 Vrt. Ps 106:4 sama vapaasti: ”Sinä olet armollinen kansallesi.” 
4 Vrt. Jes 52:10 ”maan kaikki ääret”, LXX:ssa: ”kaikki, jotka ovat maan päällä”. 
5 Täydennys LXX:n mukaan: ������
 ����
 �
 ��= ������� , vrt. Gen 21:33 ja Jes 

40:28 ”ikuinen Jumala”. 
6 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS B ja lisäksi jae 19 myös 

käsikirjoituksessa MS C. LXX:ssa nämä jakeet ovat 36:23-25 
7 Kanonisissa kirjoissa sana esiintyy vain merkityksessä ”kaula” (Snl 1:9, 3:3.22 ja 

6:21). LXX:sa on tällä paikalla ”vatsa”. Ajatus on: Kaikki  ruoka menee kyllä  alas 

kurkusta. 
8 Ensimmäinen rivi käsikirjoituksen MS C mukaan. 
9 Vrt. Job 12:11 ja 34:3 ”maistella”, 2Sam 19:36 ”maistua”. 
10 Sanan 	��� merkitys on ”lahja” (vrt. Gen 30:20), mikä on tässä hieman yllättävä. 

LXX:ssa on sen tilalla ”riista”, jonka taustalla saattaa olla Gen 27 (Jaakobin 

herkkuruoka). Pitänee ajatella lahjaksi saatuja herkkupaloja (Smend ja Skehan). Sauer 

on keksinyt ilmeisesti omasta päästään käännöksen ”den Geschmack einer Speise” (!!). 
11 Vrt. Sir 30:25 ja 31:25 ”herkut”. 
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ja ymmärtäväinen/viisas sydän1 valheen herkut/herkkupalat2. 

20 (25) Petollinen sydän3 antaa/tuottaa tuskaa4, 

ja/mutta kokenut/viisas5 (ihminen/mies) kääntää sen takaisin sille (itselleen)6. 

 

 

Vaimo,/on miehensä tuki ja turva (36:21-26)7 

 

21 (26) [Jokaisen miehenpuolen ottaa/hyväksyy nainen, 

mutta (toinen) tyttö on (toista) tyttöä parempi.]8 

22 (27) Naisen/vaimon (kaunis) ulkonäkö/ulkomuoto9 saa (miehen) kasvot loistamaan10 

ja on voimakkaampi/voittaa/ylittää1 kaiken silmän haluaman2. 

                                                 
1 Vrt. 1Kun 3:12 ”viisas ja ymmärtäväinen sydän”. 
2 LXX on varmaan oikeassa kääntäessään suoraan ”valheelliset sanat”. Viisas ihminen 

erottaa makeiden sanojen (juorujen yms.) takaa niiden todellisen luonteen. 
3 Vrt. Jer 17:9 ”Petollinen on ihmissydän”. 
4 Snl 10:10 (ehkä taustalla) ”tuo tuskaa”. 
5 Vain rabbiinisessa hepreassa esiintyvä sana � ���, joka kuvaa esim. uskollista ja hyvää 

oppilasta tai kokenutta ja viisasta opettajaa. LXX kääntää sanalla ”paljon kokenut”. 
6 Kääntää sen takaisin aiheuttajalleen. 
7 Käskirjoitukset: MS B (j. 21-26), MS C (j. 22-26), MS D (j. 24-26). LXX:ssa nämä 

jakeet ovat 36:26-31. 
8 Tämä käännös on kokonaan LXX:n mukaan. MS B:ssä on kyllä tällä paikalla tekstiä, 

jota kuitenkin pidetään yleisesti turmeltuneena (NOOTTIIN HUOMAUTUS). 

Käännettynä se kuuluisi: ”Jokaisen vapaaehtoisen syö elävä, mutta on isku, joka on 

iskua miellyttävämpi.” Lisäksi jakeen 18 lopussa on marginaaliglossa, joka näyttää 

liittyvän tämän jakeen aiheeseen: ”mutta on kaunis nainen”. Joko LXX:n tai erilaisten 

tekstirekonstruktioiden perusteella esitetään seuraavanlaisia käännöksiä: Smend: ”Jeden 

Mann nimmt das Weib an, aber ein Weib ist lieblicher als das andere.” Skehan: 

”Though any man be accepted as a husband, yet some women are better wives than 

others.” Sauer: [Einen je]den [Mann] ni[mm]t [eine Frau an], ja es gibt eine schöne 

Frau” (viimeinen rivi hepr. marginaaliglossan mukaan). 
9 LXX:ssa ”kauneus”. Vrt. Gen 29:17, Sir 7:19. 
10 Vrt. Jes 13:10 ”loisto”. LXX:ssa ”tekee iloisiksi”. 
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23 (28) Ja vielä3 jos hänessä/llä on kielen parannus/lääke4, 

hänen miehensä ei ole (vain yksi monista) Aadamin lapsista5.6  

24 (29) Joka hankkii vaimon, (hankkii) omaisuuden7 parhaan osan8, 

avun9 ja linnoituksen10 ja tukipylvään/-pilarin. 

25 (30) Missä ei ole aitaa11, viinitarha12 jää laitumeksi/tärvellään13, 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Gen 49:26 ”olla vahvempi”, Ex 17:11 ”olla voitolla”, Ps 117:2 ”olla rajaton”, 

Val.v 1:16 ”olla väkevä”. 
2 Sama yhdistelmä (saks. ”Augenweide”) 1Kun 20:6 ”kaikki arvokas”, Hes 24:16.21.25 

”silmän ilo”, Val.v 2:4 ”mistä silmä oli iloinnut”. 
3 Tälle sanalle ei ole vastinetta LXX:ssa. 
4 Vrt. sama Snl 15:4 ”lohduttava puhe”, LXX:ssa on ”lempeys ja hyvyys”. Ajatus: 

Vaimo kykenee rohkaisemaan ja varmaankin myös lohduttamaan miesparkaa. 
5 Vrt. Sir 3:24 ”ihmislapset”, 16:16.17, 38:8 ”Aadamin lapset”. Ks. vaihtoehtoja 

kohdasta Sir 38:8. 
6 Skehan aika onnistuneesti: ”his lot is beyond that of mortal men”. Suomeksi 

sanoisimme kaiketi: hän on todellinen onnen poika/pekka. 
7 Vrt. Gen 31:18, 34:23, 36:6. 
8 Sana tarkoittaa myös ”esikoista”, vrt. Snl 8:22 ”luomisen esikoinen”, mikä ei tule 

kysymykseen tässä (tosin LXX näyttäisi tulkitsevan tähän suuntaan). 
9 Viittaus kohtaan Gen 2:18. LXX on kääntänyt tämän tarkemmin: ”avun hänen 

mukaansa”, joka vastaa sitä, mikä käännettiin ”kumppani, joka sopii hänen avukseen” 

(Gen 2:18). 
10 Vrt. Jes 17:3, Hab 1:10, Dan 11:24, Val.v 2:2 ”linnoitus”, Jes 17:3 ”suojamuuri”. 

Marginaalissa on ”linnoitettu kaupunki”, mikä ei mene kauas tekstisssä olevasta 

”linnoituksesta”, koska tuon aikainen linnoitus oli eräänlainen linnoitettu kaupunki (vrt. 

linna = kaupunki). LXX:ssa tälle ei ole mitään vastinetta. 
11 Vrt. Jes 5:5 ”aita”, Num 22:24 ”kiviaita”, Hes 42:7.10, Ps 80:13, Saarn 10:8 ”muuri”. 
12 LXX:ssa on ”pelto”. 
13 Vrt. Jes 5:5 ”jäädä laitumeksi”, Jes 3:14 ”tärvellä”. 
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ja missä ei ole vaimoa, harhaillaan/(mies) harhailee kodittomana ja pakolaisena1.  

26 (31) Kuka luottaa sotajoukkoon/sotaväen osastoon2, 

joka hyppää/hyppii3 kaupungista kaupunkiin? 

Sellainen on mies, jolla ei ole (omaa) pesää4, 

joka käy lepoon5 siellä, missä ilta tulee6. 

 

 

Luotettava ystävä/Hädässä ystävä tunnetaan (37:1–6)7 

 

1 Jokainen rakastaja/ystävä8 sanoo: ”Minä9 rakastan/olen ystäväsi”, 

mutta moni10 on rakastaja/ystävä, jolla on (vain)11 rakastajan/ystävän nimi. 

2 Eikö ole murhe/suru12, joka yltää kuolemaan saakka1, 

                                                 
1 Täsmällinen sitaatti jakeista Gen 4:12.14 ”harhailla kodittomana ja pakolaisena”. 

Tässä ehkä riittäisi ”harhailla kodittomana” (hepreassa on kaksi sanaa). Vrt. LXX: 

”huokaillaan eksyksissä”. 
2 Sama 1Aik 7:4, josta ei kuitenkaan ole apua tässä (”taistelukelpoista miestä”), mutta 

vrt. 2Aik 26:11 ”sotajoukko”, yleensä muualla ”joukko” (2Aik 25:9.10.13; Job 19:12, 

25:3), mutta tässä on oikeastaan ”sotaväen joukko”. LXX:ssa on kokonaan toisin: 

”aseistettuun rosvoon”.  
3 Vrt. Jes 35:6 ”hyppiä”, Ps 18:30 ”hypätä”, Laul.l 2:8 ”kirmata”. 
4 Vrt. Sir 14:26, Snl 27:8. 
5 Vrt. Dtn 28:65 ”löytää rauha”, Jes 34:14 ”lepäillä”. 
6 Vrt. Tuom 19:9 ”kallistua iltaan”, Snl 7:9 ”olla ilta”. Eli: Joka kallistaa päänsä siihen, 

missä ilta hänet yllättää. Ks. kodittoman elämästä myös Sir 29:21-28. 
7 Käsikirjoitukset: MS B ja MS D, joista jälkimmäinen on säilyttänyt paremman tekstin. 

Ks. itse ystävyys-teemaan Sir 6:5-17, 12:8-9 ja 22:19-26. 
8 ”Ystävä” on ilmaistu säännöllisesti ”rakastaa”-verbin johdannaisilla, kuten jo Sir 6:5-

17 ym. Onko mukana poikarakkauden mahdollisuus? 
9 LXX:ssa ”minäkin”. 
10 Hepreassa a- ja b-säe sisältävät kaksi eri tapausta, jotka LXX on yhdistänyt – sinänsä 

hyvin loogisesti. 
11 Näin LXX:ssa. 
12 Sama tekstikorjaus kuin jo 30:21.23 ”murhe/suru”. 
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lähimmäinen/ystävä, joka on kuin sinä itse2 (ja joka) muuttuu vastustajaksi/ 

viholliseksi?3 

3 Voi pahaa/kelvotonta4, joka sanoo: ”Miksi5 minut muovattiin/luotiin6 

täyttääkseni maanpiirin7 kasvot petoksella8?” 

4 Kuinka paha/kelvoton9 onkaan rakastaja/ystävä, joka katsoo (samaan) pöytään10,11 

(mutta) ahdingon12 aikana astuu syrjään13!14 

5 Hyvä ystävä sotii vierasta15 vastaan16 

                                                                                                                                                                  
1 Kuoleman vakava. 
2 Lähin paralleeli, ehkä myös lähtökohta Dtn 13:7 ”paras ystävä”. LXX:ssa on ”hetairos 

ja ystävä” (vrt. ”hetairos” myös Matt 20:13, 22:12, 26:50). 
3 Itse asiaan vrt. Sir 8:18-19, 22:19-26, 27:16-21. 
4 Sana on poikkeuksellisesti vokalisoitu näin, mutta ilman vokaaleja se tarkoittaa myös 

”lähimmäistä/ystävää” (kuten edellisessä jakeessa). Voidaan hyvin myös yhdistää: 

”paha/kelvoton ystävä”. LXX:ssa on toisin: ”paha halu”. 
5 LXX:ssa ”mistä”. 
6 Genesiksen toisen luomiskertomuksen luoda-verbi, esim. Gen 2:7.19 ”muovata”. 
7 Vrt. Sir 10:4 ”maa/maanpiiri/maailma” (siellä myös kanonisia paralleeleja), Sir 16:19 

”maanpiiri”. LXX:ssa ”kuiva (maa)”. 
8 Vrt. Jer 8:5 ”valhe”, Jer 14:14, Sef 3:13 ”petollinen”, Jer 23:26 ”pettävä”. 
9 Vaatii vähäisen tekstikorjauksen ( ��� > �� � ��). Sama adjektiivi kuin edellisessä 

jakeessa. 
10 Tarkoittaa yhteisellä aterialla olemista, vrt. sama Sir 40:29. 
11 LXX:ssa a-säe kokonaan toisin: ”Ystävä nauttii ystävästä ilossa”. 
12 Vrt. Jes 8:22, 30:6 ”ahdistus”, Snl 1:27 ”vaiva”. 
13 Vrt. Ob 11 ”katsella sivusta”, 2Sam 18:13 ”pysytellä syrjässä”. LXX:ssa hieman 

voimakkaammin: ”ahdingon aikana on sinua vastaan”. 
14 Vrt. itse ajatukseen Sir 6:8-11. 
15 So. vihamiestä. 
16 LXX:ssa kokonaan toisin: Ystävä (hetairos) ystävän kanssa aterioi vatsan tähden”. 
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ja vihollisen1 edessä/uhatessa tarttuu kilpeen2.3 

6 Älä unohda toveria/”kaveria”4 sodassa/taistelussa5 

äläkä hylkää6 häntä saaliissasi7. 

 

 

Neuvonantajista/On monenlaisia neuvonantajia/Valitse tarkoin neuvonantajasi 

(37:7–15)8 

 

7 Jokainen neuvonantaja heiluttaa kättä9, 

mutta (moni on sellainen) neuvonantaja, joka neuvoo tietä10 itsensä päälle/omaksi 

edukseen11.12 

8 (Jokaista) neuvonantajaa varo/ole varuillasi 

ja tiedä/ota selvää etukäteen, mikä on hänen (oma) tarpeensa, 

sillä myös hän ajattelee1 itseään, 

                                                 
1 LXX:ssa ”sodan edessä”. 
2 Vrt. Ps 35:2 ”ota kilpi”. 
3 Vrt. Sir 22:25. 
4 Sama kuin Sir 7:12 ”toveri”. 
5 Harvinaisempi sota-sana, vrt. Sak 14:3 ”vihollisen hyökätessä”, Ps 55:22 ”paha”, Ps 

68:31, Job 38:23 ”sota”, Ps 78:9 ”taistelu”. LXX:ssa on tällä paikalla ”sielussasi”. 
6 LXX: ”ole muistamatta”. 
7 Ajatus: kun jaat saalista. LXX:ssa ”varoissasi”. Joskus myös heprean sanalla on 

abstrakti merkitys ”tuotto, hyöty” (Snl 31:11, ei käy suoraan ilmi käännöksestä). Parasta 

on kääntää koko jae konkreettisesti, mutta on kuitenkin syytä huomata, että loppujen 

lopuksi lienee kysymys metaforisesta puheesta (vrt. Di Lella). 
8 Käsikirjoitukset: MS D (jakeet 7-15) ja MS B (jakeet 7-9, 11-15). 
9 Vrt. 2Kun 5:11 ”liikuttaa kättään”, tässä: viittilöi kädellään osoittaakseen tietä. MS 

D:n variantti ja MSB.n marginaalissa oleva lukutapa: ”sanoo: katso!”. LXX:ssa toisin: 

”ylistää/kehuu neuvoa”. 
10 ”Tiellä” on samalla jo metaforinen ulottuvuus ”hanke”, kuten jatko osoittaa. 
11 Variantti (MS B): ”neuvoo tietä pilkkaajan luo”, mikä sopii huonommin kontekstiin 

(vrt. jatko ja myös LXX). 
12 Vrt. Sir 32:19. 
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ettei2 tämä (asia/hanke) hänelle lankeaisi/koituisi hänen hyväkseen3. 

9 ja ettei hän sanoisi sinulle: ”Kuinka hyvä onkaan4 tiesi/hankkeesi!”, 

ja nousisi/astuisi (sitten) syrjään5 katselemaan köyhyyttäsi/köyhtymistäsi6. 

10 Älä kysy neuvoa/neuvottele appesi7 kanssa, 

ja kateelliselta/mustasukkaiselta kätke/salaa suunnitelma8. 

11 (Älä kysyä neuvoa/neuvottele) vaimon kanssa hänen  

              vastustajastaan/ kilpailijastaan9, 

äläkä sotavangin10 kanssa sodasta,11 

älä (myyväksi ostavan) kauppiaan12 kanssa ostamisesta13, 

älä ostajan kanssa myynnistä1,  

                                                                                                                                                                  
1 LXX: ”neuvoo”. 
2 Ymmärretty kuten LXX:ssa (�����). Toinen, usein käytetty mahdollisuus: ”miksi”. 
3 LXX:ssa hieman toisin: ”ettei hän heittäisi sinusta arpaa”. 
4 Edellyttää LXX:n mukaisen tekstikorjauksen: ��� � ��. Voidaan ehkä sanoa myös: 

”Todella hyvä on…” 
5 Vrt. vastaavanlainen ilmaus edellä 37:4. 
6 Vrt. yleensä aina ”köyhyys” (Snl 6:11, 24:34, Snl 13:18, 30:8 ja Sir 11:14) tai ”puute” 

(Snl 10:15), tässä ehkä köyhtyminen, taloudellinen katastrofi, Smend: ”Unglück”, LXX 

vapaasti: ”mikä sinua kohtaa”. 
7 On hieman yllättävä, mutta kuitenkin selvästi tekstissä, ja lisäksi Lat. tukee sitä (”cum 

socero tuo”). Lisävaikeus on siinä, että tämä appi-sana tarkoittaa nimenomaan miehen 

isää. Yleensä kohta korjataan LXX:n mukaan (”sen kanssa, joka katsoo sinua kieroon”), 

mutta Skehanin tavoin pitäydyn olemassa olevaan heprealaiseen tekstiin. 
8 Vrt. Sir 3:20, 6:5, 15:20, 31:2 ”salaisuus”, Sir 9:15 ”suunnitelma”. 
9 Mies on aikeissa ottaa perheeseen yhden vaimon lisää, vrt. 1Sam 1:6 (ainut paralleeli 

sanalle) ”toinen vaimo”. 
10 LXX: ”pelokkaan”. 
11 Näin MS D ja MS B:n marginaali. 
12 Vrt. 1Kun 10:15 ”tavaranvälittäjä”, Gen 37:28, Hes 27:36 ”kauppias”, Hes 38:13 ja 

1Kun 10:28 ”kauppamies”. 
13 Tekstikorjaus: � ��� > � ���� (Smend). Kysymys on tavaran sisäänostamisesta, joka 

synnyttää intressien ristiriidan toisen samanlaisen suurkauppiaan kanssa. Häneltä ei voi 

saada puolueetonta neuvoa. Vrt. Snl 20:14 ostajan taktiikkaan. 
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älä pahan2 miehen/ihmisen kanssa hyvyyden/laupeuden teoista 

äläkä armottoman/ankaran ihmisen3 kanssa lihan hyvyydestä/ruumiin terveydestä4,5 

älä turhan/hyödyttömän/laiskan6 työntekijän kanssa hänen työstään7, 

älä vuoden palkkalaisen/vuodeksi palkatun päivätyöläisen8 kanssa siemenen/kylvön 

             ulostulosta9.10 

(väli) 

12 Sen sijaan/vaan (kysy neuvoa/neuvottele)11 miehen/sellaisen kanssa, joka pelkää 

(Jumalaa)12 alati 

(ja) josta tiedät, että hän pitää käskyn/lain/käskyt1, 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Lev 25:27.29 ”myynti”. Potentiaalisen ostajan kanssa ei kannata neuvotella 

etukäteen myytävän tavaran hinnasta. 
2 Yleinen paha-sana, joka tarkoittaa tässä vastakohdan valossa lähinnä kovaa, 

sydämetöntä ihmistä. 
3 Ks. Sir 8:15 ”armoton” (siellä paralleeleja). Tässä lienee ajateltava lähinnä ihmistä, 

joka on armoton ja ankara itseään kohtaan. 
4 Näin ennen kaikkea Skehan: ”about physical fitness”, periaatteessa jo Smend: ”wegen 

des Glückes eines Menschen”, toisin sen sijaan Sauer: ”bezüglich guter Nachricht” 

(mikä on täysin epätodennäköinen tulkinta). 
5 LXX:ssa aivan toisin: ”äläkä armoa tuntemattoman kanssa hyväsydämisyydestä”. 
6 LXX:ssa on idiomaattinen käännösvastine ”laiska”, joka ei kylläkään esiinny 

tietääkseni muualla heprean sanan � �� vastineena, mutta sopii hyvin tähän. 
7 Hänen kanssaan ei pidä ryhtyä siitä neuvottelemaan, vaan se pitää määrätä hänelle. 
8 Vrt. Ex 12:45 ”päiväpalkkalainen”, Lev 19:13, 22:10 ”päivätyöläinen”, Lev 25:6 

”palkkalainen”. 
9 Tarkoittaa tulevan vuoden satoa ja ilmeisesti nimenomaan sadonkorjuuta, johon 

tarvitaan työläisiä. Pelkästä vuodentulosta ilman työpanosta voinee hyvin neuvotella 

jopa tämän vuoden palkkalaisen kanssa. LXX puhuu dynaamisesti ”(töiden) loppuun 

saattamisesta”. 
10 LXX:ssa on tämän jälkeen vielä kaksi riviä, jotka puuttuvat molemmista 

heprealaisista käsikirjoituksista. 
11 Hepreassa verbi saadaan edeltä jakeesta 10. Kreikassa on verbi, joka tarkoittaa 

jatkamista ja pysyttelemistä (jonkun seurassa ilmeisesti). 
12 Jätetty pois elliptisestä ilmauksesta (vrt. Sir 10:20.22.24). 
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(ja) jolla on sydämessään/mielessään sydämesi/mielesi tavoin2, 

(ja) jos lankeat, hän ehättää3 luoksesi/avuksesi. 

13 Ja myös (oman) sydämen/(-mesi) neuvoa tarkkaa/ota huomioon; 

kuka olisi sinulle luotettavuudessa luotettavampi4? 

14 Ihmisen sydän5 kertoo (hänelle) hänen aikansa/hetkensä6 (pl.) 

paremmin kuin seitsemän7 tähystäjää8 tähystystornissa9. 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. esim. Sir 10:19 ”käsky/laki”, laaja sisältö. 
2 Skehan onnistuneesti: ”who is like-minded with yourself”. 
3 Verbi ��� hif. on tässä täysin ymmärrettävä (”yltää, ehättää, saapua”), vrt. Jes 30:4 

”olla… asti”, Est 4:3, 8:17 ”saapua”, 1Sam 14:9 ”tulla sinne”, Ps 32:6 ”ulottua”. Sauer 

(s. 256 n. 142) antaa verbille väärän käännöksen ”er schlägt ihn/dich” ja korjaa sen 

tähden ilmoituksensa mukaan MS D:n pohjalta, jossa olisi ��� 	���� ”und dir dient” 

(Sauer). Todellisuudessa MS D:ssä lukee ��� �����”hän kulkee ohitsesi”, mikä sopisi 

huonosti kontekstiin. Sauer siis tekee kaksinkertaisen virheen! 
4 LXX idiomaattisesti: ”sillä sinulle ei ole (ketään) sitä uskollisempaa/ luotettavampaa”. 
5 Sydän on heprealaisessa antropologiassa yhtä hyvin tunteiden kuin järjenkin 

asuinpaikka. Sauer kääntää jälkimmäisen mukaan ”der Verstand eines Menschen” (mikä 

kuulostaa aika rationaaliselta); Skehan: ”a person’s conscience”. LXX:ssa on ”sielu”. 

Ehkä suomessakin toimii parhaiten ”sydän”. 
6 Tekstissä on muoto �������, jonka ajatellaan LXX:n perusteella (������”toisinaan”) 

pohjautuvan sanaan ����”aika/hetki”. Kysymys olisi siis Ben Siralle ja muille viisaille 

tärkeästä oikean ajan/tilaisuuden selville saamisesta (milloin on oikea aika kullekin 

hankkeelle). 
7 Vrt. Snl 26:16.25, Jer 15:9. 
8 Näin mm. 1Sam 14:16, 2Sam 13:34, 18:24.27. Tässä on kuitenkin yleisen käsityksen 

mukaan kysymys tähtien tarkkailijoista, astrologeista (Smend ym.). Jos näin on, niin 

kohta on merkittävä osoitus itämaisen astrologian tunkeutumisesta Jerusalemiin, mutta 

myös kirjanoppineen Ben Siran valistuneesta suhtautumisesta siihen. 
9 Vrt. Jes 21:8 ”tähystyspaikka”, 2Aik 20:24 ”paikka, josta näkyi”. LXX:ssa on 

kaksoiskäännös: ”kuin 7 tähystäjää korkeassa paikassa istumassa tähystystornissa”. 
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15 Ja kaikessa tässä rukoile1 Jumalaa2, 

joka/jotta hän kiinnittäisi/ohjaisi totuuteen/oikeaan askeleesi3.4 

 

 

Mitä hyötyä viisaudesta on/Viisauden hyöty/arvo/Viisas palvelee kansaansa 

(37:16–26)5 

 

16 Jokaisen teon alku (alussa) on sana, 

jokaisen työn edellä6 on harkinta/pohdinta7. 

17 (Kaikkien) suunnitelmien/ajatusten8 juuri on sydän9, 

1810 neljä vesaa/versoa1 se versoo/kasvattaa2:3 

                                                 
1 Näin kaikkialla (Gen 25:21, Ex 8:26, 10:18, Tuom 13:8, Job 33:26). 
2 LXX:ssa ”Korkeinta”. 
3 LXX:ssa ”tiesi”. Vrt. Snl 16:9. 
4 Jaksossa j. 12-15 annetaan nouseva sarja oikeista neuvonantajista: hurskas ihminen (j. 

12), oma sydän (j. 13-14) ja Jumala (j. 15). 
5 Jakson heprealaiset käsikirjoitukset ovat MS B (jakeet 16-25), MS D (jakeet 16-26) ja 

MS C (jakeet 19, 24 ja 26). 
6 Näin MS D ja LXX. MS B:ssä on tässäkin ”alku” kuten edellisellä rivillä. 
7 Sanalla on monia samantyyppisiä merkityksiä, vrt. Ps 33:10, Snl 19:21 ”aie”, Ps 40:6 

”ajatella”, Est 8:3, Snl 16:3 ”hanke”, Jes 55:9, 59:7 ”ajatus”, Snl 6:18 ”juoni”, Snl 

15:22, 20:18, 21:5 ”harkinta”, Snl 19:21 ”kaavailla”. Koska edellisen rivin paralleelissa 

on ”sana”, niin ilmeisesti pojanpoika ajattelee sillä perusteella ”neuvonpitoa”. Jotta 

säkeiden välille ei syntyisi ristiriitaa, lienee tässä ajateltava (yhteistä) suunnitelmaa, 

harkintaa, pohdintaa, neuvonpitoa, tuumausta tms. eikä pelkkää ”ajatusta”, kuten jotkut 

kääntävät  (onko tällöin jokaisen teon alussa sana vai ajatus?). 
8 Vrt. Sir 6:25 ”neuvo”, 32:16 ”ohjaus/opastus” (ks. paralleeleja), joista kumpikaan ei 

sovi tähän; vrt. Snl 12:5 ”on mielessä”. Tässä kysymys on lähinnä mietteistä, ajatuksista 

(vrt. HALAT 1581: ”Überlegungen”). 
9 LXX:ssa säe on luettu ja ymmärretty väärin: ”Muuttumisen jälki on sydän”, johon on 

saatu ”jälki” lukemalla sana � ���”juuri” toisin: ���. 
10 LXX:n mukainen jaejako. Hepreassa tämä on jakeen 17 b-säe. 



Sir 37:16-26 166 

hyvän ja pahan, elämän ja kuoleman4, 

ja/mutta ne kaikki tyynni5 hallitsee kieli.6 

(väli) 

19 On (sellainen) viisas7, joka osoittautuu monille viisaaksi8, 

ja/mutta itselleen9 hän on saastainen/kelpaamaton10/typerä/tietämätön11. 

20 Ja on (sellainen) viisas, jota hänen sanansa/sanojensa tähden halveksitaan12 

                                                                                                                                                                  
1 MS B:n ������ja MS D:n korjattu muoto ��� ����, jotka ovat itse asiassa saman sanan 

kaksi eri varianttia (akkadin šabb�‹u). Merkitys on yleensä keppi, sauva, valtikka (vrt. 

Est 4:11, 5:2, 8:4), mutta tässä lähinnä juuresta kasvava ”vesa” tai ”verso”. Usein 

käännetään myös sanalla ”oksa”. 
2 Sanan eri käännösvariantteihin ks. Sir 11:20(22). 
3 Periaatteessa edelliset rivit voidaan ymmärtää myös yhtenä lauseena: ”Sydämen 

ajatusten juuri versoo neljä vesaa:” 
4 Näin MS B ja LXX, MS D:ssä ”elämä ja kuolema” ovat päinvastaisessa järjestyksessä. 

Ks. hyvän ja pahan tekemisen yhteydestä elämään ja kuolemaan Sir 15:15-17. Taustalla 

on deuteronomistinen ajatus Dtn 30:15-20. 
5 Vrt. Ex 28:31 ja 39:22 ”kauttaaltaan”, Nu 4:5 ”täys-” ja erityisesti Jes 2:18 ”joka 

ikinen”. LXX:ssa on ”jatkuvasti/lakkaamatta”. Mahdollinen olisi myös 

”täysin/täydellisesti”. 
6 Ajatukseen vrt. Sir 27:6 ja Snl 18:21. Maailmaa hallitaan sanoilla. 
7 Eli: On sellaisia viisaita/oppineita… 
8 Jatkon perusteella: jonka viisaus palvelee monia. LXX: ”taitava mies, monien 

kasvattaja/opettaja”. 
9 LXX: ”omassa sielussaan”. Ilmeisesti omasta mielestään. Osoittaa huomattavaa 

psykologista tarkkanäköisyyttä. 
10 MS B ja MS C sekä LXX (”höydytön”). Sana tarkoittaa oikeastaan epäpuhdasta, 

saastaista, vrt. Mal 1:7 ”epäpuhdas”, Mal 1:12 ”saastuttaa”, Jes 59:3 ”tahrata”, Val.v 

4:14 ”saastainen”, mutta voidaan ymmärtää myös vapaammin, vrt. jo Esr 2:26 ja Neh 

7:64 ”kelpaamaton”. 
11 Kaksi viimeistä vaihtoehtoa edellyttävät MS D:n lukutavan �� ��, vrt. Nu 12:11 ”tehdä 

tyhmyyttään”, Jes 19:13 ”olla älyä vailla”, Jer 5:4 ”tietämätön”, Jer 50:36 ”typertyä”. 

Jälkimmäinen sopii hieman paremmin kontekstiin. 
12 LXX: ”vihattu”, vrt. itse tapaukseen Sir 20:20, 21:16-17. 
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ja jokaiselta nautinnon ruualta/aterialta1 hänet suljetaan pois/evätään pääsy.2 

223 Ja on (sellainen) viisas, joka on itselleen/itseään varten viisas,4 

ja hänen tietonsa/älynsä hedelmä(t)5 on hänen ruumiinsa/kehonsa6 päällä.7 

23 Ja on (sellainen) viisas, joka on kansalleen/kansaansa varten viisas,8 

(ja) hänen tietonsa/älynsä hedelmä(t) on hänen ruumiinsa/kehonsa päällä9. 

24 Joka on viisas itselleen/itseään varten10, tulee kylläiseksi/saa yllin kyllin 

 nautintoja11,12  

ja kaikki, jotka näkevät hänet, ylistävät häntä onnelliseksi.13 

                                                 
1 Tarkoittaa symposioneita (Sir 31:12–32:13). 
2 LXX: ”hän jää vaille kaikkia nautintoja/iloja”. 
3 Jae 21 puuttuu hepr. käsikirjoituksista. Kreikassa se vaikuttaa myöhemmältä 

selitykseltä jakeeseen 20. 
4 Vastakohta jakeelle 19. Kysymys on ilmeisesti kamarioppineesta, jonka viisaus 

palvelee vain häntä itseään. 
5 Näistä ks. Snl 8:18-19. 
6 Vrt. Gen 47:18, Dan 10:6 ja Snl 17:22 ”ruumis”, Hes 1:11.23 ”vartalo”. 
7 Hänen älynsä tuottaa tuloksia, jotka näkyvät hänen ulkoisessa olemuksessaan. 

Realistina Ben Sira ottaa huomioon myös tämän varsin yleisen tapauksen. 
8 Vrt. LXX:n vapaa käännös: ”Viisas mies kasvattaa omaa kansaansa.” Kohta tuo hyvin 

esille Ben Siran kansanvalistusihanteen, vrt.  Sir 24:30-34, 33:16-19 ja ks. Veijola, 

Moses Erben, s. 224. 
9 Sama kuin edellisessä jakeessa, mutta LXX:ssa hieman toisin: ”ja hänen älynsä 

hedelmät ovat pysyviä” (tekee vissin eron!). 
10 Sama kuin j. 19 ja 22. 
11 Sama sana kuin j. 20. 
12 LXX on ottanut vähemmän hedonistisen kannan: ”Viisas mies saa yllin kyllin 

siunauksia.” 
13 Vrt. Job 29:11. Onnellinen kamarioppinut! Tämän jälkeen MS D:ssä on vielä 

marginaalissa glosssa, joka sopii huonosti kontekstiin (ks. Sauer, joka on siirtänyt sen 

jakeeseen 25). 
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251 Ihmisen elämä on (rajallinen) lukumäärä päiviä2, 

ja/mutta Israelin kansan3/Jesurunin4 elämä on (rajaton) lukumäärä5 päiviä.6 

26 Kansan viisas7 perii/saa perinnöksi kunniaa, 

ja hänen nimensä säilyy/pysyy ikuisuuden elämässä8. 

 

 

Kohtuudesta/Ruoka ja terveys/Ylensyönti turmelee/tuhoaa/vie terveyden (37:27– 

31)9 

 

27 Poikani, elämässäsi10 koettele sieluasi/itseäsi 

                                                 
1 Jae 25 katkaisee ikävästi jakeiden 24 ja 26 välisen yhteyden, mutta sille ei mahda 

mitään. 
2 Vrt. Nu 9:20 ”vain  muutamia päiviä”, Job 16:22 ”vähät vuoteni”, Hes 12:16 

”muutamat”. 
3 Näin MS B, LXX:ssa on pelkkä ”Israel”. 
4 Näin MS D, Jesurun (= Israel) esiintyy Dtn 32:15, 33:5.26 ja Jes 44:2. Jos Jesurun 

valitaan tekstiin, tulee laatia nootti. 
5 Vrt. Gen 41:49 ”eikä sen määrää enää voitu mitata”, 1Aik 22:4 ”mittaamattoman 

paljon”. 
6 Vrt. ajatukseen myös 2Makk 14:15. Kirjanoppineelle tyypillinen Israel-korostus. 
7 Tarkoittaa samaa kuin ”kansaansa varten viisas” (j. 23), vrt. LXX. ”kansansa keskellä 

viisas”. Jae neutralisoi selvästi jakeen 24 ajatusta. Kamarioppinutta suurempi on 

kansaansa valistava viisas. 
8 Tuskin ”iankaikkisessa elämässä” kuten Sauer ajattelee viitaten kohtaan Dan 12:1-2, 

vaan pikemminkin: ”pysyy ikuisesti elossa”, vrt. LXX: ”ikuisiin aikoihin”, vrt. sama 

asia Sir 39:9-10, 41:12-13, 44:10-15 ja jo Snl 10:7 sekä Ps 112:6 (”ikuisesti”), mutta 

totuuden tästä asiasta lausuu Saarnaaja: ”Viisaasta ei jää ikuista muistoa enempää kuin 

tyhmästäkään, tulevina päivinä molemmat unohdetaan. Niin kuolee viisas kuin 

tyhmäkin” (Saarn 2:16). 
9 Jakson heprealaiset käsikirjoitukset ovat MS B ja MS D (molemmat kokonaan). Vrt. 

samaan aiheeseen  Sir 31:19-31 ja Snl 25:16. 
10 Elämäsi varrella/aikana. Smend: ”so lange du lebst”, Skehan hieman toisin ja 

voimakkaasti tulkiten: ”while you are well”. 
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ja näe, mikä on pahaa/vanhingollista sille/itsellesi, älä(kä) anna (sitä) sille/itsellesi, 

28 sillä ei kaikki1 ole kaikille hyvää, 

ei jokainen sielu/ihminen (voi) valita jokaista lajia2.3 

29 Älä kylvä4 jokaiseen nautintoon 

äläkä vuodata5 kaikkiin herkkuihin/herkkupaloihin, 

30 sillä nautinnon6/ruuan7 paljoudessa pesii8 sairaus, 

ja paljon/ylen9 (syövä)/ahne10 päätyy pahoinvointiin11.12 

31 Ilman kuria13 monet ovat menehtyneet/kuolleet,14 

ja/mutta joka pitää varansa, lisää/pidentää elämää(nsä). 

                                                 
1 MS D:ssä on tämän sanan tilalla ”nautinto” (huonompi). 
2 Sana esiintyy 2Aik 16:18 ”(monen)laiset”. 
3 Kaikki ruokalajit eivät sovi kaikille (LXX oikein). 
4 Verbi �� ��tuottaa tässä jonkin verran vaikeuksia. MS D:ssä on tällä paikalla verbi 	 ���

”toimia röyhkeästi/hillittömästi” (vrt. Sir 3:16) ja LXX kääntää verbillä ”olla 

kyltymätön”. Tällä perusteella voidaan tavoittaa melko suurella varmuudella säkeen 

ajatus: Älä tartu jokaiseen tarjolla olevaan nautintoon. 
5 Myös tämä verbi, jolle ei ole vaihtoehtoja, on hieman hankala, mutta ajatus näyttäisi 

olevan: Äläkä ahnehdi kaikki herkkuja. MS D:stä puuttuu sana ”kaikkia”, joka on MS 

B:ssä. 
6 Näin MS B. 
7 Näin MS D ja LXX. 
8 Verbi ��� �”pesiä” eikä ��� �”hankkia” , kuten Sauer näyttää virheellisesti ajattelevan. 
9 Näin MS B. 
10 Näin MS D (merkitykseen ks. HALAT, 256). LXX  sopii molempiin. 
11 Vrt. Num 11:20 ”pursua ulos”, LXX on ”kolera”, jolla voidaan tarkoittaa monia eri 

sairauksia. 
12 Vrt. Sir 31:20-21. 
13 Yleinen kuria ja kasvatusta tarkoittava sana, jolla on tässä selvästi merkitys 

”itsehillintä”. LXX:ssa hieman toisin: ”kyltymättömyyden tähden”. 
14 Vrt. Sir 31:17 ja ”The glutton digs his grave with his teeth” (englantilainen 

sananlasku). 
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Lääkäri (38:1–15) 

 

1 Ole lääkärin ystävä1 hänen tarpeidensa mukaan2, 

(sillä)3 myös hänet on Jumala jakanut/säätänyt4. 

2 Jumalalta lääkäri on saanut viisautensa5 

ja kuninkaalta hän saa lahjoja6. 

3 Lääkärin tieto korottaa hänen päänsä7, 

ja ylhäisten/ruhtinaiden8 eteen hän astuu9. 

4 Jumala tuottaa maasta rohdoskasveja10, 

älköönkä ymmärtäväinen mies halveksiko niitä. 

5 Eikö vesi tullut makeaksi puusta11, 

jotta hän1 ilmoittaisi kaikille ihmisille voimansa? 

                                                 
1 Ajatus lienee: Ole hyvissä väleissä lääkärin kanssa. 
2 MS D ja vanhat käännökset (LXX ja Vulg.) edellyttävät tämän lukutavan, joka 

tarkoittaa: koska häntä(kin) tarvitaan. MS B lukee ”ennen hänen tarvettaan”, joka on 

mahdollinen, mutta ei sovi yhtä hyvin kokonaisuuteen. 
3 Sana (��) esiintyy marginaalissa. 
4 Myös hänen ammattinsa on Jumalan säätämä. Vanhat käännökset (LXX, Vulg., Syr.) 

puhuvat kaikki ”luomisesta”, mikä ei ole ajatuksellisesti kaukana totuudesta. 
5 LXX:ssa on ehkä hyvin vapaa käännös: ”Korkeimman luona on parantuminen”. 
6 Viitannee siihen, että hovi oli tuohon aikaan lääkäreiden tärkein työnantaja. Skehan 

kääntää jopa: ”and from the king he receives his sustenance”, siis: Jumalalta viisaus ja 

kuninkaalta palkka! 
7 Antaa hänelle arvostusta ja myös itsevarmuutta. 
8 Molempia käytetty, vrt. eri käännösmahdollisuuksia jakeen Sir 7:6 yhteydessä. MS 

B:n marginaalissa ”kuninkaiden eteen” (vrt. Snl 22:29). 
9 Vrt. lähes sama Snl 22:29 ”hänen tiensä vie kuninkaiden hoveihin”. Vrt. myös koko 

jakeeseen Sir 11:1. 
10 Hes 47:12 (”lääke”), LXX: pharmaka. Tässä on ajateltava lääkkeen raaka-ainetta eli 

maasta kasvavia lääkekasveja. 
11 Viittaus jakeisiin Ex 15:23–25, missä ”puunoksa” (j. 25) – sama hepreassa. 

Seuraavassa jakeessa (Ex 15:26) myös Herra lääkärinä (”parantajasi” – sama 

hepreassa). 
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6 Ja hän on antanut ihmiselle2 ymmärrystä/järkeä 

osoittaakseen kunniansa väkevyydessään3. 

7 Niillä4 lääkäri lievittää kivun, 

ja samoin (niistä) voiteiden valmistaja5 tekee salvan,6 

8 jotta ei lakkaisi hänen työnsä7 

eikä apu Aadamin lapsilta8. 

9 Poikani9, sairaudessa älä viivyttele10, 

rukoile Jumalaa, sillä hän parantaa11. 

10 Pysy erossa12 vääryydestä ja puolueellisuudesta1, 

                                                                                                                                                                  
1 Jumala. 
2 Voidaan kääntää myös pl:ssa kuten edellisessä jakeessa (myös siellä sg. ”jokainen 

ihminen”). 
3 LXX ja Syr. pl. ”ihmeelliset/väkevät teot”, mikä viittaa j:n 4 ”rohtoihin” ja on 

edellytetty j:n 7 alussa (”niiden avulla”). Valittava monikollinen sana (”luomisteot” 

tms.). 
4 Viittaa j:n 6 välityksellä jakeen 4 ”rohdoskasveihin”. Tässä on jo kysymys 

”rohdoista”. 
5 1Sam 8:13 (”hajuvoiteiden valmistaja”), siellä kosmetiikkaa, tässä farmasiaa. 
6 LXX a-säe on hieman outo (”niillä hän paransi ja poisti hänen kipunsa” – kuka on 

”hän”?), ja b-säe on siellä j:n 8 alussa, jolloin sinne syntyy trikolon. Tässä seurataan 

heprealaista tekstiä. 
7 Jumalan jatkuva luomistyö (creatio continua). 
8 Yleensä käännetty ”ihmiset” (Dtn 32:8, 2Sam 7:14, Jer 32:19, Hes 31:14, Joel 1:12 

ym.), mutta lisäksi esiintyvät seuraavat variantit: ”luodut” (Miika 5:6), ”ihmissydämet” 

(Ps 11:4), ”maan ihmiset” (Ps 14:2, 53:3), ”ihmislapset” (Ps 36:8, Snl 8:31) ja 

”Aadamin lapset” (Ps 89:31). 
9 Aloittaa uuden jakson tekstissä. 
10 Liittyy rukoukseen: rukoile viivyttelemättä. LXX kääntää hieman toisin: ”älä ole 

välittämättä siitä”. 
11 Jumala ”parantajana” kanonisissa kirjoissa: Ex 15:26, Job 5:18 ja Hoos 6:11. 
12 Hepreassa aukko. Tekstiä täydennetty MS B:n marginaalin ja LXX:n avulla (� �� �

������). 
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ja kaikista synneistä puhdista sydän2. 

11 [Uhraa hyväntuoksuinen3] muistutusuhri, 

tee lihavaksi/runsaaksi uhrilahja(si) varallisuutesi mukaan4. 

12 My[öskin lääkärille]5 tee tilaa, 

ja hän ei väisty6 [luotasi, sillä häntäkin] tarvitaan. 

13 Sillä on aika (aikoja), jolloin hänen7 kädessään on onnistuminen8, 

sillä hänkin rukoilee Jumalaa9, 

14 että tämä antaisi hänelle onnistua selityksen10 

ja parantamisen elämän säilyttämiseksi11. 

15 Joka tekee syntiä Luojansa edessä, 

                                                                                                                                                                  
1 Kysymys on ”kasvojen tunnistamisesta” eli puolueellisuudesta ja oman edun 

tavoittelusta toisten kustannuksella. LXX:ssa täysin toisin (”suorista kädet!”). 
2 Viittaa Psalmiin 51 (j. 3–4.12). 
3 Puuttu hepreasta, täydennetty hieman modifioiden LXX:sta. Itse kohdan taustalla 

näyttää olevan Lev 2:1–3. 
4 Tekstikorjaus: � ��� > ��. 
5 Täydennykset LXX:n mukaan. Siellä on lisänä ensimmäisen lauseen jälkeen: ”sillä 

hänetkin Herra on luonut” (vrt. jae 1). 
6 Paremmin kontekstin perusteella: ”älköön hän väistykö luotasi”. 
7 LXX siirtyy tässä yllättäen pl:iin. 
8 Paraneminen. 
9 LXX:ssa viimeinen säe on jakeen 14 alussa. 
10 Taudin syyn selville saaminen, faktisesti diagnoosi, vaikka menetelmät olivatkin 

osaksi toiset kuin nykyään. 
11 Ihmisenhengen pelastamiseksi, vrt. sama Gen 45:5 (”pelastamaan ihmishenkiä”). 
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uhittelee1 lääkärin edessä.2 

 
 
Vainajan suremisesta/Surulla on aikansa (38:16–23)3 
 
16 Poikani, kuolleen/vainajan tähden anna kyynelten virrata, 

valita katkerasti4 ja viritä5 valituslaulu6, 

niin kuin häntä koskeva käsky/käytäntö/tapa (vaatii), kokoa hänen lihansa/ruumiinsa7 

äläkä kätkeydy8 hänen poismenossaan/kuolemassaan9. 

17 Valita katkerasti10, poikani11, ja saata loppuun/tee täydelliseksi12 valitus/sureminen 

ja toimita hänen suremisensa/valituksensa niin kuin hänelle kuuluu/hän on ansainnut13, 

päivän ja/tai kaksi1 kyynelten2 tähden, 

                                                 
1 Uhmaa lääkäriä kääntymättä hänen puoleensa. Vrt. käytettyyn verbiin Job 15:25 

(”Uhmaten hän kävi itseään Kaikkivaltiasta vastaan”), Job 36:9 (”joihin hän on 

syyllistynyt”). MS B:n marginaali, LXX ja Syr. lukevat: ”hänet luovutetaan/joutuu 

lääkärin käsiin”, mikä ei kuitenkaan sovi koko tekstin sanomaan (lääkärin taidon 

puolustamista). 
2 Syntaktisesti paremmin: ”Syntiä Luojansa edessä tekee se, joka uhittelee lääkärin 

edessä.” 
3 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS B. 
4 Näin Sak 12:10 (lähes sama hepreassa). LXX:ssa on ”niin kuin kamalasti kärsivä”. 
5 Myös tässä on verbi (���), joka tarkoittaa oikeastaan valittamista. 
6 Monia eri käännöksiä: 2Sam 1:17 ”valituslaulu”, Hes 19:14, Jer 9:9, Aam 8:10 

”valitusvirsi”, Aam 5:1 ”kuolinvirsi”, Jer 7:29 ”itkuvirsi”. 
7 Tarkoittaa ruumiin ”kokoamista” sukuhautaan. 
8 So. vetäydy syrjään. LXX:ssa on: ”äläkä laiminlyö hänen hautaamistaan”. 
9 Sanassa oleva monikollinen suffiksi on korjattava yksiköksi (vrt. LXX). 
10 Tässä on sama muoto kuin Sak 12:10 ”valittaa katkerasti”. 
11 On melko todennäköistä, että sanan ”poikani” (���) tilalla, joka esiintyi jo jakeessa 

16, onkin luettava ”itku” (���), kuten hepr. marginaali ja LXX edellyttävät. Tällöin 

käännös kuuluisi: ”Tee katkeraksi itkusi”. Tosin myös päätekstin lukutapa on täysin 

ymmärrettävä, joten sitä voidaan seurata heprealaisessa Sirakissa. 
12 LXX:ssa ja hepr. marginaalissa (virheellisessä muodossa): ”tee kuumaksi”. 
13 Sama sanonta kuin Sir 10:28. 
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ja lohduttaudu/toivu (sitten) murheen/surun3 tähden.  

18 Murheesta/surusta4 tulee ulos/kasvaa/koituu onnettomuus/vahinko5, 

niin6 sydämen paha/suru rakentaa/tuottaa tuskaa7. 

208 Älä käännä/kiinnitä häneen sydäntä(si)/ajatuksia(si) enää,9 

jätä/hylkää10 hänen muistonsa/muistelemisensa ja muista (omaa) loppua(si).11 

2112 Älä muista/muistele13 häntä (enää), sillä hänellä ei ole toivoa14. 

Mitä sinä15 (sillä) hyödytät? Ja (vain) itsellesi teet pahaa/tuotat (vain) itsellesi vahinkoa. 

                                                                                                                                                                  
1 Yleinen suruaika oli 7 päivää (Sir 22:12, Gen 50:10, Judit 16:24), mutta tässä 

tarkoitettanee surun ensimmäistä sokkivaihetta. 
2 Tämä on hankala. LXX:ssa on ”panettelun tähden”, siis ulkopuolisten ihmisten 

pahojen puheiden tähden. Ehkä tässä pitää vähän oikaista ja sanoa: sure pari päivää 

voimakkaasti kyynelehtien (jotta suru pääsee kunnolla purkautumaan). 
3 Heprealaisessa tekstissä lukee oikeastaan ”synnin/syyllisyyden (���) tähden”, mikä 

tuskin sopii kontekstiin. Sana korjataan yleensä LXX:n perusteella sanaksi ��	 �

”suru/murhe”. Silloin ajatellaan, että surusta voi aiheutua liikaa murhetta. Joudutaanko 

tässä kenties myös oikaisemaan ja sanomaan: ja sitten lohduttaudu/toivu murheestasi; ja 

sitten lakkaa, ettei murheesi muodostu liian suureksi. 
4 Sama kuin edellisen lopussa oletettu sana. 
5 Sama sana kuin Sir 31:22 (jossa myös paralleelikohtia). LXX:ssa on ”kuolema”. 
6 Sanan funktio on tässä hieman epäselvä. Ehkä on parasta kääntää kuten LXX: ”ja”. 
7 Kuten Sir 36:20. LXX:ssa toisin: ”nujertaa voimat”. 
8 Jae 19 puuttuu hepreasta. 
9 LXX:ssa hieman sympaattisemmin: ”Älä anna sydäntäsi murheen valtaan.” 
10 Vrt. Snl 1:25 ”ette ottaneet varteen”, Snl 4:15 ”pysyä poissa”, Snl 8:33 ”lyödä 

laimin”, Snl 13:18 ”kuriton”, Snl 15:32 ”torjua”. 
11 Yllättävän kylmäkiskoisen ohjeen taustalla on ajatus murheen elämää tuhoavasta 

voimasta (vrt. Sir 30:21-23). 
12 Jakeiden 21 ja 22 järjestys on hepreassa päinvastainen, mutta tässä ne on korjattu 

LXX:n mukaiseen järjestykseen. 
13 LXX:ssa on tässä yllättäen verbi ”unohtaa”! 
14 LXX:ssa ”paluuta”. Vrt. 2Sam 12:23, Job 7:9. 
15 Tässä ja seuraavassa lauseessa voi periaatteessa olla myös persoonaton subjekti ”se” 

(kuten Sauer ajattelee) – jonka (� ��) mainintaa tosin siinä tapauksessa odottaisi. 
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22 Muista hänen osaansa1, sillä se on (myös) sinun osasi, 

hänelle eilen ja sinulle tänään.2 

23 Kuolleen/vainajan lakatessa/levätessä3, lakatkoon/levätköön hänen muistonsa/ 

muistamisensa,4 

ja lohduttaudu/toivu5 yhdessä hänen henkensä lähdön kanssa.6 

 

                                                 
1 Oikeastaan ”säädös/laki” (vrt. Sir 14:12.17), mutta tässä lähinnä Jumalan säätämä 

”osa”. 
2 Jälkimmäinen säe on LXX:ssa vainajan suuhun pantu sitaatti: ”Minulle eilen, sinulle 

tänään.” 
3 Dekalogin sapattikäskyssä käytetty verbi, jonka perusmerkitys on ”lakata/loppua”, 

mutta jolla on usein myös merkitys ”levätä”. Tässä näyttävät olevan mukana molemmat 

vivahteet (vrt. LXX). 
4 Koko säe marginaalissa olevan lukutavan mukaan, joka vastaa LXX:aa. 
5 Sama verbi kuin jakeessa 17. 
6 Saatuaan valmiiksi tämän jakson käännöksen Anchor Bible -sarjan kommentaattori 

Patrick W. Skehan koki 25.8.1980 sydänkohtauksen ja menehtyi siihen  (Di Lella, s. IX, 

444). 
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Lainopettajan ja maanviljelijän ammatit (38:24–26)1 

 

24 Lainopettajan2 viisaus lisää/kasvattaa viisautta,3 

ja joka on työstä/vaivasta4 vapaa, se (voi) tulla viisaaksi5. 

25 Kuinka (voi) tulla viisaaksi se, joka pitelee häränajajan pistintä6 

ja joka mahtailee/ylpeilee7 keihästä8/tutkainta värisyttämällä9, 

joka ohjaa/ajaa härkiä (ja) kääntelee/ohjailee sonneja 

                                                 
1 Heprealainen teksti on käsikirjoituksessa MS B. Suurin osa pitemmästä jaksosta Sir 

38:24–39:11 puuttuu heprealaisista käsikirjoituksista. Koko jakson tarkoituksena on 

kuva lainopettajan ammatin erityislaatua, vaikka suurin osa tekstistä käytetäänkin 

muiden ammattien kuvaamiseen, mikä luo taustan koko jaksoa kehystävälle 

lainopettajan ylivertaisen ammatin ylistykselle. 
2 Aikaisemmin käytetty termi oli ”kirjanoppinut”, joka on uudessa käännöksessä 

korvattu kauttaaltaan ”lainopettajalla” (vrt. Jer 2:8, 8:8, Neh 8:1.4.9.13, 12:26.36 ym. 

sekä kymmeniä kertoja UT:ssa). ”Kirjuri” olisi liian kapea määritelmä Ben Siran 

tarkoittamalle ammatille. 
3 Toisin LXX:ssa: ”Lainopettajan viisaus perustuu joutilaisuuden suomaan vapaa-aikaan 

(��������������	��).” Kreikkalais-roomalainen skhole-ihanne! Hellenistinen vaikutus 

on selvästi kasvanut pojanpojan käännöksessä. 
4 Vrt. Sir 7:25 ”työ/vaiva/huoli” ja myös Sir 3:22 ”huolehtia/nähdä vaivaa”. Tarkoittaa 

kontekstin perusteella lähinnä ruumiillista työtä. 
5 Lainopettajan ja viisaan yhteys esiintyy jo Jer 8:8-9. 
6 Ainut täsmällinen paralleeli on Tuom 3:31, vrt. Hoos 13:14 ”pistin”, Snl 26:3 ”piiska”. 

LXX:ssa toisin: ”joka pitelee auraa”. 
7 Vrt. Tuom 7:2 ”ottaa kunnia”, Jes 10:15 ”mahtailla”. 
8 Tämä on sanan tavanomainen merkitys, mutta tässä selvästi ”häränajajan pistimen” 

paralleeli. 
9 Käsittelemällä taitavasti häränajajan pistintä/tutkainta/ruoskaa tms. 
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ja jonka huolet/ajatukset/puheet1 ovat [sonnivasikoissa]2 

26 ja jonka valvominen/huoli on saattaa päätökseen (juottilaiden/syöttiläiden) 

juotto/syöttö3 

ja joka panee/kiinnittää sydämensä/huomionsa [vakojen]4 äestämiseen5?6 

 

 

Luomakunnan harmonia/hyvyys/tarkoituksenmukaisuus/ 

Kaikella on tarkoituksensa (39:15–35)7 

 

15 [Antakaa hänen nimellensä suuruus/kunnia8 

ja tunnustakaa/kiittäkää (sitä) häntä ylistämällä]9 

harpun10 (säestämin) lauluin ja kielisoittimin11 

                                                 
1 Sanan ���� merkitys on jossain määrin epäselvä. Vrt. rabb. heprean/aramean verbi 

���/��� ”to look, care for, mind”. 
2 Sana on täydennetty LXX:n perusteella. Hepreassa näkyy kaksi kirjainta, jotka 

tarkoittavat ”poikaa/poikia”, jolloin kyseessä lienee nomen unitatis eli ”härän/sonnin” 

yksilöitä eikä välttämättä vasikoita, mutta valitettavasti edellä on jo käytetty härät ja 

sonnit, joten vaihtelu saattaa vaatia pientä filologista epätarkkuutta. Lisenssin antanee 

hepreasta puuttuva pääsana. 
3 Lihottaa juotto- ja syöttökarja siihen kuntoon, että se voidaan teurastaa. Sana esiintyy 

”juottovasikan” yhteydessä (1Sam 28:24, Jer 46:21, Aam 6:4). LXX:ssa vapaasti: 

”hiehojen rehut”. 
4 Täydennys LXX:n mukaan. 
5 Vrt. Jes 28:24 ”muokata äkeellä”, Hoos 10:11 ja Job 39:10 ”äestää”. 
6 LXX:ssa säkeet ovat päinvastaisessa järjestyksessä. 
7 Jakso alkaa jakeesta 35:12, mutta jakeet 12-14 puuttuvat kokonaan hepreasta. Jakeisiin 

15-35 tekstiä käsikirjoituksissa MS B (kokonaan) M (jakeet 27-32). 
8 Ajatus: Ylistäkää hänen suurta nimeään. Nimi toistuu jakson lopussa (j. 35) ja luo näin 

kehän koko jakson ympärille. Siksi se on syytä säilyttää myös käännöksessä. 
9 LXX:sta saatu täydennys lienee syytä ottaa mukaan. 
10 Näin muualla (vrt. Ps 33:2, 144:9, 1Kun 10:12 ym.). LXX puhuu ”(ihmis)kielistä” 

tarkoittaen ilmeisesti vokaalimusiikkia. 
11 Vrt. Ps 45:9 ”kielisoitin”, toisin Ps 150:4 ”luuttu” (!). 
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ja näin sanokaa riemuhuudolla/riemuiten1:  

(väli) 

16 Jumalan2 [työt/teot]3 ovat kaikki hyviä4, 

ja kaiken tarpeellisen5 hän aikanaan6 runsaasti antaa/lahjoittaa7.8 

179 [Sanallaan] hän järjesti/asetti [vedet muuriksi10] 

ja suunsa ilmauksella11 (vesi)varastonsa12. 

18 Se, mihin13 hän on mieltynyt/mitä hän tahtoo, onnistuu/menestyy/toteutuu, 

eikä ole estettä14 hänen avulleen/pelastukselleen. 

19 Kaiken lihan1 teko/teot ovat hänen edessään, 

                                                 
1 Vrt. 1Sam 4:6, Ps 47:6 ”riemuhuuto”, 2Sam 6:15 ”riemu raikui”, Ps 89:16 ”ylistää 

riemuiten”, Ps 27:6 ”huutaa ilosta”, Ps 33:3 ”huutaa riemu julki”, Ps 150:5 ”riemukas”. 
2 LXX:ssa ”Herra”. 
3 LXX:n ja jakeen 33 mukaan, tarkoittaa luomistekoja. 
4 Viittaus luomiskertomukseen Gen 1:4.10.12.18.21.25.31. LXX täsmentää: ”sangen 

kauniita/hyviä”, jolloin syntyy sanatarkka yhteys jakeeseen Gen 1:31 ”sangen hyvää” 

(=”Kaikki oli hyvää” uusi käännös). 
5 Marginaalissa on vaihtoehto: ”ja jokaiselle tarvitsevalle”. 
6 Viisauskirjallisuuden keskeinen ajatus, jonka mukaan kaikella on tarkoituksensa 

omana aikanaan (vrt. Saarn 3:11). 
7 Vrt. Jes 2:6 ”olla tulvillaan”, Job 20:22 ”yllin kyllin”. 
8 LXX:ssa hieman toisin: ”ja jokainen säätämys aikanaan toteutuu”. 
9 LXX:ssa on tämän edellä parisäe, joka on variantti jakeelle 21. 
1010 Kreikan pohjalta tässä on oletettava sana 	 �, joka liittyy aina vesien pysäyttämiseen 

Kaislameren tai Jordanin ylityksen yhteydessä (Ex 15:8, Joos 3:12.16 ja Ps 78:13). 
11 ”Sanan” synonyymi, vrt. Dtn 8:3 ”mitä Herra sanoo”. 
12 Vrt. ajatukseen Gen 1:9 ja etenkin Ps 33:7. Tässä melko epäselvässä jakeessa 

sekoittuvat luomiseen ja historiaan liittyvät kuvat. Pääasiana lienee sanoa, että kaaoksen 

vesille asetettiin rajat, joiden yli ne eivät pääse uhkaamaan asuttua maata. 
13 Hepr. tekstissä on tällä kohtaa aukko, jota on mahdoton täyttää varmuudella. LXX:ssa 

on ”hänen säätämyksestään”. Väritön käännös saattaisi olla varmin ratkaisu. 
14 Vrt. 1Sam 14:6 ”voida” (”voida antaa voitto”). Kohta lienee taustalla, mutta Sirakiin 

ei sovi ”voitto”, jota vastaa ”apu/pelastus”). LXX:ssa este on henkilö: ”ei kukaan voi 

estää”. 
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eikä mikään ole salattua/kätkössä hänen silmiensä edestä.2 

20 Äärettömyydestä äärettömyyteen3 hän katsoo, 

[eikä ole]4 lukua/määrää hänen avulleen/pelastukselleen5, 

mikään ei ole hänelle (liian) [pientä]6 ja vähäistä 

eikä mikään ole hänelle liian ihmeellistä7/vaikeaa ja voimakasta/suurta.8 

21 Ei ole sanomista9: ”Tämä, miksi tämä?10” 

Sillä kaikki on valittu11 (omaan) tarpeeseensa12. 

Ei ole sanomista: ”Tämä on huonompaa kuin tuo.” 

Sillä kaikki on voimallista/tarpeellista (omana) aikanaan.13 

(väli) 

22 (Hänen)14 siunauksensa15 tulvii16 niin kuin Niili17 

                                                                                                                                                                  
1 Tarkoittaa tässä selvästi ihmisiä. 
2 Vrt. käännökseen Skehan – Di Lella: The works of all humankind are present to him; 

nothing is hidden from his eyes, ja ajatukseen Sir 15:19, 17:15.19, 42:20. 
3 Tarkoittaa loputonta aikaa sekä eteen- että taaksepäin. Vrt. Skehan – Di Lella: ”His 

gaze spans all the ages”. 
4 Puuttuva sana täydennetty kontekstin perusteella. Koko rivi puuttuu LXX:sta. 
5 Sama sana kuin jakeessa 18. Voidaan kääntää tässä myös monikossa: ”hänen 

pelastusteoillaan”. 
6 Täydennetty kontekstin perusteella. Koko rivi puuttuu LXX:sta. 
7 LXX:ssa on vain tämä (paralleeli puuttuu). 
8 Vrt. Ps 147:5, Sir 42:18-25. 
9 Ei voida/tule sanoa. 
10 Mitä varten tämä tai tuo on olemassa/Mitä tämä tai tuo palvelee? Tässä käydään 

filosofista keskustelua, jonka taustalla on stoalainen filosofia. 
11 Eli tarkoitettu. LXX:ssa: ”luotu”. 
12 Tässä kontekstin perusteella: omaa tarkoitustaan varten. Vrt. Snl 16:4. 
13 Vrt. Saarn 3:11. LXX:ssa kaksi viimeistä riviä on hieman eri muodossa jakeen 17 

alussa. 
14 Vrt. LXX. 
15 Hepreassa on monikko, mutta verbi on yksikössä. Vrt. LXX, jossa on yksikkö. 
16 Vrt. Dtn 11:4 ”antaa … vesien vyöryä yli”. 
17 Vrt. Sir 47:14. 
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ja niin kuin (Eufrat)virta1 kastelee2 maanpiirin3. 

23 [Samoin]4 hänen vihansa tuhoaa/hävittää5 kansoja6 

ja muuttaa suolaksi7 juottopaikan8.9 

24 Nuhteettomien/hurskaiden polut ovat suorat10, 

samoin röyhkeille/jumalattomille11 (tiet/polut) ovat tukossa12.13 

25 Hän on jakanut/säätänyt/luonut14 alusta alkaen hyvän/hyvät asiat [hyville]15, 

samoin pahoille16 hyvän ja pahan/hyvät ja pahat asiat17.18 

26 Ihmisen [elämän kaikkien tarpeiden alku/perusta/tärkein]19 ovat vesi, 

ja tuli ja rauta ja suola, 

                                                 
1 ”Virta” tarkoittaa tällaisessa yhteydessä nimenomaan Eufratvirtaa, joka mainitaan Sir 

24:26. 
2 Vrt. Ps 65:11 ”kastella”, Jes 16:9 ”juottaa kylläiseksi”. 
3 Vrt. Sir 10:4 (siellä paralleeleja) ja 16:19. 
4 LXX:n mukaan. 
5 Vrt. Sir 16:9 ym. Verbi, joka ennen käännettiin väärin karkottamiseksi. 
6 Viittaus Kanaaninmaan valloitukseen (Joos 6-12). 
7 Suola-aroksi (näin Ps 107:34). 
8 Ainut paralleeli (johon tässä myös viitataan) on Gen 13:10 ”runsasvetinen seutu”. 
9 Viittaus Sodoman ja Gomorran kohtaloon (Gen 19:24-28, Dtn 29:22, Ps 107:34). 
10 LXX:ssa: ”Hänen (Jumalan) tiet ovat hurskaille suorat”, mitä myös marginaalissa 

oleva heprealainen variantti näyttäisi puoltavan. Käännän kuitenkin päätekstin mukaan. 
11 Vaatii pienen tekstikorjauksen (> ��	 ��), jota myös LXX tukee. Vrt. käännökseen Sir 

11:9 ”röyhkeä” (siellä myös muita vaihtoehtoja). 
12 Tämä on hieman epävarma, koska sanasta puuttuu alku. Oletan Smendin kanssa 

verbin ��� �hitpol. ”ungangbar sein”, vrt. LXX puhuu esteistä/kompastuskivistä. 
13 Vrt. ajatukseen Hoos 14:10 ja Ps 18:26-27. 
14 Vrt. Sir 16:16, 38:1 ”jakaa/säätää”, Sir 31:13 ”luoda”, 31:14 ”jakaa/luoda”. Kysymys 

on luomisessa tapahtuneesta säätämisestä. LXX:ssa on verbi ”luoda”. 
15 LXX:n mukaan. 
16 LXX:ssa ”syntisille”. 
17 Pojanpoika on vähemmän dialektinen ja varaa syntisille vain pahaa. 
18 Vrt. Sir 16:26. 
19 Täydennys LXX:n mukaan. 
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[ydinvehnä1, m]aito ja hunaja2, 

rypäleen veri3, öljy4 ja vaatteet.5 

27 Kaikki [nämä]6 tekevät hyvää/osoittautuvat hyväksi hyville7, 

samoin ne kääntyvät pahoille8 pahaksi. 

(väli) 

299 Tuli ja rakeet10, nälkä11 ja rutto12, 

nämäkin13 on [luotu]14 tuomiota varten15. 

30 Hampaan eläimet16, skorpionit17 ja (sarvi)kyy(t)18 

                                                 
1 LXX:ssa oleva sana viittaa parhaaseen ydinvehnään. vrt. Dtn 32:14 ”ydinvehnä”, Ps 

81:17 ja Ps 147:14 ”paras vehnä”, Gen 18:6, Ex 29:2.40, Lev 2:1 ”parhaat 

vehnäjauhot”. 
2 Vrt. maitoon ja hunajaan esim. Ex 3:8, 13:5 ja 33:3. 
3 Vrt. Gen 49:11 ”rypäleiden veri”, Dtn 32:14 ”rypälemehu”. 
4 Vrt. Hoos 2:10, Jer 31:12, Neh 10:38. 
5 Kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen lista sisältää 10 ihmisen elämän kannalta 

tärkeintä höydykettä. Lähimmät paralleelit ovat Sir 29:21 ja ennen kaikkea Dtn 32:13-

14 (joka saattaa olla kohdan taustalla). 
6 LXX:n mukaan. 
7 LXX: ”hurskaille”. 
8 LXX: ”syntisille”. 
9 Jakeesta 28 on säilynyt käsikirjoituksissa MS B ja MS M vain joitakin rippeitä, joiden 

perusteella on mahdoton saada mitään kuvaa sanamuodosta. 
10 Vrt. Ps 148:8, Ex 9:13-26 (Egyptin seitsemäs vitsaus). 
11 Vaatii pienen korjauksen (�� �> ��� ), jolla on LXX:n ja Syr:n tuki. Vrt. 2Sam 24:13. 
12 Vrt.Jer 29:17-18. LXX:ssa on ”kuolema”. 
13 LXX: ”kaikki nämä”. 
14 LXX:n mukaan. 
15 Toteuttamaana tuomiota, rangaistusta. 
16 Tarkoittaa villipetoja, lähin paralleeli Dtn 32:24 ”raatelevat pedot”. LXX: ”petojen 

hampaat”. 
17 Vrt. 1Kun 12:11.14. 
18 Vrt. Sir 30:12 ”sarvikyy”, kuten yleensä muuallakin (ks. siellä paralleelit). Tässä 

tuskin käy aivan näin täsmällinen lajimääritys. 
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ja koston miekka1 hävittämään/tuhoamaan2 [jumalattomat]3, 

kaikki nämä ovat luodut (omaa) tarkoitustaan/tarvettaan varten 

ja ne on määrätty/varattu/talletettu varastoon4 (omaa/oikeaa) aikaa(nsa) varten/ 

odottamaan.5 

31 Hänen käskiessään niitä ne iloitsevat/riemuitsevat 

ja säädöksissään/määräyksissään6 ne eivät niskoittele hänen suutansa/käskyjänäsä 

vastaan7.8 

(väli) 

32 Sen tähden olen alusta alkaen ottanut paikkani/ollut varma asiastani9 

ja miettinyt/pohtinut ja kirjaan/kirjallisesti10 tallentanut: 

33 Jumalan työ(t)/teot ovat kaikki hyviä1 

                                                 
1 Taustalla Lev 26:25, jossa käännetty hyvin vapaasti: ”vihollinen kostamaan”. 
2 Ks. Sir 16:9 terminus technicus ”tuomita tuhon omaksi” (ks. siellä paralleeleja). Tässä 

ei enää ole sakraalia väritystä. 
3 Täydennetty LXX:n mukaan. 
4 Vrt. Sir 43:14, Job 38:22-23. 
5 Kaksi viimeistä riviä puuttuu kokonaan LXX:sta. Jakeen taustalla on 

deuteronomistinen ajatus siitä, että paha saa palkkansa jo tässä maailmassa (Di Lella, 

461). Merkille pantava on yritys perustella myös todellisuuden negatiivisten puolien 

tarpeellisuutta. Markion luki tällaiset ilmiöt demiurgin tiliin. 
6 Niille annettujen säädösten/määräysten/tehtävien toteuttamisessa. LXX puhuu tässä 

”niiden ajoista”. 
7 Sanonnalle on monia eri käännöksiä: Num 20:24 ”ette tinkimättä täyttäneet minun 

käskyäni”, Num 27:14 ”ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni”, 1Sam 12:15 ”kapinoida 

hänen käskyjään vastaan”, 1Kun 13:21.26 ”ei totella käskyä”, Val.v 1:18 ”kapinoida 

hänen käskyjään vastaan”, vrt. myös Ex 23:21 ”niskoittelu” ja Ps 106:43 ”kapinoida”. 
8 LXX:ssa on ylimääräinen rivi säkeiden välissä: ”ja maan päälle ne on valmistettu 

tarkoituksiin” (vrt. jae 30 hepreassa). 
9 Verbin hieman epätavallinen käyttö, jonka merkitys voidaan päätellä kontekstin ja 

LXX:n perusteella. 
10 Vrt. yleensä ”kirje” (Esr 4:7, Est 3:14, 4:8, 8:8.13 ym.), mutta kerran myös ”kirja” 

(Dan 10:21). Kreikan ������on samalla tavalla väljä ilmaisu kirjoitukselle ja kirjalle. 

En epäröisi puhua käännöksessä ”kirjasta”, koska sellainen on todella syntynyt. 
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ja jokaiseen tarpeeseen/tarkoitukseen ne (omana) aikanaan runsaasti riittävät2. 

34 Ei tule sanoa3: ”Tämä on huonompaa kuin tuo.4” 

Sillä kaikki on voimallista/tarpeellista (omana) aikanaan.5 

35 Nyt, koko sydämestä6 kohottakaa riemuhuuto7 

ja kiittäkää/ylistäkää hänen pyhyytensä/pyhää8 nimeä. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Täsmälleen sama kuin jae 16a. 
2 Sama verbi kuin jakeessa 16 (�  � ), mutta eri vartalomuoto (qal) kuin siellä (hif.). 

Todellisuudessa kysymys saattaa kylläkin vain tekstikriittisistä varianteista, mutta silti 

erot on mahdollista viedä myös käännökseen. 
3 Hieman toinen muotoilu kuin jakeessa 21. Tosin marginaalissa on myös identtinen 

lukutapa. 
4 Näin marginaalissa ja LXX:ssa olevan lukutavan mukaan. 
5 Vrt. jae 21. 
6 LXX lisää tähän myös ”suun”. 
7 Vrt. Dtn 32:43 ”ylistää”, Ps 65:9, Ps 32:11 ”kohottaa riemuhuuto”, Ps 81:2 ”kohottaa 

ilohuuto”. LXX: ”laulakaa (ylistystä)”. 
8 LXX: ”Herran”. 
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Ihmisen osa (40:1–11)1 

 

1 Suuren vaivan/työn2 Jumala3 on jakanut/säätänyt/luonut4 (ihmisille) 

ja raskaan ikeen (sälyttänyt) Aadamin lasten/ihmislasten5 päälle 

siitä päivästä lähtien, jona hän6 tulee ulos äitinsä kohdusta, 

aina siihen päivään saakka, jona hän palaa kaiken elävän äidin7 luokse.8 

39 (Alkaen) siitä, joka istuu valtaistuimella ylhäällä10, 

(päätyen) siihen, joka pukeutuu11 tomuun ja tuhkaan12, 

4 (alkaen) siitä, jolla on päässään13 turbaani14 ja otsakoru1, 

                                                 
1 Käsikirjoitukset MS B (kokonaan) ja MS M (jakeissa 8 ja 11 joitakin kirjaimia). 
2 Vrt. Sir 3:22 ”vaiva”, 7:25 ”työ/vaiva/huoli”, 38:24 ”työ/vaiva”. 
3 LXX:ssa ei mainita subjektia, siellä on passiivi. 
4 Vrt. viimeksi sama Sir 39:25 (siellä paralleelikohtia). 
5 Ks. viimeksi Sir 38:8, LXX:ssa: ”jokaisen ihmisen päälle”. 
6 Siirtymä yksikköön. 
7 Täsmälleen sama ilmaus on Gen 3:20, jossa se tarkoittaa Eevaa ja on käännetty 

”kaikkien ihmisten kantaäiti”. Tässä sillä tarkoitetaan tomua (vrt. Gen 3:19), josta 

ihminen luotiin (Gen 2:7). Vrt. Job 1:21, jossa on sananmukaisesti ”palaan sinne” 

(nimittäin äidin kohtuun), käännetty: ”palaan täältä”. Takana saattaa olla ajatus 

maaäidistä. Vrt. myös Ps 139:15 ja Gen 2:7 sekä Sir 16:29-30 ja 17:1-2. 
8 Vrt. koko jakeeseen Job 7:1-2, 14:1-2, Ps 90:10 ja Saarn 2:22-23. Vaikka Ben Siran 

elämänkäsitys on perusluonteeltaan optimistinen, hän näkee myös elämään kuuluvat 

negatiiviset puolet. 
9 Jae 2 puuttuu hepreasta. Se on myöhempi glossa LXX:ssa. 
10 LXX:ssa hieman toisin: ”kunnian valtaistuimella”. 
11 Tämä on marginaalissa oleva lukutapa, tekstissä on ”palaa”, mikä sopii huonosti 

kontekstiin. LXX:ssa on ”alennettu/nöyryytetty”. 
12 Näin myös Gen 18:27 ja Job 30:19. 
13 Hepreassa ”jolla on päässään” ilmaistu samalla ”verhoutua/kääriytyä/pukeutua” -

verbillä, joka toistuu b-säkeessä. 
14 Vrt. Sir 11:5 ja myös Sak 3:5 ”päähine”, mutta tässä lienee syytä käyttää sanaa 

”turbaani”, jota käytetään toisesta, mutta lähellä olevasta heprean sanasta � �
� 

ylipapin ornaatista puhuttaessa Ex 28:37 ja 39:31. Puheena on juuri ylipappi. 
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(ja päätyen) siihen, joka verhoutuu/kääriytyy karvaiseen2 viittaan/vaatteeseen3: 

5 vain/pelkkää kateutta, huolta ja pelkoa/kauhua4, 

kuolemanpelkoa, riitaa5 ja toraa6, 

ja hänen lepäämisensä aikana hänen vuoteellaan 

yön uni muuttaa7 hänen tietonsa/ymmärryksensä/mielensä8. 

6 (Vain) vähän, turhaan9, kuin silmänräpäyksen10 hän on levossa/lepää, 

ja kesken [unien11 hän joutuu kuohuksiin/kauhun valtaan1], 

                                                                                                                                                                  
1 Tästä ylipapin turbaanissa olevasta korusta on käytetty täsmällisiä termejä: Ex 28:36 

”ruusukkeen muotoinen otsakoriste” ja Ex 39:30 ”ruusukkeen muotoinen otsakoru” 

(mistähän pieni ero on syntynyt?). 
2 Tämä sana on täydennettävä (����). Smendin mukaan osa siitä on vielä näkyvissä 

(Beentjesillä ei ole mitään). 
3 Vrt. Gen 25:25 ”vuohenkarvaviitta”, Sak 13:4 ”karkea viitta” ja myös Matt 3:4 

”kamelinkarvavaate”. Tarkoittaa ilmeisesti eläimen taljasta tehtyä kauhtanaa. 
4 Tässä voisi käydä poikkeuksellisesti myös termi ”ahdistus” (joka sekin on eräänlaista 

pelkoa), koska ”pelko” tarvitaan seuraavan rivin ”kuolemanpelkoon”. 
5 Sama sana kuin Sir 31:29 ”viha/tora”. 
6 Sana tulee marginaalista (samoin LXX:ssa). 
7 Verbi ����pi. saadaan LXX:n pohjalta. 
8 Ilmaus ”muuttaa tieto/ymmärrys/mieli” on sukua ilmaukselle ���� ����, joka tarkoittaa 

mielipuoleksi tekeytymistä (1Sam 21:14 ja Ps 34:1). Kontekstin (huomaa j. 6) ja 

paralleelien perusteella (vrt. ennen kaikkea Saarn 2:23 ja Job 7:4) arvelisin, että 

tarkoituksena on sanoa: Hänellä ei ole unessakaan rauhaa, vaan uni päinvastoin 

sekoittaa hänen päänsä, tekee hänet levottomaksi ja saa näkemään painajaisia. Voi olla, 

että juuri painajaisunet olisivat todennäköisin vastine sille, mikä ilmaistaan ”tiedon 

muuttamisella (toiseksi)”, sillä näinhän painajaisunissa käy: valveilla olevan ihmisen 

tieto saa unesssa kokonaan toisenlaisen, pelottavan hahmon. 
9 Sama merkitys kuin sanalla � ���, vrt. Lev 26:16 ”turhaan”, Lev 26:20 ”hukkaan”, Jes 

65:23 ”tyhjän vuoksi”. Smend on tuskin oikeassa olettaessaan verbin � �� , jolla olisi 

merkitys ”Ruhe haben”. 
10 LXX yhdistää ”turhaan, kuin silmänräpäyksen” > ”kuin ei mitään”. 
11 Täydennys: ����� (vrt. LXX), hepreassa on jäljellä vain yksi kirjain. 
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sielunsa/oman näyn [säikäyttämänä2] hän on kuin pakeneva/pakolainen (joka pakenee)3 

takaa-ajajaa/vainoojaa4.5 

[86 Kaiken lihan mukana ihmise/istä eläimee/iin 

ja syntisten päällä tämän lisäksi seitsenkertaisesti (ovat nämä):] 

9 [rut]to7 ja verenvuodatus, polttava helle8 ja kuivuus9, 

tuho ja turmio10, nälkä11 ja kuolema12. 

10 Pahantekijää/jumalatonta1 varten on luotu paha/onnettomuudet2, 

                                                                                                                                                                  
1 Suhteellisen vapaa täydennys: �� ��, vrt. �� ��II nif. Jes 57:20 ”kuohua” (vedestä). Tälle 

ei ole pohjaa LXX:ssa, jossa toisin: ”ja siitä lähtien hän unessa kuin päivällä näkee 

vaivaa”. 
2 Tämä on LXX:n lukutapa. Hepreassa on käsittämätön �� ����. 
3 Tekstissä on tällä kohtaa aukko, joka on täydennetty kontekstin ja jossain määrin myös 

LXX:n avulla. 
4 LXX.ssa on viimeisen sanan paikalla: ”sodan kasvojen tieltä”. 
5 Jae lienee ymmärrettävä painajaisunien kuvauksena. Se on hyvä esimerkki Ben Siran 

psykologisesta erittelykyvystä. 
6 Jakeesta 7 on säilynyt hepreassa vain kolme (epävarmaa) sanaa, jakeesta 8 ei mitään. 

Jakeen 8 käännös LXX:n mukaan lienee syytä ottaa mukaan, jotta jae 9 olisi 

ymmärrettävissä. 
7 Sanasta on viimeinen kirjain näkyvissä, mutta se on helppo täydentää LXX:n ja 39:29 

mukaan. Kuten siellä myös tässä on LXX:ssa käännöksenä ”kuolema”. 
8 Ainut paralleeli Dtn 28:22 ”polttava helle”. LXX:ssa sanaa ei ole ymmärretty, vaan 

käännetty ”riita”. 
9 Edellisen sanaparina jakeessa Dtn 28:22, jossa on tehty vokalisaatiomuutos (�� (� !). 

Pojanpoika on lukenut tässä kuten masoreetit jakeessa Dtn 28:22 ”miekka” (�� (� (). Tässä 

tulee seurata jaetta Dtn 28:22, joka on taustalla. 
10 Vrt. Jes 59:7 ”tuho ja hävitys”, Jer 48:3 ”hävitys ja tuho”, Jes 60:18 ja Jes 51:19 

”tuho ja turmio”. LXX:ssa on ”koettelemukset/onnettomuudet”. 
11 Pieni tekstikorjaus (��� ), jota tukee paitsi LXX myös läheisin paralleeli jes 51:19 

”tuho ja turmio, nälkä ja miekka”. 
12 LXX:ssa on tällä paikalla ”hävitys ja ruoska/vitsaus” (”kuolema” on siellä jakeen 

alussa ”ruton” paikalla). 
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ja hänen takiansa loppu/tuho/hävitys3 (ei)4 väisty/jää tulematta5. 

11 Kaikki, mikä on maasta, palaa maahan,6 

ja mikä on korkeudesta, (palaa) korkeuteen7. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Voidaan ymmärtää hyvin myös kollektiivisesti (LXX:ssa on monikko). 
2 Viitannee edellisessä jakeessa kuvattuihin pahuuden konkreettisiin ilmiöihin (LXX:ssa 

on ”kaikki nämä”), ei niinkään ontologiseen pahuuteen. 
3 Vrt. 1Sam 20:33 ”surmata”, Dan 11:16 ”tuho”, Jer 4:27, Sef 1:18 ”loppu”, Jer 5:10 

”täysin tuhota”, Nah 1:9 ”hävittää”. Maailmanloppua tässä tuskin tarkoitetaan. 
4 Ellei kieltosanaa lisätä, merkitys jää käsittämättömäksi (vrt. Smend). 
5 LXX on ymmärtänyt tämän viittauksena vedenpaisumukseen: ”ja heidän takiansa tuli 

vedenpaisumus” (vrt. Gen 6:5-7.11-13). 
6 Vrt. Gen 3:19, Saarn 3:20, Job 34:15. 
7 Lähimmän paralleelin, Saarn 12:7, valossa tämä tarkoittaa sitä, että henki, joka on 

lähtöisin Jumalan luota (Gen 2:7), palaa kuolemassa takaisin Jumalan luokse. Yleensä 

tässä yhteydessä kiirehditään sanomaan, että kysymys ei ole sielun 

kuolemattomuudesta, koska Ben Sira ei tuntenut kuoleman jälkeistä elämää (vrt. Sir 

7:17, 11:26, 14:15, 17:28), mutta joitakin siihen suuntaan viittaavia piirteitä tässä ja 

jakeessa Saarn 12:7 kieltämättä on. Asia kaipaisi lähempää tutkimusta. Onko ajatuksena 

se, että ihmiseen puhallettu Jumalan henki (Gen 2:7) jättää kuolemassa ihmisen, jonka 

ruumis muuttuu maaksi, ja jatkaa elämäänsä korkeudessa, Jumalan luona? Henki siis 

vierailisi maan päällä kunkin kuolevaisen ihmisen savimajassa ja palaisi sitten takaisin 

Jumalan luokse tuomatta mukanaan mitään tästä maallisesta ’inkarnaatiostaan’. 

Mielenkiintoinen ajatus! 
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Katoavia ja kestäviä arvoja (40:13–27)1 

 
132 Vääryyden3 omaisuus/rikkaus4 on kuin ehtymätön puro5, 

kuin voimakas/valtava/raju vesipuro6 ukkosmyrkyssä7. 

14 Sen noustessa8 kalliot9 vyöryvät10, 

                                                 
1 Jakautuu selvästi kahteen osaan (j. 13-17 ja j. 18-27), mutta voitanee asettaa yhden 

otsikon alle (vrt. ruotsalainen käännös). Käsikirjoitukset ovat MS B (kokonaan) ja MS 

M (jakeet 13-19 ja 26-27, joissa on tekstikriittisesti tärkeitä variantteja). 
2 Jae 12 puuttuu hepreasta. 
3 Sanaa voidaan lukea myös henkilöksi: ”väärintekijä, pahantekijä, jumalaton” (näin 

LXX:ssa ja lisäksi monikossa siellä). 
4 Tämä on Masadan (M) ja LXX:n antama lukutapa. 
5 Näin Aam 5:24, vrt. sama Dtn 21:4 ”puronuoma, jossa on vettä läpi vuoden”. Tämä 

sopii kuitenkin ajatuksellisesti melko huonosti kontekstiin, koska ehtymätön puro on 

hyvin positiivinen vertauskuva. Siksi tässä ajatellaan toisenlaisia tulkintoja: Smend: 

”wie ein reißender Winterbach”, ja Di Lella tekstiä korjaten: ”a flooding wadi” (vrt. Jes 

30:28, 66:12, Jer 47:2). Ehkä pitää ajatella kontekstin perusteella puroa, joka saa 

keväällä hetkeksi paljon vettä, mutta ehtyy sen jälkeen. LXX puhuu suoraan ”virrasta, 

joka kuivuu”. Voisiko ehkä kääntää ”kuin tulviva puro”? Tietenkin olisi mahdollista 

kääntää myös: ”kuin ehtymättömältä näyttävä puro”. 
6 Tarkoittaa puronuomaa, jossa on vain sateella vettä, vrt. Joel 1:20, Ps 42:2 ”vesipuro”, 

Ps 18:16 ”lähteet”, Laul.l 5:12 ”puro”, Hes 32:6 ”purojen uomat”, Hes 34:13 

”purolaaksot”, Hes 36:4.6 ”purojen uomat”, Ps 126:4 ”uomat”, Job 6:15 ”kevätpuro”. 

Tärkein paralleeli on Job 6:15-17, joka osoittaa, mistä metaforassa on oikeastaan 

kysymys. Vrt. myös Jer 15:18. 
7 Ukkosmyrskyn aikana. Hetkeksi tulee paljon vettä, joka häviää kohta. Itse 

”ukkosmyrskyyn” vrt. Sir 35:26. Täsmälleen sama ilmaus esiintyy Job 28:26 ja 38:25 

”ukkosen jylinä”, joka ei käy sellaisenaan tähän, koska tarvitaan myös sadetta tuova 

myrsky. LXX:ssa on hieman toisenlainen kuva: ”niin kuin kova ukkonen, joka lakkaa 

sateen tuloon”. 
8 Tarkoittaa sadepuron hetkellistä paisumista. 
9 Vrt. Jer 4:29 ”kallio”, Job 30:6 ”kallion(kolo)”. 
10 Virta vie mukanaan kiviainesta etenkin pehmeästä kalkkikivikalliosta. 
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mutta yhtäkkiä se iäksi/lopullisesti/kokonaan lakkaa/tyrehtyy.1 

15 Väkivaltaisen/väkivallan2 vesa/verso3 ei iske/menesty4, 

sillä jumalattoman5 juuri on kallion hampaalla/kielekkeellä6.7 

16 Niin kuin maitikka/kaisla/ruoho8 puron varrella 

se/ne9 ennen kaikkea (muuta) ruohoa10 katoaa/lakastuu/kuihtuu. 

17 Ja/mutta laupeus/hyvyys11 ei ikinä/koskaan horju12, 

                                                 
1 Pojanpoika on ymmärtänyt väärin sanat ”kalliot” (luullen niitä ”käsiksi”) ja ”vyöryä” 

(olettaen verbin ”iloita”) ja päätynyt täysin virheelliseen käännökseen koko jakeen 

osalta (ks. suomalainen käännös). Hyvä esimerkki heprealaisen alkutekstin 

hyödyllisyydestä! 
2 Voidaan ymmärtää molemmilla tavoilla. LXX puhuu ”jumalattomista”. Vrt. 

käännökseen Sir 7:12 ”väkivaltainen/kavala”, 10:8 ”väkivalta”, 10:23 

”väkivallantekijä”, 13:13, 15:12, 32:17 ”väkivallan mies”. 
3 Vrt. Dan 11:7 ”(juuri)verso”. LXX:ssa asiallisesti oikein ”jälkeläiset”. 
4 MS B:n marginaalin ja MS M:n lukutapa. MS B:n tekstissä lukee ”ei jää vaille 

rangaistusta”. ”Iskeä”-verbiä käytetään juurien yhteydessä Hoos 14:6 ”tunkea juuret 

maahan”. Tähän suuntaan myös LXX: ”ei kasvata paljon lehtiä”. 
5 Sama sana kuin Sir 16:6 ”rienaaja/luopio”. LXX puhuu ”epäpuhtaista juurista”. 
6 Vrt. 1Sam 14:4 ”jyrkkä kallioseinä”, Job 39:28 ”kieleke”. 
7 Vrt. koko jakeeseen Job 8:11-12 ja myös Matt 13:5.21. 
8 Hankala kasvinnimi. MS B:ssä on sana ���	 � � , jonka tavallinen merkitys on 

(yksikössä) ”kirves”. Sauer luulee kuitenkin tuntevansa sille merkityksen ”krassi” 

(Kresse). MS M:ssa on sana ���� � , jolle löytyy Jastrowin rabbiinisen heprean 

sanakirjasta vastine ”cow-wheat” (Melampyron) eli suomeksi ”maitikka”. LXX:ssa on 

tällä paikka ruohoa tai kaislaa tarkoittava sana ���, jonka mukaan useimmiten 

käännetään. 
9 Sekä yksikkö (MS M) että monikko (MS B) esiintyvät. Lähinnä lienee ajateltava 

”väkivaltaisen vesoja/versoja” (j. 15), jotka lakastuvat nopeasti. 
10 Tämä on MS M:n lukutapa. MS B:ssä on ”sade”. 
11 Sanoja ”laupeus/hyvyys” sekä ”vanhurskaus/oikeudenmukaisuus/laupeus” on 

käännetty lukemattomilla eri tavoilla kontekstista riippuen, mutta nämä ovat ns. 

perusmerkitykset. Tähän kävisi ehkä ”hyvyys ja laupeus”. 
12 LXX:ssa toisin: ”on kuin paratiisi täynnä siunauksia”. 
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ja vanhurskaus/oikeudenmukaisuus/laupeus kestää/pysyy ikuisesti/aina.1 

(väli) 

18 Yltäkylläisyyden ja palkan/elatuksen2 elämä3 on makeaa, 

mutta niitä molempia parempi/onnellisempi4 on aarteen löytäjä5. 

19 Lapsi/lapset6 ja kaupunki7 pitävät pystyssä/säilyttävät nimen, 

mutta niitä molempia parempi/onnellisempi on viisauden löytäjä8. 

Karja9 ja istutus/viljelys/pelto10 saavat kukoistamaan11 nimen/maineen, 

mutta niitä molempia parempi on (mieheensä) kiintynyt/rakastava vaimo.12 

20 Viini ja olut13 saavat sydämen riemuitsemaan/iloitsemaan1, 

                                                 
1 Vrt. Sir 17:22 ja Snl 10:25. 
2 Yleensä ”palkka”, kerran myös ”elatus” (Sak 8:10). 
3 Tämä on MS M:n ja LXX:n mukainen lukutapa. MS B:ssä ”viinin ja oluen elämä”, 

jonka oikea paikka on kuitenkin jakeessa 20 (toisin Sauer, joka seuraa myös tässä B-

käsikirjoitusta). LXX:ssa: ”Omavaraisen ja työtä tekevän elämä”. Tarkoitus lienee 

sanoa: ”Jolla on kyllin ruokaa ja palkkaa”. 
4 Tässä ja myös jatkossa on hepreassa todellisuudessa pelkkä komparatiivi ilman mitään 

adjektiivia. LXX ilmaisee saman prepositiolla ”yli”, mikä on melko tarkka käännös. 
5 Tämä pohjustaa jo ”viisauden löytäjää” (j. 19). 
6 Vrt. Sir 16:1-3 ja Dtn 25:5-6. LXX:ssa on monikko. 
7 Taustalla lienee hellenististen hallitsijoiden tapa nimittää kaupunkeja oman nimensä 

mukaan (Kesarea, Aleksandria, Antiokia ym.), mutta vrt. jo 2Sam 5:9 ja 12:28. LXX 

puhuu ”kaupungin rakentamisesta”. 
8 LXX:ssa ”nuhteeton vaimo”. 
9 Oikeastaan sana tarkoittaa karjan jälkeläisiä, vasikoita ym., mutta tässä yleisesti karjaa 

ja ehkä myös karjanhoitoa. 
10 Vapaammin: karjanhoito ja maanviljelys. 
11 Vrt. Jes 17:11 ”saada kukkimaan”, Ps 92:14 ”kukoistaa”. 
12 Kaksi viimeistä riviä puuttuu vaimoa lukuunottamatta LXX:sta. Ehkä todennäköisesti 

Aleksandriassa elänyt pojanpoika ei tuntenut enää omakseen agraariseen yhteiskuntaan 

liittyviä kuvia. 
13 Näin sanapari on käännetty hyvin usein (esim. Dtn 14:26, 29:5, Tuom 13:4.7.14 jne.), 

sopii myös tähän. LXX:ssa on ”oluen” paikalla ”soitto”. 
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mutta niitä molempia parempi on (rakkaiden) ystävien2 rakkaus/kiintymys/ystävyys3. 

21 Huilu4 ja harppu5 tekevät suloiseksi/ihanaksi laulun6, 

mutta niitä molempia parempi on puhdas7 kieli8.9 

22 [Kauneus ja suloisuus]10 saavat silmän halajamaan/ilahduttavat/viehättävät11 

silmää12, 

mutta niitä molempia parempia/kauniimpia ovat kedon kukat13.14 

23 [Ystävä ja toveri/kumppani1 ajak]si/aikan]sa2 johdattavat/ohjaavat/opastavat3, 

                                                                                                                                                                  
1 Tässä käytetään hieman voimakkaampaa sanaa kuin vastaavassa kohdassa Sir 31:27-

28 (jossa myös paralleeleja). 
2 Tässä on uusi ystävää tarkoittava sana, jolla on eroottisia konnotaatioita, vrt. Jes 5:1 

”rakas ystävä” ja Laulujen laulun ”rakkaani” (1:13.16, 2:3.8 ym.). 
3 Tässä on sama kantasana, josta aikaisemmin johdettiin ystävää tarkoittava sana (vrt. 

Sir 6:14-17, 7:18, 9:10, 37:5). LXX:ssa kohta on ylevästi sublimoitu ja korvattu 

”viisauden rakkaudella” – aitoa platonismia. 
4 Sanasta näkyy vain viimeinen kirjain, mutta se on helposti täydennettävissä (vrt. 

LXX). Vrt. ”huiluun” 1Sam 10:5, 1Kun 1:40, Jes 5:12, 30:29. 
5 Vrt. Sir 39:15 ”harppu” (siellä myös paralleeleja). 
6 LXX:ssa ”sävelet/musiikin”. 
7 Vrt. Ps 19:9 ”kirkas”, Ps 24:4 ”puhdas”, Ps 73:1 ”vilpitön”, Job 11:4 ”syytön”. 

LXX:ssa on ”suloinen/miellyttävä”. 
8 Tarkoittaa vilpitöntä puhetta. 
9 Puhuminen on keskeinen teema viisaudenopettajalla, vrt. Sir 5:13–6:1.5, 7:13, 19:7-

17, 20:5-8.13.18-27, 22:6.27, 23:1.8-15, 27:4-7, 28:12-26. 
10 Täydennetty LXX:n mukaan. Tosin abstraktit sanat tuottavat melko erikoisen 

vertailukohdan ”kedon kukille”! 
11 Vain osittain näkyvä verbi on 	���hif. ”begehren machen, entzücken” (HALAT). 
12 LXX:ssa silmä on subjekti. 
13 Näin Matt 6:28. Koko jakso Matt 6:28-30 muodostaa tärkeän paralleelin. Toisin Hes 

16:7, jossa sama yhdistelmä (sg:ssa) on käännetty ”niityn kukka”. Synkronisointi on 

jäänyt tekemättä. 
14 Harvinainen sentenssi, joka osoittaa luonnon kauneuteen liittyvän esteettisen tajun 

olemassaolon Ben Siran ajattelussa. Pojanpoika on turmellut estetiikan kääntämällä 

”kedon kukat” utilitarisesti ”viljapellon vihannaksi”! 
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mutta heitä molempia parempi/arvokkaampi on viisas/ymmärtäväinen vaimo4. 

24 Veli [ja auttaja]5 (auttavat) ahdingon/hädän [aikana/hetkellä]6, 

mutta heitä molempia parempi on vanhurskaus/laupeus7, joka pelastaa/auttaa.8 

25 Kulta ja ho[pea vahvistavat jal]an9, 

mutta niitä mo[lempia parempi/arvokkaampi on hyvä/oikea10 neuvo]11. 

26 Omaisuus/rikkaus12 ja voima ko[hottavat]13 sydämen/mielen, 

mutta niitä molempia parempi/arvokkaampi on Jum[alan14 pelko]. 

Herran pelossa ei ole (mitään) puutetta, 

eikä ole etsittävä15 sen kanssa/lisäksi (mitään muuta) tukea/apua. 1 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:ssa, jonka mukaan tässä täydennetään, on kaksi yleistä ystävää tarkoittavaa 

sanaa. 
2 Hepreassa on viimeinen kirjain näkyvissä sanasta ���. 
3 LXX puhuu ”kohtaamisesta”, mutta hepreassa on ohjaamista tarkoittava verbi. 
4 Sama jo Sir 7:19 ja 25:8. LXX:ssa toisin: ”vaimo miehen kanssa”. 
5 Täydennetty LXX:n mukaan, jossa on ”apu”. Olisin tosin valmis sijoittamaan tälle 

paikalle sanan ”ystävä”, sillä jakeen taustalla näyttää olevan Snl 17:17: ”Ystävän 

rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.” 
6 LXX:sta. 
7 Vrt. Sir 3:14.30. 
8 Mutta heitä molempia parempi auttaja on vanhurskaus/laupeus. 
9 Näkyvissä on viimeinen kirjain, joka osoittaa sanan olevan yksikössä. Kreikassa on 

”jalat”. Jalka tarkoittaa tietä ja elämänvaellusta. 
10 Tätä sanaa ei ole sellaisenaan kreikassa, mutta se voisi sisältyä siellä käytettyyn 

verbiin �������
 . 
11 Täydennys LXX:sta. 
12 Sama kuin jakeessa 13. 
13 Hepreasta on näkyvissä vain kaksi ensimmäistä kirjainta, joista Smend rakentaa 

muodon �������olettaen sen olevan polel verbistä ����tarkoittaen ”erfreuen”. Verbistä ei 

kuitenkaan esiinny muualla polel-vartaloa, ja LXX:ssa on verbi, joka tarkoittaa 

”kohottaa”. Siksi olettaisin mieluummin muodon �������(hif. verbistä �*��). Rikkaus ja 

voima kohottavat sydämen siinä mielessä, että ne antavat rohkeutta ja itseluottamusta. 
14 Kreikassa on Herra, mutta hepreassa kolmen säilyneen kirjaimen perusteella Jumala. 
15 Ei ole tarpeen etsiä. 
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27 Jumalan pelko on kuin siunauksen Eeden2, 

ja yli3 kaiken kunnian/kirkkauden on sen suoja/hääkatos4. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Runo huipentuu (j. 26-27) Ben Siran mielestä tärkeimpään asiaan eli Herran pelkoon 

(vrt. Sir 1:11-30, 15:1, 19:20, 21:6, 23:27). 
2 Taustalla on luultavasti Jes 51:3, mutta vrt. myös Gen 2:8-17, 3:23-24, Hes 28:13. 

LXX:ssa on Eedenin paikalla ”paratiisi”. Ajatus: kuin siunattu Eedenin puutarha, 

siunausten paratiisi. 
3 Tämä on MS M:n lukutapa (samoin LXX). Toisin Sauer, joka päätyy siksi 

toisenlaiseen käännökseen seuratessaan MS B:tä. 
4 Taustalla näyttäisi olevan Jes 4:5, jossa on ”kattona”. Sanalla on myös ”häähuoneen” 

(Joel 2:16), ”hääteltan” (Ps 19:6) merkitys. Ajatus: Sen antama suoja ylittää kaiken 

kunnian ja kirkkauden. Voi olla, että mukana on myös hääkatokseen liittyviä ihanuuden 

assosiaatioita. 
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Parempi kuolla kuin kerjätä (40:28–30)1 

  
28 Poikani2, lahjan/annin3 elämää älä elä, 

parempi tulla korjatuksi/kuolla kuin esiintyä röyhkeästi4 (kerjäläisenä).5 

29 Mies, joka katselee6 vieraaseen pöytään, 

hänen elämäänsä ei ole laskettava/luettava elämäksi. 

Sielun7 saasta/lika/inhotus8 ovat hänen herkkunsa9, 

järkevälle/viisaalle miehelle sisikunnan10 kuritus11. 

                                                 
1 Käsikirjoitukset MS B ja MS M, kokonaan molemmat. 
2 MS B:n marginaalisssa oleva lukutapa (vrt. LXX). Puhuttelu ”poikani” aloittaa usein 

uusia jaksoja. 
3 LXX:ssa ”anelemisen/kerjäämisen”, mitä tässä epäilemättä tarkoitetaan. 
4 Sama verbi esiintyy Ex 9:17 hieman eri merkityksessä ”asettua vastustamaan”. 

LXX:ssa on tällä paikalla verbi ”anella/pyytää/kerjätä”. 
5 Samasta aiheesta myös Sir 29:24-28 ja 30:17. 
6 Nimittäin ruokaa anellen. 
7 ”Sielu” voisi menetellä tässä kohdassa (myös LXX:ssa). 
8 Vrt. Sir 31:16 ”joutua inhotuksi/ylenkatsotuksi”. LXX:ssa on verbi ”saastuttaa”. 
9 Sana on tässä poikkeuksellisesti yksikössä, mutta merkitys on tietenkin monikollinen. 

Vrt. Sir 30:25 ”herkut” (paralleeleja), 37:29 ”herkut/herkkupalat”. 
10 Sana tarkoittaa ihmisen sisäelimiä, mutta myös laajemmin sisintä. Tässä se on 

”sielun” paralleeli. 
11 Tämä (� �� �) tulee MS M:sta. MS B:ssä on ”salaisuus” (	 �� ). 
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30 Kovasieluiselle/ahneelle1 miehelle2 pyytäminen/kerjääminen/pyydetty/kerjätty3 

maistuu makealta, 

mutta hänen sisintään se polttaa kuin tuli4. 

 
 

Kuolemasta/kuoleman välttämättömyys/destä (41:1–4)5 

 
1 Voi/oi6 kuolema(a)! Kuinka katkera7 onkaan muistosi/muistamisesi8 

miehelle, joka elää rauhassa9 (asuin)paikassaan10, 

huolettomalle11 ja kaikessa12 menestyvälle13 miehelle,14 

(jossa) vielä on (elin)voimaa/kykyä1 ottaa vastaan nautintoa/ja2!3 
                                                 

1 LXX:ssa on  tällä paikalla ”häpeämätön”, mutta hepreassa käytetty ilmaisu viittaa 

pikemminkin ahneuteen, vrt. HALAT (”gierig”) ja ainut paralleeli Jes 56:11 ”ahnaat 

kurkut”. 
2 LXX:ssa ei ole mies-sanaa, mutta sen sijaan sana ”suussa”, joka sopii erinomaisesti 

kontekstiin ja jota monet pitävät alkuperäisenä (Smend ja Skehan–Di Lella). 
3 Sana käännetään yleensä ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kerjäämiseksi, mutta 

heprean �����”pyyntö” voi tarkoittaa myös pyynnön kohdetta (vrt. 1Sam 2:20), mikä 

sopisi paremmin kontekstiin. 
4 LXX: ”hänen vatsassaan palaa tuli”. 
5 Käsikirjoitukset MS B ja MS M, molemmat lähes kokonaan. 
6 Näin MS M (yksi kirjain täydennettynä) ja LXX, MS B:ssä tällä paikalla ”elämä”. 

Edellinen voi-huuto oli Sir 37:3. 
7 MS B (yksi kirjain [�] täydennettynä) ja LXX. 
8 LXX:n mukainen korjaus (� ���), jonka tekevät mm. Smend, Sauer, Skehan-Di Lella 

ja Segal. MS B:ssä on tähän sopimaton sana � ��� ”hän siunaa/häntä siunataan”! 
9 Vrt. Tuom 18:7 ”elää kaikessa rauhassa”, Tuom 18:27 ”pahaa aavistamaton”, Hes 

38:11 ”elää rauhassa”. 
10 Vrt. HALAT. LXX:ssa on ”omaisuutensa keskellä”. 
11 Vrt. Sir 44:16, Job 16:12 ”elin rauhassa” (ehkä tausta), Jer 49:31 ”huoleton”, Sak 7:7 

”turvassa”, 1Aik 4:40 ”täysi rauha”. 
12 MS M ja LXX (puuttuu MS B:stä). 
13 MS B yksi kirjain (
) täydennettynä. 
14 Vrt. ajatukseen Luuk 12:16-20. 
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2 Oi4 kuolema(a)! Kuinka5 hyvä onkaan säätämyksesi/lakisi6 (pl.) 

sille, jolla ei ole voimia7 ja jolta puuttuu hänen voimansa/väkensä8, 

miehelle, joka kompastelee ja takertuu/kompuroi9 kaikkeen,10 

jonka näkö11 on loppu ja joka on kadottanut/menettänyt toivon12.13 

3 Älä pelkää/kauhistu kuolemaa, säädöstäsi/osaasi14, 
                                                                                                                                                                  

1 MS M ja LXX. 
2 Vrt. Saarn 2:8 ”nautinto”, Laul.l 7:7 ”riemu”. 
3 Vrt.koko jakeeseen Job 21:23-26. 
4 Positiivinen vastine jakeen 1 voi-huudolle. Esiintyy positiivisessa mudossa Hes 44:16 

”Hohhoijaa!”, mikä ei sopine tähän. Muut ovat negatiivisia: Hes 25:3 ”siitä sait”, Hes 

26:2 ”kas, kas”, Hes 36:2 ”ilkkua”. 
5 MS M:n lukutapa (sopii vastineeksi jakeelle 1). MS B:ssa on ��, joka voidaan kääntää 

”sillä” tai tässä ehkä myös vahvistavana ”totisesti” (Sauer suosii tätä). 
6 Tässä on monikko, mutta edellä oleva adj. ”hyvä” on yksikössä, mikä tukee 

yksiköllistä lukutapaa (= LXX), vrt. Sir 14:12 ”tuonelan säädös”. 
7 Tekstissä ei ole kieltosanaa, mutta Skehan ja Di Lella tekevät kohtaan Jes 40:29, joka 

näyttäisi olevan taustalla, viitaten melko järkevän korjausehdotuksen: ����� >� �����

(sanat ovat usein sekoittuneet MS B:ssä, vrt. jae 4), jota myös LXX tukee ajatuksen 

puolesta (siellä on tosin sana ”mies”). Smend korjaa sanan ����� � muotoon ����� �

”Traurigkeit”. 
8 Tämä ”voima”-sana esiintyy Dtn 8:17 ”kyky”, Job 30:21 ”rajusti”. 
9 Sanan tavanomainen merkitys on ”tarttua kiinni pyydykseen”, vrt. Dtn 12:30 ”joutua 

pauloihin”. 
10 LXX:ssa tämä rivi on kokonaan toisin: ”hyvin vanhalle ja kaikella tavalla 

murheelliselle”. 
11 Tämä lukutapa (�� ���) löytyy MS B:n marginaalista ja sopii parhaiten kontekstiin. 

Sana esiintyy puutteellisessa muodossa (����) MS M:ssa. MS B:ssa on sen sijaan sana 

�� � �”uppiniskainen”, joka näyttää olevan LXX:n taustalla, mutta sopii melko huonosti 

tekstiyhteyteen (Smend: ”verzweifelt”, Sauer: ”vergrämt”). Skehan ja Di Lella puhuvat 

myös näön menettämisestä. 
12 LXX: ”kärsivällisyyden”. 
13 Vrt. koko jakeeseen Saarn 12:1-6. 
14 Sama sana kuin jakeessa 1, sg. MS M:n mukaan. 
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muista, että ensimmäiset/aikaisemmat ja viimeiset/myöhemmät1 ovat kanssasi2. 

4 Tämä on kaiken lihan/elävien3 osa4 Jumalalta5, 

miksi hylkäisit/halveksisit Korkeimman lakia6? 

Kymmenen, sata tai tuhat7 vuotta 

– tuonelassa ei8 ole elämän moitetta/vastaväitettä9. 

 

                                                 
1 Smend kääntää ”ensimmäiset ja viimeiset”, mutta todennäköisempi on ”aikaisemmat 

ja myöhemmät (sukupolvet)”, näin Skehan-Di Lella, Segal ja Sauer. LXX:ssa hieman 

toisin ja epäselvästi: ”muista aikaisempiasi ja viimeisiä” (ihmisiä vai mitä?). 
2 Nimittäin samassa asemassa, vrt. Sir 38:22. 
3 Tarkoittanee tässä sekä ihmisiä että elämiä. 
4 MS M:ssa ”loppu” ja LXX:ssa ”tuomio/säädös” kuten ed. jakeissa. 
5 LXX: ”Herralta”. 
6 Tässä on sana toora, mutta merkitys on väljempi, LXX:ssa ”hyvä tahto, mieltymys, 

halu”. 
7 Luvut ova tässä järjestyksessä MS M:ssa ja LXX:ssa, toisin päin MS B:ssä. 
8 Tässä sanat ��� �ja ���� �(MS B:n marginaalissa) ovat sekoittuneet (vrt. LXX). 
9 Ajatus: kuolemassa ei enää kiistellä elämän pituudesta, koska sillä ei ole mitään väliä 

(vrt. Saarn 6:3-6), Skehan-Di Lella ja Segal. 
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Mitä ihmisestä jää jäljelle/Ihmisen jälkimaine/Hyvä nimi säilyy (41:5–13)1 

 
5 Hylätty/halveksittu suku/jälkeläiset2 ovat pahat/jumalattomat jälkeläiset3 

ja typerä4 jälkipolvi/suku (on/asuu) syntisten/pahantekijöiden 

 asunnossa/talossa/kodissa5.6 

6 Jumalattoman/väärintekijän7 pojalta katoaa/häviää8 (hallitus)valta9, 

ja häpeä10 [jää pysyvästi hänen siemeneensä/jälkeläisiinsä].11 

7 Jumalatonta/syntistä isää lapsi/lapset12 kiroaa/kiroavat13, 

sillä hänen tähtensä he joutuvat halveksituiksi/pilkatuiksi/ylenkatsotuiksi1. 

                                                 
1 Käsikirjoitukset MS B ja MS M, molemmat lähes kokonaan. 
2 Tämä sana esiintyy aina yhdessä seuraavan rivin sanan ”jälkipolvi” kanssa, vrt. Sir 

47:22 ja Gen 21:23, Job 18:19 ”suku ja jälkeläiset”, Jes 14:22 ”perilliset ja jälkipolvet”. 

LXX:ssa on pelkästään ”lapset”. 
3 Sana ��	���on täydennetty MS M:n pohjalta, jossa näkyy kolme kirjainta. 
4 Vrt. Jer 4:22 ”hullu”, Hoos 9:7 ”järkensä menettänyt”, Snl 29:9 ”tyhmä”, Snl 10:8.10 

”mieletön”. Tälle ei ole vastinetta LXX:ssa. 
5 Tämä rabbiinisen heprean sana � �	��on täydennetty LXX:n pohjalta (näin Skehan - Di 

Lella ja Segal). Toisin Smend ja Sauer. 
6 Di Lella arvelee kuvauksen koskevan hellenistiset tavat omaksuneita ’assimiloituneita’ 

juutalaisia. 
7 Vrt. Job 18:21 ”väärintekijä”, Job 27:7 ”vihollinen”, Job 29:17 ”pahantekijä”, Job 31:3 

”joka tekee väärin”. LXX puhuu ”syntisistä”. 
8 Tämä on MS M:n ja LXX:n lukutapa. 
9 MS B:ssä on tämän jälkeen vielä adj. ”paha”, mutta vrt. MS M ja LXX, jossa sitä ei 

ole. 
10 Ainut kokonainen sana, joka tällä rivillä on säilynyt (= MS M). Loppu on täydennetty 

LXX:n mukaan. 
11 Tässä näyttää olevan viittaus ajan valtapolitiikkaan (ks. Di Lella). 
12 Tekstissä on yksikkö (vaikka viimeinen kirjain puuttuu), mutta seuraavan rivin verbi 

on monikossa, joten ”lapsi” voidaan ymmärtää kollektiivisesti (vrt. monikko myös 

LXX:ssa). 
13 Vrt. Job 3:8 ”lävistäköön kirous”, Snl 11:26 ”kirota”, Lev 24:11 ”pilkata”. 
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8 [Voi teitä, te]2 ju[malattomuuden]/vää[ryyden]3 miehet, 

jotka olette hylänneet/hylkäätte4 Korkeimman lain.5 

9 Jos olette hedelmällisiä/lisäännytte6, onnettomuuden7 käsiin/haltuun8 (lisäännytte), 

jos siitätte/synnytätte9 (lapsia), huokailuun/valitukseen10 (synnytätte), 

jos kompastutte/lankeatte, ikuiseksi/ainaiseksi iloksi (kompastutte)11, 

ja jos kuolette, kiroukseksi (kuolette)12. 

10 Kaikki (mikä on lähtöisin) tyhjästä, palaa tyhjään, 

samoin luopio13 (joka on lähtöisin) olemattomuudesta, (palaa) olemattomuuteen14.1 
                                                                                                                                                                  

1 MS M, vrt. Ps 31:19 ”halveksia”, 107:40 ”pitää pilkkanaan”, Job 12:5 ”halveksia”, Job 

12:21 ”ylenkatsoa”, Job 31:34 ”pilkka”. 
2 Täydennys LXX:n mukaan. 
3 Sanan ensimmäinen ja ainut näkyvissä oleva kirjain on �. Siksi oletan sanan olevan 

��(�"�”vääryys, jumalattomuus”, josta esiintyi vastaava henkilöä tarkoittava sana jakeessa 

6. 
4 Hepreassa on partisiippi, joka jättää aikamuodon avoimeksi, LXX:ssa on mennyt 

aikamuoto. 
5 Jae vahvistaa tulkintaa, että kysymys on isien uskonnon hylkääjistä. 
6 MS B:n marginaalissa oleva lukutapa (��  �). 
7 Vrt. Sir 31:22 ”paha/onnettomuus/vahinko” (par.), 38:18 ”onnettomuus/vahinko”, 

huom. erityisesti Ex 21:22 ”vahinko” (saman tyyppinen konteksti). 
8 ”Käsien” edelle on täydennettävä prepositio ��. 
9 Synnytystapahtuma isän kannalta katsottuna. 
10 Vrt. Sir 12:12 ”huokailu/valitus” (par.), Sir 35:19 huokaus/valitus”. LXX:ssa on tällä 

paikalla ”kirous”. 
11 Ilmeisesti vihamiehille (vrt. Ps 35:15). Tälle riville ei ole vastinetta LXX:ssa. 
12 Jätätte jälkeenne kirouksen lapsillenne (vrt.  jae 7). Vrt. myös Dtn 21:23 rikollisen 

väkivaltaisesta kuolemasta. 
13 Vrt. Sir 16:6 ”rienaaja/luopio-” (par.), Sir 40:15 ”jumalaton”, LXX:ssa on 

”jumalattomat”. Kontekstin perusteella tarkoitetaan luopiota. 
14 Sama sanapari �  � � ”tyhjä/tyhjyys/olemattomuus” ja ���� ”olemattomuus/ 

tyhjyys/kaaos” esiintyy Jes 40:17 ”ei mitään … pelkkää tyhjää”. Vrt. jälkimmäiseen 

tässä myös Gen 1:2 ”autio (ja tyhjä)”, Jes 59:4 ”olemattomuus”. Termeihin liittyy tässä 

myös moraalinen vivahde.  
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(väli) 

11 Tuulenhenkäys2 on ihminen ruumiissaan3, 

mutta laupeuden/hyvyyden nimeä4 ei leikata pois/katoa/häviä.5  

12 Pelkää/ole huolissasi nimen puolesta, sillä se seuraa6 sinua (pitemmälle) 

kuin tuhannet kalliit7 aarteet. 

13 Elämän hyvyys/hyvyydet (kestää/vät rajallisen/tietyn) lukumäärän päiviä, 

ja/mutta nimi rajattoman lukumäärän/luvuttoman määrän päiviä8.9 

 
 

                                                                                                                                                                  
1 LXX:ssa koko jae on käännetty olennaisesti toisin, paljon maanläheisemmin (ks. 

suomal. käännös). 
2 Vrt. Ps 39:6.12, 62:10, 144:4 ym. ”tuulenhenkäys”, Jes 57:13 ”henkäys”, Ps 62:10 

(toinen kerta) ”tyhjää ilmaa”, Job 7:16 ”häipyvä henkäys”, Saarn 1:2.14, 6:4.11 ym. 

”turhuus”. 
3 Vrt. Sir 37:22.23 ”ruumis/keho” (par.). 
4 Jälkeen jäävä nimi, johon liittyy laupeuden, hyvyyden, armon yms. muisto. Nimi on 

teemasana jakeissa 11-13. 
5 Vrt. Snl. 10:7. LXX:ssa jae on kokonaan toisin: ”Ihmisten valitus on heidän 

ruumiissaan, mutta syntisten nimi, joka ei ole hyvä, pyyhitään pois.” 
6 Sama verbi Saarn 8:15 ”seurata”. 
7 Tekstissä on tällä paikalla ”viisauden”, mikä ei sovi mitenkään kontekstiin. 

Marginaalista saadaan sana �	��, joka tarkoittaa jotakin kovasti haluttua tavaraa tai 

asiaa, vrt. 1Sam 9:20 ”kaikkein paras”, Jes 2:16 ”huvi-”, Hes 26:12 ”komea”, Hoos 

13:15, Nah 2:10 ”kalleudet”, Dan 11:8 ”kallis”. LXX:ssa ”tuhannet suuret kulta-

aarteet”. 
8 LXX:ssa ”ikuisesti”. 
9 Vrt. Sir 37:25-26 sekä ajatuksen että ilmaisujen kannalta. 
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Mitä tulee hävetä, mitä ei1 (41:14–42:8)2 

 
14 Salattu viisaus ja kätketty aarre, 

mitä hyötyä3 niissä/niistä molemmista on?4 

15 Parempi mies, joka kätkee typeryytensä5 

kuin mies, joka kätkee viisautensa6.7 

(väli) 

Häpeän kasvatus(ohjeita)8 

Häpeän kasvatus(ohjeita) kuulkaa pojat9 

16 ja hävetkää/tuntekaa häpeää/häpeilkää tuomioni/ratkaisuni/ohjeeni10 mukaan. 

Ei kaikki häpeä ole soveliasta/sopivaa11 noudatettavaksi12/hävettäväksi13, 

                                                 
1 Vrt. 4:20-31 käytetty otsikko ”Oikea ja väärä häpeä”. Vrt. aiheeseen myös Sir 20:22-

23. 
2 Käsikirjoitukset: MS B (paitsi jae 42:5), MS M (kokonaan), MS C (jae 41:6). 
3 Sama sana jo Sir 30:23 ”hyöty”. 
4 LXX:ssa tämä jae alkaa säkeellä: ”Noudattakaa rauhassa kasvatusta, lapset”, jolle on 

jonkinlainen vastine hepreassa jakeessa 16. 
5 Vrt. Sir 8:15 ”hulluus/mielettömyys” (ja monia muita vastineita!). Tässä on kysymys 

perustyperyydestä. 
6 Vrt. sama Sir 4:23 ”älä kätke viisauttasi”. 
7 Kaksi yhteydessään melko irrallista sentenssiä. 
8 Tämä on jo käsikirjoiksessa MS B oleva todellinen otsikko (siellä itse asiassa 

kahdennettuna, vrt. Sauer), joka on samantyyppinen kuin kreikassa Sir 18:30 

”Itsehillinnästä” ja hepreassa 31:12 ”Kasvatus leivästä ja viinistä yhdessä” (siellä viety 

itse pääotsikkoon!). Ehkä tässäkin  on harkittava otsikon upottamista itse pääotsikkoon 

ja noottia, jossa huomautetaan asiasta. 
9 Kreikassa tälle on jonkinlainenen vastine jakeen 14 alussa, jonne jotkut tämänkin 

siirtävät. 
10 Sana voi olla yhtä hyvin myös monikossa (ei näy hepreasta), LXX:ssa on sg. 
11 Vrt. Snl 17:7, 19:10 ”sopia”. 
12 Näin MS B, MS C ja LXX. 
13 Näin MS M. Erolla tuskin on merkitystä käännöksen kannalta. 
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eikä kaikki häpeäminen/häpeän tunteminen/häpeily1 ole valittavaa/erinomaista/ 

hyväksyttävää2.3 

17 Häpeä isän ja äidin edessä haureutta/huoruutta/siveettömyyttä4, 

ruhtinaan ja ylimyksen5 edessä valhetta/valehtelemista6. 

18 Herran7 ja valtiattaren8 edessä petosta/salaliittoa9, 

kansankokouksen ja kansan edessä rikosta1,  

                                                 
1 Smend käyttää tässä – ilmeisesti vaihtelun vuoksi – termiä ”vaatimattomuus” 

(Bescheidenheit). Pitäisikö harkita suomessakin? 
2 Sana ”valittu/valittava” avautuu kahteen suuntaan: ”vortrefflich” (Smend) ja ”to be 

approved” (Skehan–Di Lella), kävisi ehkä myös hieman vapaammin ”suositeltavaa”. 
3 LXX:ssa tämä rivi kuuluu aika lailla toisin (häpeä puuttuu kokonaan). 
4 Tämä on eräs näitä meidän pappien mielitermejä, jota on käännetty monella eri tavalla, 

vrt. Jer 3:2.9 ”huoruus”, Jer 13:27 ”haureus”, Hes 23:27 ”riettaus”, vrt. myös lähellä 

oleva termi �������Gen 38:24, Hoos 6:10, Nah 3:4 ”haureus”, 2Kun 9:22 ”haureelliset 

menot”, Hes 23:11.29 ”irstailu”, Hoos 4:11 ”huoruus”. LXX:ssa Sir 41:17 yleinen sana 

������, joka on käännetty UT:ssa yleensä vastineella ”haureus” (Matt 5:32, 19:9, Apt 

15:20, 1Kor 5:1, 1Kor 6:18), mutta joskus myös ”siveettömyys” (1Kor 6:13, 2Kor 

12:21, Gal 5:19). Ks. enemmän aiheesta Ben Siralla Sir 9:6, 18:30-32, 19:2-4, 23:16-21. 

MS M:ssa on tällä paikalla eri sana (�� ), joka tarkoittaa 

”röyhkeyttä/häikäilemättömyyttä/kurittomuutta”. 
5 Tämän on MS M:n ja LXX:n lukutapa. MS B:ssä on ”istuva ruhtinas”, mikä ei 

hepreassa ole aivan yhtä hyvin käypä sanonta kuin suomessa (istuva hallitus yms.). Yllä  

”ylimykseksi” käännetty sana on aikaisemmin käännetty yleensä sekin ”ruhtinas” (vrt. 

Sir 7:14, 8:8 ja 10:24). Sama sanapari kuin tässä esiintyy Snl 8:16 ”valtiaat … johtajat”, 

mikä tuskin käy tähän, koska ”ruhtinas” tarvitaan joka tapauksessa. 
6 Vrt. Sir 7:13 ”valhe”, myös Sir 20:24-26. 
7 Sana tarkoittaa maallista herraan, vallanpitäjää. LXX:ssa on tällä paikalla ”tuomari”. 
8 Vrt. Jes 47:5.7 ”valtiatar” (ei muita esiintymiä). LXX:ssa on tällä paikalla ”hallitsija, 

arkontti”. 
9 Kaksi sanaa, joista toinen (� ��) tarkoittaa petosta, toinen (��� ) salaliittoa. Selvä 

metateesi. Pidän lievästi parempana ”salaliittoa”, koska ”petos” on voinut syntyä 

edellisen jakeen ”valheen” pohjalta (sana on eräs ”petoksen” lähisukulaisia). LXX tosin 

tukee ”petosta”. 
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toverin/kumppanin2 ja lähimmäisen/ystävän3 edessä uskottomuutta/petosta4 

19 ja sen paikan edessä, jossa asut (muukalaisena)5, vierasta/outoa6,7 

valan ja liiton rikkomista8 

ja kyynärpään ojentamista leivän päälle/pidoissa9, 

kie[ltäytymistä]1 antamasta pyydettyä (almua), 
                                                                                                                                                                  

1 LXX melko onnistuneesti ”laittomuutta”. 
2 Myöhemmän heprean sana, vrt. Jastrow: ”associate, partner”. 
3 Lähimmäis-sana, joka esiintyy Sir:ssa usein merkityksessä ”ystävä”. 
4 Vrt. Sir 10:7 ”vääryys/rikos” (par.), tarkoittaa tässä luottamuksen pettämistä. 
5 Sanaan liittyy etymologian valossassa selvästi muukalaisena asumisen vivahde (vrt. 

Gen 21:23.34 ja LXX), mutta usein se on käännetty pelkällä asua-verbillä (Gen 26:3, 

Tuom 19:1, 2Sam 4:3, Jes 16:4). 
6 Tämä on vaikeasti ymmärrettävä kohta. Kehottaako Ben Sira häpeämään oman 

asuinpaikan satunnnaisia vierasmaalaisia asukkaita? MS M:ssa on vielä vaikeammin 

käsitettävä lukutapa ”kättä”, jonka Sauer kääntää sangen vapaasti ”väkivallan 

harjoittamiseksi”. LXX:ssa on hieman paremmin järkeen käypä sana ”varkaus” (tämän 

mukaan Skehan – Di Lella). Segal ymmärtää ”oudon” tarkoittavan ”outoa tekoa/työtä” 

(vrt. Jes 28:21), mikä tarkoittaisi asuinpaikkakunnan tapojen vastaista toimintaa, siis 

poikkeavaa käyttäytymistä. Tosin Segal mainitsee myös mahdollisuuden lukea sanan 

hieman eri tavalla: 	 ��, jolloin kohteena olisi ”röyhkeä/julkea/ylpeä” teko tai toiminta. 

Tämä ratkaisu on sama kuin Smendillä, joka kääntää sanalla ”Hochmut”. Toisaalta 

Smend huomauttaa, että MS B:n marginaalissa on pikemminkin sana 	 �� (näin MS M) 

kuin 	 �. Kuitenkin kysymys voi siitä huolimatta olla tekstivirheestä. 

7 Hepreassa tämä rivi on jakeen 18 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 19 alussa. Siirretty 

tässä aikaisemman käytännön mukaan LXX:n osoittamalle paikalle. 
8 Taustalla on ajatus liitosta, joka vahvistettiin vannomalla vala. Järjestys on tässä 

tavallisesta poikkeava. Vrt. Hes 17:13 ”teki liiton ja otti häneltä valan”, Hes 17:16 

”rikkoa vala … pettää liitto”. LXX puhuu tässä ”Jumalan totuudesta ja liitosta”. Heprea 

ei viittaa ensi sijasssa Jumalan vaan ihmisten väliseen liittoon. 
9 Leipä edustanee tässä pitoja kuten Sir 31:12 otsikossa. Ymmärrän tämän tarkoittavan 

kyynärpään ojentamista pidoissa, joissa oltiin makuuasennossa (vrt. Sir 9:9), kohti 

leipäkoria, jolloin se joutuu toisen aterialla makaavan eteen häiriten häntä (vrt. Sir 

31:14.18). LXX puhuu ”olkapään kiinnittämisestä”. 
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(21) kääntämistä pois/torjumista lihasi/sukulaisesi/heimolaisesi2 kasvoja,3 

214 osan/osuuden jakamisen5 lop[ettamista]6,7 

(20)8 ja rauhan/voinnin kysyjän9 edessä vaikenemista, 

katsomista [vieraaseen]10 naiseen11,12 

22 sinulle kuuluvan [orjattaren]13 hyväksi käyttämistä14 

ja nousemista hänen vuoteeseensa,1 

                                                                                                                                                                  
1 Oletetusta sanasta (����) näkyy vain alku. Täydennys on tehty kontekstin perusteella. 

LXX puhuu tässä ”sadattelemisesta (?) ottamisessa ja antamisessa”. 
2 Tämä on MS M:n lukutapa. Vrt. Lev 18:6, 20:19 ”lähisukulainen”, Lev 21:2 ”oman 

perheen jäsen”, Lev 25:49 ”verisukulainen”, Num 27:11 ”sukulainen”. Tässä ehkä 

tarkoitetaan heimolaisia eli oman kansan jäseniä, joita ei tule torjua ja siten pyrkiä 

mielyttämään hellenistisiä vallanpitäjiä (Di Lella). LXX tukee tätä lukutapaa. MS B:ssä 

on tällä paikalla ”lähimmäisesi/ystäväsi”, joka sekin on mahdollinen. 
3 MS M:n lukutapa. Koko tämä rivi on LXX:ssa jakeen 21 ensimmäinen rivi. 
4 Jaenumero 20 puuttuu Beentjesin editiosta – ilmeisesti tällä paikalla vallitsevan 

sekaannuksen takia. 
5 Sana on säilynyt MS M:ssä. 
6 Täydennetty sana kuuluu ������. 
7 LXX:ssa: ”osan ja annin poisottamista”. Todennäköisesti tässä tarkoitetaan papeille 

kuuluvien osuuksien antamisesta luopumista (vrt. Sir 7:7, Ex 29:26-28, Lev 7:31-36, 

2Aik 31:19), Di Lella. 
8 LXX:ssa tämä on jakeen 20 ensimmäinen rivi. 
9 Sama Sir 6:4, vrt. myös Sir 4:8 ja Tob 5:10, 7:1. 
10 Sana on täydennetty ajatuksen perusteella. 
11 Sana on MS B:n marginaalissa. LXX puhuu tässä ”hetairanaisesta”. Vrt. Sir 9:9, Snl 

6:25-29. 
12 Tämän jälkeen MS M:ssa on sama vielä hieman toisin sanoin: ”katselemista vieraan 

perään”, jolloin on käytetty samaa ilmausta katselemisesta kuin Job 31:1. 
13 Täydennetty LXX:n perusteella. 
14 Verbi esiintyy vain tässä hitpa:ssa ja tarkoittaa kaikesta päätellen ”exploitation and 

abuse of power” (verbin perusjuuri tarkoittaa ”sortamista”), vrt. samasta juuresta pu. Jes 

23:12 ”raiskattu”. Kysymys ei ole pelkästä ”leikittelystä” (scherzen), kuten Sauer 

kääntää. 
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ystävän edessä herjan/pilkan2 sanoja 

ja annin/lahjan jälkeen pilkaamista/solvaamista3. 

42:1 toistamista/kertomista eteenpäin sanaa/asiaa, jonka kuulet4, 

ja minkään neuvon/neuvonpidon/neuvottelun5 salaisuuden paljastamista6, 

ja (silloin) olet häpeävä/sellainen, joka häpeää todella/oikein, 

ja löydät armon/suosion kaikkien elävien/ihmisten silmissä7. 

(väli) 

Mutta näitä älä häpeä 

äläkä katso henkilöön8 ja synti/tee syntiä: 

2 Korkeimman lakia ja säädöstä9 

ja tuomiota10 vanhurskauttamaan/joka vanhurskauttaa11 jumalattoman/syntisen,1 

                                                                                                                                                                  
1 Nämä kaksi riviä ovat käsikirjoituksesta MS M, ja niille on vastine LXX:ssa. 
2 Näin MS B ja LXX. MS M:ssa on tähän sopimaton ”hyvyys/armo”. 
3 Näin MS M (� ��). Vrt. Ps 119:42 ”pilkkaaja”, Ps 69:10 ”pilkka”, Sn 27:11 ”solvaaja”, 

Snl 14:31 ”herjata”. Tarkoittaa sitä, että antaa kerjäläiselle almun ja pilkkaa häntä sen 

päälle. Vrt. Sir 18:15-18. LXX:ssa on suora kielto ”älä pilkkaa”. 
4 Hepreassa on nykyisyyden aikamuoto, mutta käännökseen saattaa sopia paremmin 

mennyt aika. LXX:ssa on tällä paikalla substantiivi ”kuulo”. Vrt. Sir 19:7. 
5 LXX:ssa puhutaan pelkästään ”salaisista sanoista”. Kysymys on salaiseen 

neuvonpitoon liittyvistä asioista. Vrt. Sir 22:22, 27:16-21. 
6 Sama sana Sir 6:8(9). 
7 Ilmausta on käännetty hyvin monella eri tavalla kanonisissa kirjoisssa, vrt. Gen 6:8 

”olla mieluinen”, Gen 18:3 ”suoda kunnia”, Gen 19:19 ”osoittaa armoa”, Gen 30:27 

”Herra on siunannut”, Gen 32:6, 33:8 ”ottaa suosiollisesti vastaan”, Tuom 6:17 ”saada 

osakseen suosio”, 1Sam 16:22 ”pidän hänestä kovin”, 1Sam 20:3 ”olla kiintynyt ym., 

ym. Tässä suosittelen pysyttelemistä lähellä ilmauksen normaalia merkitystä. 
8 Sananmukaisesti ”nostaa kasvot”, mikä tarkoittaa tavallisesti puolueellisuutta (Sir 4:22 

par.), mutta tässä väljemmin olla riippuvainen jonkun mielipiteistä, pelastaa kasvonsa 

(save face, Skehan – Dilla), Smend ja Sauer: Rücksicht nehmen. 
9 Laki (toora) on yläkäsite, ja säädös tarkoittaa kaikkia sen yksityisiä määräyksiä. 

LXX:ssa on ”säädöksen” paikalla ”liitto”. 
10 MS M:n ja LXX:n lukutapa (myös MS B on ajatuksen kannalta sama). 
11 S.o. julistaa syyttömäksi, vapauttaa tuomiosta. 
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3 toverin/kumppanin2 ja tienkulkijan/matkatoverin3 tilitystä4 

ja omaisuuden ja perinnön jakamista, 

4 Vaa’an5 ja puntarin6 hinkkaamista/hiomista7 (puhtaaksi), 

eefan8 ja kiven pyyhkimistä/puhdistamista9,10 

hankkimista/ostamista, olipa kyseessä paljon tai vähän, 

5 kauppiaan kauppatavaran11 hinnoittelua/hinnan arvioimista1,2 

                                                                                                                                                                  
1 Ensi näkemältä hämmästyttävä lause, joka ennakoi merkittävällä tavalla ajatusta 

jumalattoman vanhurskauttamisesta! Onkohan tätä ylipäätänsä pantu merkille? Kohta 

ansaitsisi lähempää tutkimista myös tältä kannalta. Tarkoituksena on sanoa, että edes 

jumalattomaksi tunnettua ihmistä, joka mahdollisesti oli sopeutunut hellenistiseen 

kulttuuriin, ei saanut tuomita syylliksi häpeän tai puolueellisuuden takia (Segal). Vrt. 

Dtn 1:17, 16:18-20. Kirjanoppinut Ben Sira piti itsestään selvänä, että hänen oppilaansa 

toimivat tuomareina. 
2 Sama kuin Sir 41:19, MS B:ssa samaa tarkoittava sana ”kaveri”. 
3 Tarkoittaa henkilöä, jonka kanssa liikutaan yhteisillä liikematkoilla (moderni piirre!). 

Tämä on MS M:n ja LXX:n lukutapa. MS B:ssä on tällä paikalla yhteyteen huonommin 

sopiva sana ”herra”, jota on siellä täydennetty myöhemmin toisella tienkulkijaa 

tarkoittavalla sanalla (�� � ). Molemmat sanat esiintyvät paralleeleina jakeessa Job 

22:15. 
4 Ei tule kainostellen hävetä tilintekoa yhteisissä liikeasioisssa (Segal, vrt. myös Sauer). 

Toisin Smend ja HALAT, jotka puhuvat toverin ”tutkimisesta, selvän ottamisesta” 

(Ausforschung), mikä ei sovi kovin hyvin kontekstiin. LXX:ssa on 

monimerkityksellinen sana 	����� 
5 Näin yleensä (Jes 40:15, Jer 32:10, Aam 8:5). 
6 Vrt. Jer 40:12 ”mittakuppi” (samassa myös ”vaaka”), Snl 16:11 ”puntari”. 
7 Vrt. Sir 6:35 ”kuluttaa”, Job 14:19 ”jauhaa ja kuluttaa”. LXX ilmaisee asian suoraan 

(”tarkkuutta”). 
8 Vrt. ”eefa-mitta” (Lev 5:11, 6:13, 19:36, Dtn 25:14 ym.), Aam 8:5 ”mitta”, ja ennen 

kaikkea Snl 20:10, jossa ”paino” (= ”kivi”) ja ”mitta” (= eefa). 
9 Vaatii pienen tekstikorjauksen (�����). 
10 Riville ei ole vastinetta LXX:ssa. Vrt. itse aiheeseen vielä Lev 19:35-36, Snl 11:1, 

16:1, 20:23, Hoos 12:8, Miika 6:11. 
11 Vrt. Neh 13:20 ”tavarat”. 
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[lasten runsasta/kovaa kuritusta/kasvatusta]3 

ja kelvottoman orjan kyljen ruoskimista/lyömistä4, 

65 pahaa/kelvotonta vaimoa, (jolle on pantu) sinetti6 

ja monien käsien paikkaa7, (jossa on) avain8, 

7 paikalla sen laskemista, minkä uskot (toisen) huostaan/säilytettäväksi9 

ja annetun sekä saadun/vastaanotetun10, kaiken (viemistä) kirjaan/kirjaamista,11 

8 yksinkertaisen12 ja typerän13 kuritusta 

                                                                                                                                                                  
1 Hif. verbistä ���, ”eine Ware auf ihren Preis schätzen, um sie feilschen” (Smend). MS 

B:n marginaalissa oleva sana ������tukee tätä tulkintaa. 
2 Tämä rivi on hepreassa jakeen 4 lopussa, mutta siirretty tässä jakeen 5 alkuun LXX:n 

mukaisesti. 
3 MS M täydennetty LXX:n mukaan. 
4 Tämä MS M:n rivi on melko epävarma. Sana ������ on korjattu LXX: aa avuksi 

käyttäen muotoon ������� ”iskut/kuritus”, vrt. Snl 18:6 ”selkäsauna”, Snl 19:29 

”raippa”. Rivin hepr. syntaksi jää siitä huolimatta ongelmalliseksi. Pitäisikö jättää 

kokonaan kääntämättä? 
5 Rakenne alkaa tässä horjua, ja olisi mahdollista aloittaa myös uusi virke: ”(Pane) 

sinetti kelvottoman vaimon päälle…”, mutta kokonaisuus ehkä vaatii entisen rakenteen 

säilyttämistä (vrt. jatko). 
6 LXX lisää sanan ”hyvä” (MS B:n marginaalissa on ylimääräinen sana ”viisas”, mikä 

ei kuitenkaan sovi tähän). Tarkoitus on sanoa, että sinetti auttaa tunnistamaan 

kelvottoman vaimon ja pitää hänet näin kotona. 
7 Paikkaan, johon monilla on pääsy. 
8 LXX: ”sulje”, suomalainen puhuisi lukosta. 
9 Tämä ei ole aivan sananmukainen käännös, koska merkitys on jossain määrin 

epäselvä, mutta ymmärrrän lauseen tarkoittavan tavaran uskomista toisen haltuun, 

jolloin tulee heti ottaa luku myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi. 
10 Sanapari näyttää olevan liikemiestermi, joka tarkoittaa menoja ja tuloja, Ausgabe und 

Einnahme (Smend) tai Kauf und Einnahme (HALAT). Vrt. kreikaksi myös Fil 4:15. 

Kirjaan vieminen tuskin koskee tavaroita, pikemmin rahallisia tuloja ja menoja. 
11 Jae viittaa siihen, että Ben Sira oli hyvin perillä ajan kauppaterminologiasta. 
12 Vrt. Sir 8:17 ”yksinkertainen/typerys”. 
13 Sir 20:7 ”tyhmä” (par.), Sir 31:20 ”typerä/tyhmä”. 
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 ja kompuroivan vanhuksen1 (kuritusta)2, joka sortuu/on sortunut haureuteen/  

siveettömyyteen3, 

ja/niin (silloin) olet todella varovainen/valpas4 

ja olet harkitseva5 mies kaikkien elävien/ihmisten edessä.6 

                   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tämä on MS B:n marginaalin lukutapa, joka näyttää minusta järkevimmältä. 
2 Ajatuksen takia välttämätöntä liittää tänne asti – muuten tulee mieletön ajatus. 
3 Sir 41:17 ”haureus/huoruus/siveettömyys” (par.). 
4 Vrt. Sir 13:13 ”varovainen”, LXX:ssa vapaasti: ”kasvatusta saanut, sivistynyt”, jonka 

mukaan Smend ”gebildet, wohlerzogen”. 
5 Vrt. Sir 31:22 ”maltillinen/harkitseva/kohtuullinen/nöyrä”, tässä ehkä parhaiten 

”harkitseva” tai vapaammin ”järkevä”, ”arvostelukykyinen”. LXX:ssa on ”koeteltu”. 
6 Jakeen loppu on vastine jakeelle 42:1a. Todella hankala ja epäselvä jae – kuten koko 

edeltävä jakso! 
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Isän huoli tyttärestä/Tyttären kasvatuksesta1 (42:9–14)2 

 
9 Tytär on isälle(en) valvomisen3 (kätketty) aarre4, 

huoli (hänestä) kar[kottaa/estää]5 unen, 

hänen ollessaan nuori/naimaton, ettei hän joutuisi hylätyksi6, 

hänen ollessaan aviossa7, ettei hän [joutuisi vihatuksi]8, 

10 hänen neitsyydessään, ettei hän joutuisi vietellyksi9, 

[miehensä]10 talossa/kodissa (olleessaan), [ettei hän] lankeaisi uskottomuuteen11, 

isänsä talossa/kodissa (ollessaan), ettei hän kantaisi siementä/tulisi raskaaksi12 

ja mi[ehensä]13 talossa/kodissa (ollessaan), [ettei hän jäisi lapsettomaksi]14. 

                                                 
1 Vrt. samasta aiheesta myös Sir 7:24-25. 
2 Käsikirjoitukset MS B ja MS M (molemmat kokonaan). 
3 Tekstissä on sana ”petos” (� ��), jonka tilalla on mitä todennäköisemmin luettava 

”valvominen, unettomuus” (	 ��), vrt. LXX ja konteksti, siis pieni tekstikorjaus. Aarre, 

joka aiheuttaa isälle jatkuvaa valvomista ja unettomuutta. 
4 Vrt. Jes 45:3 ”kalleudet”, Gen 43:23, Job 3:21 ja Snl 2:4 ”aarre”, Jer 41:8 ”kätkö”. 
5 Täydennetty Sir 31:1 perusteella (��� �). 
6 MS M:n lukutapa. Jäisi ilman miestä. 
7 MS B:ssä on ”hänen neitsyydessään/ollessaan nuori/naimaton”, mikä sopii huonosti 

kontekstiin ja on luultavasti tullut tähän jakeen 10 alusta dittografiana. MS M:ssä on 

tällä paikalla fragmentaarinen sana, joka voitanee täydentää muotoon ������ ”hänen 

ollessaan aviossa”, mikä vastaa LXX:aa (ks. tarkemmin Di Lella). 
8 Puuttuva sana (� ���) LXX:n mukaan. Tarkoittaa avioliitossa epäsuosioon, 

hyljeksityksi joutumista, vrt. Dtn 21:15 ”toinen rakkaampi kuin toinen” (oikeastaan 

”toinen rakastettu, toinen vihattu”). 
9 Näin MS B. MS M:ssa on ����”ettei hän häpäisi itseään” (harjoittamalla haureutta), 

vrt. Lev 21:9. Jälkimmäinen vastaa LXX:n lukutapaa.��
10 LXX:sta, jossa tämä on kolmannella rivillä. 
11 Verbi ����”langeta uskottomuuteen/olla uskoton” (Nu 5:12.20) saadaan MS M:sta 

(vrt. LXX). 
12 Sama verbi Lev 12:2 (ei käy ilmi jakeen käännöksestä). Tämä on LXX:n toinen rivi. 
13 Täydennetty sana on tässä ���� �(Smend ja Segal). 
14 LXX:n mukainen täydennys. 
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(väli) 

11 [Poikani,]1 tyttären2 [päälle]3 aseta luja4 vartio, 

[ettei hän tuottaisi sinulle]5 vääryyden nimeä6, 

kaupungin juoruilua/parjausta7 ja kansan kirousta8 

ja ettei hän saattaisi sinua häpeään9 kaupunginportin kokouksessa10. 

Paikassa, jossa hän asuu/oleskelee, älköön olko ikkunaa11, 

eikä katselevan taloa sisäänkäyntiin ympärillä12.13 

12 Kenellekään14 miehenpuolelle/miehelle älköön hän15 antako (nähtäväksi) 

 ulkomuotoaan16, 

ja naisten talossa17 hän älköön seurustelko18.1 

                                                 
1 Täydennys Syr:n perusteella. 
2 MS M ja LXX. 
3 Täydennty ���(Smend). 
4 Luettu � ���pi. ”lujita” (= LXX). 
5 LXX:n mukaan. 
6 Eli huonoa mainetta (MS B). LXX:ssa ”vihollisille iloa”. 
7 Vrt. Hes 36:3 ja Ps 31:14 ”panetella”, Jer 20:10 ”kuiskia”, Snl 10:18 ”panetella ja 

parjata”. 
8 Näin MS B lievästi täydennettynä. MS M:n mukaan saataisiin sinänsä mahdollinen 

vaihtoehtoinen käännös: ”kaupungin ja kansan kansankokouksen juoruilua”. 
9 Näin myös LXX ja Smend sekä Segal, toisin Sauer. 
10 Luettu �	�. Ko. paikka toimi myös oikeusistuimena. 
11 Vrt. Tuom 5:28 ja Snl 7:6. 
12 Ajatus lienee: ”no spot that overlooks the approaches to the house” (Skehan – Di 

Lella), ”und kein Haus des Ausblicks auf den Zugang ringsum” (Sauer). Tehokas 

valvonta! 
13 Kaksi viimeistä riviä puuttuu LXX:sta. 
14 Samanlainen tapaus kuin Gen 3:1 ”mistään”, ei siis: ”ei jokaiselle” (kuten Sauer 

ymmärtää). Kielto on ehdoton. 
15 Subjekti on tyttö, toisin LXX, jossa subjekti on oppilas. 
16 Siis ”kauneuttaan” (näin LXX). 
17 Ei tarkoita haaremia, vaan naitujen naisten elinpiiriä. 
18 Vrt. Sir 9: 3 ”seurustella”, hieman toisin Sir 8:17 ja 9:14 ”neuvotella”. 
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13 Sillä vaatteesta lähtee/tarttuu koi, 

ja naisesta naisen pahuus.2 

14 Parempi3 miehen pahuus kuin naisen hyvyys4, 

ja/mutta (Jumalaa) pelkäävä tyttö (on parempi) kuin mikään häpeä/pilkka/herja// 

ja tytär tuottaa enemmän pelkoa/kauhua kuin mikään häpeä/pilkka/herja.5 

 

                                                                                                                                                                  
1 Syy selviää seuraavasta jakeesta. 
2 Naiset siis tartuttavat sen toisiinsa. Bitte schön! 
3 MS B:n marginaali ja LXX. 
4 Luettava ��� �(Smend, Skehan – Di Lella). 
5 Kaksi viimeistä riviä ovat vaihtoehtoisia käännöksiä MS M:n tekstille (MS B on tuskin 

ymmärrettävä). Priorisoin lievästi ensimmäisen tulkinnan, koska silloin verbi 	� �pi. on 

mahdollista ymmärtää tavanomaisessa merkityksessä ”pelätä, vapista” (vrt. sama Sir 

37:12 Jumalan pelon yhteydessä) – Jumala tosin joudutaan täydentämään mielessä. Vrt. 

ajatukseen Sir 16:1-2. Sauerin edustama jälkimmäinen tulkinta joutuu olettamaan em. 

verbille muualta tuntemattoman kausatiivisen merkityksen ”tuottaa pelkoa/kauhua”, 

johon tavallisesti käytetään hif.-vartalomuotoa (HALAT). Toisaalta tällaiset jaksot 

päättyvät Ben Siralla usein hurskaisiin loppulauseisiin, mikä sekin puoltaisi 

ensimmäistä vaihtoehtoa. Tästä on olemassa myös parannettu, korjattu versio, joka 

päättyy ”…kuin häpeämätön poika” (Skehan – Di Lella). 
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Luojan ylistys/Luomakunnan ylistys/Jumalan kunnia luonnossa (42:15–43:33)1 

 
15 Tahdon muistaa/muistella Jumalan2 tekoja3, 

ja sen, mitä olen nähnyt4, kertoa5/toistaa6. 

(väli) 

Jumalan7 sanalla (syntyivät/luotiin)8 hänen tekonsa, 

ja hänen mielisuosionsa/tahtonsa työ on hänen oppinsa/opetuksensa9//10 

ja hänen mielisuosionsa/tahtonsa työ(t) hänen säätämyksensä mukaan11. 

16 Loistava aurinko on paljastettu/paistaa kaiken päälle 

ja Herran kunnia kaikkien hänen tekojensa12 päälle13.14 

17 Eivät riitä15 (edes) Jumalan pyhät1 

                                                 
1 Jakso on pitkä, mutta aiheeltaan yhtenäinen. Jäsennystä voidaan hallita käyttämällä 

välejä. Käsikirjoitukset ovat MS B (paitsi jae 42:22) ja MS M (josta puuttuu jakso 

43:26-33). LXX:n käännös on huomattavassa määrin erilainen kuin heprealainen teksti. 

Jätän sen tarkemman tulkinnan Anssille. 
2 LXX:ssa ”Herran”. 
3 Vrt. Ps 77:12. 
4 Vrt. Job 15:17. 
5 Näin MS B. 
6 Näin MS M, ajatus on molemmissa sama. 
7 MS B, toisin MS M ja LXX: ”Herran”. 
8 Ajatuksellinen täydennys, vrt. Gen 1, myös Ps 33:6, Viis 9:1, Jud 16:14. 
9 Vrt. Sir 8:8 ”viisaus” (par.), yleensä ”oppi/opetus”. 
10 Rivi voitaisiin kääntää hieman väkivaltaisesti myös: ”ja sen, joka tekee hänen 

mielisuosionsa/tahtonsa, hän ottaa/hyväksyy” (esim. Di Lella). 
11 Tämä on edelliselle riville vaihtoehtoinen, kontekstiin paremmin sopiva lukutapa, 

joka edellyttää sitä, että viimeisen sanan (����)� keskimmäiset kirjaimet vaihtavat 

paikkaa (����). LXX:ssa oleva sana ������ tukee tätä korjausta, jonka myös Smend 

tekee. 
12 Tarkoittaa koko luomakuntaa. 
13 MS M:ssa hieman toisin: ”ja Herran kunnia täyttää hänen tekonsa” (näin myös LXX). 
14 Vrt. ajatukseen Ps 19:2-5 ja Room 1:19-22. 
15 Sama sana 1Kun 20:10 ”jää jäljelle edes niin paljon”. Ehkä myös: ”kykene”. 
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laskemaan/luettelemaan/kertomaan hänen2 ihmeitään/ihmeellisiä tekojaan, 

(vaikka)3 Jumala on vahvistanut (enkeli)joukkonsa4 (pl.) 

pysymään vahvoina/kestämään hänen kunniansa edessä.5 

18 (Merten) syvyyden6 ja (ihmis)sydämen7 hän tutkii,8 

ja kaikki niiden alastomuudet/salat hän selvittää/ymmärtää/käsittää/näkee, 

sillä Korkein tietää (kaiken)9 tie[don]10 

ja katselee ikuisuuden tulevia tapahtumia11.12 

19 Hän ilmoittaa menneet ja13 tulevat 

ja paljastaa salattujen asioiden merkityksen14. 

20 Häneltä ei puutu mitään15 ymmärrystä,16 

                                                                                                                                                                  
1 Tarkoittaa enkeleitä, vrt. Job 5:1, Ps 89:8 ”pyhä(t)”, Dan 8:13 ”pyhät enkelit”, Job 

15:15 ”enkelit”. 
2 Näin MS M ja LXX, toisin MS B: ”Herran”. 
3 Näin Skehan – Di Lella. 
4 Vrt. 1Kun 22:19, Ps 103:21 ja Ps 148:2 ”taivaan joukot”. 
5 Vrt. ajatukseen Sir 18:4-7 ja 43:27-31. LXX:ssa kaksi viimeistä riviä on ymmäretty 

toisin (ks. suomal.). 
6 Vrt. Sir 16:18 ”syvyyden vedet” (par.). 
7 Vrt. Jud 8:14. 
8 Vrt. Snl 15:11 (vaikka eri sanoin). 
9 Näin LXX ja ajatusyhteys (Jumalan kaikkitietävyys). 
10 Vrt. LXX. 
11 Vrt. Jes 41:23 ja 44:7 ”tulevat tapahtumat”. Toisin sanoen: näkee äärettömän kauas 

tulevaisuuteen eli ikuisuuteen saakka. LXX:ssa ”tulevat tapahtumat” on ymmärretty 

väärin ”merkiksi” (��� )!  
12 Kaksi viimeistä riviä on vain MS M:ssa ja LXX:ssa. 
13 MS B:n marginaalista (vrt. LXX). 
14 Sanalla � ���„tutkiminen“ on myös merkitys ”pohja” (vrt. Job 38:16), jolla perusteella 

Smend kääntää ”Grund der Geheimnisse” ja Skehan – Di Lella vapaasti ”the deepest 

secrets”, mutta itse seuraan HALAT (s. 334b) kohtaan annettua merkitystä ”Sinn der 

Geheimnisse”. LXX:ssa on ”jäljet”. 
15 Sana puuttuu MS M:sta, mutta on MS B:ssa ja LXX:ssa. 
16 Kaikkitietävyyteen vrt. Sir 39:19-20, Ps 139:1-6 ja Viis 1:6-10. 
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eikä häneltä mene ohi/jää huomaamatta/salaan mikään asia1. 

21 Hänen viisautensa väkevyys/mahti/voima pysyy lujana/kestää2, 

hän on yksi/ainut3 ikuisuudesta saakka4. 

Ei ole (mitään) lisättävää5 eikä (mitään) pois otettavaa6 (hänen viisaudestaaan)7, 

eikä hän tarvitse ketään opettajaa8/neuvonantajaa9.10 

2211 Eivätkö kaikki hänen tekonsa ole haluttavia/ihania 

kipinään ja näyn näkemiseen saakka?12// 

                                                 
1 LXX:ssa ”yksikään sana” (mitä heprea tuskin tarkoittaa). 
2 Edellyttää vokalisaatiota � �*� *+, näin Sauer (”Die Macht seiner Weisheit bleibt 

bestehen”). Toinen, yleisempi, mutta epätodennäköisempi vokalisaatio on ��*��,*, jolloin 

päädytään esim. käännökseen: ”He regulates the mighty deeds of his wisdom” (Skehan - 

Di Lella), näin myös Smend ja Segal. Luultavasti LXX on vaikuttanut tähän ratkaisuun. 

Tekstiin valittuun tulkintaan vrt. Sir 18:1-6. 
3 Heprean 	�� � samoin kuin kreikan ���� sisältää molemmat mahdollisuudet. Yleensä 

kohta käännetään ”yksi ja sama”, jolloin seurataan juutalaisuudessa myöhemmin 

yleistynyttä ontologissävyistä tulkintaa Jumalan ykseydestä (Dtn 6:4). Varhaisempina 

aikoina Jumalan ykseyden ymmärrettiin kuitenkin tarkoittavan sitä, että hän on yksi ja 

ainut Jumala, mitä tulkintaa myös uusi kirkkoraamattu seuraa kohdassa Dtn 6:4 (”Herra 

yksin”). Myös tässä jakeen loppu (eikä hän tarvitse ketään opettajaa/neuvonantajaa) 

tukee tätä näkemystä. Siis esim.: Hän on yksi ja ainut ikuisuudesta saakka. 
4 LXX lisää: ”ja ikuisuuteen saakka”. 
5 Heprean � � � ��= � � ��. 
6 Ymmärrän verbit tässä partisiippeina enkä perfekteinä, mikä olisi toinen mahdollisuus. 

Vrt. Sir 18:6 ja Saarn 3:14. 
7 Viisaus saadaan kontekstista. Toinen mahdollinen viittauksen kohde olisivat hänen 

tekonsa. 
8 Näin Esr 8:16, vrt. 1Aik 25:8 ”taitaja”. 
9 Näin LXX. 
10 Vrt. Jes 40:13-14 ja Room 11:34. 
11 Tämä jae on vain käsikirjoituksessa MS M. 
12 Sauer kääntää tekstin suunnilleen sananmukaisesti heprean mukaan, mutta miten 

näkyjen näkeminen sopii tähän luomakuntaa ylistävään kontekstiin? Kaikki muut 
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vaikka niistä on näkyvissä vain kipinän verta? 

23 Hän1 elää ja pysyy ikuisesti, 

ja kaikki kuuntelee/tottelee2 jokaista tarvetta3. 

24 Kaikki ne ovat toinen toisestaan erilaisia4, 

eikä/mutta hän (ei) ole tehnyt (mitään) niistä turhaan5.6 

25 Toinen toiselleen vaihtaa7 hyväänsä,8 

ja kuka saisi kyllänsä/kyllästyisi katselemaan niiden loistoa/kirkkautta/kunniaa9! 

(väli) 

43:1 Korkeuden10 hahmo/kauneus11 ja taivaankansi12 puhtaudessaan/kirkkaudessaan 

ja itse taivas ovat hänen kirkkautens/kunniansa näky/ilmentymä13. 

                                                                                                                                                                  
tekevät eriasteisia korjauksia. Yllä oleva vaihtoehtoinen käännös on yhteneväinen 

LXX:n kanssa ja perustuu Segalin olettamaan sanamuotoon: �� ����� �
����. Segal itse 

tosin ymmärtää tämän tarkoittavan kipinän kauneutta. ”Kipinä” esiintyi Sir 11:32. 
1 Näin MS B. MS M ja LXX: ”kaikki”, mikä synnyttää oudon ajatuksen: Mikä ”kaikki” 

elää? 
2 Näin MS Bja LXX. MS M: ”on säilytetty/varattu”, minkä pohjalta päädytään kyllä 

samaan lopputulokseen käännöksessä. 
3 Ja kaikella on oma tarkoituksensa, vrt. Sir 39:33-34. 
4 Vrt. Est 1:7 ja 3:8 ”olla erilaisia”. 
5 Fragmentaarinen sana luettava Syr:n mukaan � ��. 
6 LXX:ssa jae kuuluu kokonaan toisin (ks. suomal.). 
7 Vokalisoin verbin pi''eliksi (vrt. HALAT, 308). 
8 Eli luodut täydentävät toisiaan erityisillä ominaisuuksillaan ja lahjoillaan. Vrt. Skehan 

– Di Lella: ”One exchanges its specific good with the other.” 
9 Näin Sir 10:5, myös Hab 3:3 ja Job 37:22 ”loiste”, Ps 148:13 ”mahti”. 
10 Taivaan korkeus/korkeudet. 
11 Vrt. 1Sam 16:18 ”komeannäköinen”. 
12 Vrt. Gen 1:6-8 ”(kaartuva) kansi”, Ex 24:10 ”taivas”, Ps 19:2 ”taivaankansi”. 
13 Hepreassa on ensimmäisen kirjaimen osalta täydennetty, muutoin tuntematon sana 

� ��� [�]. MS B:n marginaalissa on tällä paikalla sana � ���� (oikeastaan ”katseleva”), 

jonka Segal ja Skehan – Di Lella ymmärtävät merkityksessä �� ��� ja antavat sille 

aktiivisen merkityksen ”joka näyttää/osoittaa”. Liityn tähän tulkintaan. Vrt. ajatukseen 

Ps 19:2. 
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2 Aurinko säteilee1 noustessaan2 kuumuutta/lämpöä3, 

kuinka pelottavia4 ovatkaan Herran teot5! 

3 Keskipäivän (paisteellaan)6 se saa maanpiirin hehkumaan7, 

kuka kestää sen paahteen8 edessä? 

4 (Niin kuin)9 puhallettu/lietsottu/liekehtivä10 uuni11, valamisen teko/valettua tekoa12, 

auringon lähettämä/säde/säteet sytyttää/saa vuoret tuleen/hehkumaan13, 

valon kieli14 tekee lopun/hävittää/kuluttaa asutun (maan), 

ja sen tulesta15/valosta silmä palaa/kärventyy1. 

                                                 
1 Lukutapa: �� ��, ΜS B:n marginaali ja MS M (osittain). Vrt. Job 10:3 ”antaa valaista, 

Job 37:15 ”leimahtaa”, Dtn 33:2 ”loistaa kirkkaana”. MS B:n päätekstissä on �����

”antaa virrata/pulputa”, joka ei ole täysin mahdoton, mutta hankala kylläkin. 
2 Oikeastaan ”ulos lähtiessään”, vrt. Ps 19:6 ”nousee”. 
3 Näin MS B, MS M:ssa on tällä paikalla ���� ”peitetty/salattu”, jolloin päädyttäisiin 

käännökseen ”Aurinko valaisee noustessaan peitetyn/piilossa olevan”, mutta 

syntaktisesti tämä on vaikeampi. 
4 Tässä ehkä myös ”ihmeellisiä”. 
5 Tämä on MS B:n lukutapa. MS M:n pohjalta päädyttäisiin LXX:aa lähempänä olevaan 

käännökseen: ”pelottava työväline, Korkeimman teko”. 
6 Sana tarkoittaa varsinaisesti ”tehdä jotakin keskipäivällä” (vrt. LXX), mutta 

myöhemmässä hepreassa sanalla on myös merkitys ”saada loistamaan”, mistä suluissa 

oleva ajatuksellinen täydennys. 
7 Vrt. Job 41:23 ”panna kiehumaan”, mutta tässä ”saada hehkumaan”. 
8 Vrt. Jer 36:20 ”paahde”, muualla ”helle” (ks. Sir 14:27 ja siellä annetut paralleelit). 
9 Lienee pakko lisätä, jotta jatko kävisi ymmärrettäväksi. 
10 Vrt. Job 41:12 ”lietsoa”. 
11 Voisi ehkä ajatella myös ahjoa. 
12 Vrt. Job 38:38 ”valettua tekoa” ja koko riviin Skehan – Di Lella: ”Like a blazing 

furnace of solid metal”. 
13 Varsinaisesti ”sytyttää” (vrt. Hes 24:10), mutta metaforisesti myös ”hehkua” viinistä 

(Jes 5:11). Sauer: ”versengen”. 
14 Auringon polttava säde/hohde/paahde. 
15 Myöhemmän heprean sana. 
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5 Sillä2 suuri on Herra, joka on sen tehnyt, 

hänen sanansa (pl.) saa loistamaan3 hänen väkevänsä/sankarinsa4 (pl.). 

(väli) 

6 Ja myös5 kuu osoittaa6 aikoja7, 

(sillä on) lopun/loppuun asti ulottuva8 hallintavalta ja (se on) ikuinen/pysyvä merkki. 

7 Sen9 (= kuun) avulla (määräytyvät) hetket ja määräyksen ajat/määräajat/juhla-ajat, 

ja sen ajan mielihalu on sen vaihtelussa10. 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Jes 43:2 ”palaa”, Snl 6:28 ”kärventyä” (jaloista). Mitä silmä tekee vastaavassa 

tilanteessa? Onko olemassa muita ilmauksia kuin ”sokaistua”? 
2 Tuskin tarpeen käännöksessä. Puuttuu jo LXX:sta. 
3 Verbi on yksikössä, vaikka subj. on monikossa. Sanan merkitys on myöhemmän 

heprean mukainen (HALAT, 676). 
4 Sana voi tarkoittaa myös Jumalan taivaallista hoviväkeä, enkeleitä (kuten Ps 78:25), 

joihin myös taivaankappaleet luettiin (esim. Dtn 4:19). Auringosta käytetään Ps 19:6 

käännöksessä termiä ”sankari”, joskin hepreassa on eri sana (� ���) kuin Sir 43:5. 

Monikko johtunee siitä, että seuraavassa (j. 6) siirrytään puhumaan toisesta tärkeästä 

taivaankappaleesta, kuusta. 
5 ”Myös” ei ole tässä kovin painollinen, myös ”edelleen”. 
6 Taustalla oleva verbi (�� � tai �� � � hif.) on hyvin ongelmallinen, mutta kontekstin 

perusteella merkitys voidaan päätellä joltisellakin varmuudella. 
7 MS M. Taustalla on Gen 1:14. 
8 Kyseessä on erityinen ilmaus, joka tarkoittaa kontekstin perusteella ”äusserste (= 

immerwährende) Herrschaft (HALAT, 1045), hallintavalta, joka kestää (ajan?) loppuun 

saakka. Taustalla on Gen 1:16. 
9 Näin MS B:n marginaali ja useimmat kommentaattorit. Itse tekstissä on ”niiden 

avulla”, jolloin mukana on myös aurinko, mutta juhla-ajat määräytyivät varsinaisesti 

kuukalenterin mukaan (Ps 104:19), toisin oli Qumranissa, jossa seurattiin 

aurinkokalenteria. 
10 Viimeisen rivin merkitys jää paljossa arvauksen varaan. Sauer ymmärtää olemassa 

olevan heprealaisen tekstin: ”und er hat Gefallen zu seiner Zeit an seinem Wandel”. 

Ajatus voisi olla seuraavan suuntainen: ”ja se (kuu) on mieltynyt aikojen vaihteluun”. 

Subjektiksi on vaikea ajatella muuta kuin kuuta. Smend ja Skehan – Di Lella luovat 

LXX:n ja Syr:n pohjalta kokonaan uuden tekstin, jonka he kääntävät: ”von der 
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8 Kuukausi kuukaudelta se uudistuu1, 

kuinka pelottava/ihmeellinen2 se onkaan muuttumisessaan3, 

se saa taivaankannen hehkumaan4 loisteellaan/paisteellaan5.6 

9 Se7 on taivaan hahmo/kauneus/kaunistus8 ja tähden 9 kirkkaus/loisto, 

ja sen valo loistaa Jumalan korkeuksissa/korkeuksiin. 

10 Jumalan10 sanalla/sanan varassa seisoo/pysyy pystyssä säädös/järjestys11, 

eikä hän12 vaivu/väsy13 niiden14 vartiossa/valvomisessa1. 

                                                                                                                                                                  
lieblichen Leuchte, die zuletzt sich verfinstert” (Smend), ”a light which wanes in its 

course” (Skehan – Di Lella). 
1 Hepreassa on sanaleikki, joka perustuu siihen, että ”kuukausi” ja verbi ”uudistua” ovat 

samaa juurta (�	�). MS M ja LXX eksplikoivat tämän lisäämällä ”nimensä mukaisesti”. 
2 Sama kuin jakeessa 2. 
3 Näin MS B ja LXX. MS B:n marginaalissa on lukutapa ”paluussaan”. 
4 Vrt. Smend ja HALAT, 1198 (”in Glut versetzen, erleuchten”). 
5 Sana on �� ����”Glanz” (Smend). 
6 Tähän on liitettävä nootti, jossa sanotaan: Alkutekstissä on toisen ja kolmannen rivin 

välissä säe, joka kuuluu sanatarkasti suomennettuna: ”Taivaan joukon astioita ovat 

korkeudet leilit.” ”Korkeuden leilit” viittaa kaikesta päätellen pilviin (vrt. Job 38:37), 

mutta muilta osin lauseen merkitys jää tässä yhteydessä hämäräksi. 
7 Tarkoittaa kuuta, vaikka LXX liittää tämän jo tähtiin (samoin Smend), mikä on 

syntaktisesti jokseenkin mahdoton ratkaisu. 
8 Sama sana kuin jakeessa Sir 43:1. Myös LXX:ssa on ”kauneus”. 
9 Ja kirkas/loistava kuin tähti. 
10 Näin MS B. MS M: ”Herran”, LXX: ”Korkeimman”. 
11 Tarkoittanee taivaankappaleille annettuja säädöksiä ja lakeja, joiden mukaan ne 

toimivat (vrt. Jer 33:20.25). 
12 Subjekti ei voine olla mikään kuin Jumala. 
13 Voidaan johtaa joko verbistä ��� ' tai ���' tai ��� ', joilla kaikilla on saman tyyppinen 

merkitys ”kumartua, vaipua, taipua”. Kysymyksessä lienee loppujen lopuksi yksi ja 

sama verbi. 
14 Monikollinen suffiksi ei voine viitanee muualle kuin kollektiivisesti ymmärrettävään 

sanaan ”säädös/järjestys”. 
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(väli) 

11 Katso sateenkaarta2 ja kiitä/ylistä sen tekijää, 

sillä ylen ihmeellinen/ihana3 se on kunniassa(an)]/loistossa(an)4. 

12 (Taivaan) kuvun/ääret5 se ympäröi loistollaan/kunniallaan, 

ja Jumalan käsi on sen ojentanut/jännittänyt6 väkevyydellä(än)/voimalla(an)7. 

(väli) 

13 Hänen nuhtelunsa/uhkauksensa/ärjyntänsä8 piirtelee/merkitsee9 salamaa/ salamoita 

ja saa loistamaan10 tuomion11 tulinuolet/palavat nuolet12. 

1413 Sitä varten1 hän päästää valloilleen/vapaaksi varaston(sa)2 

                                                                                                                                                                  
1 Sanan konkreettinen merkitys on (öinen) ”vartiohetki”, miltä pohjalta voitaisiin 

ajatella myös niin, että taivaankappaleet eivät väsy vartiotehtävässään, mutta 

monikollista subjektia ei ole mainittu missään. 
2 Yleensä ”kaari (pilvissä)” (Gen 9:13.16, Hes 1:28), mutta myös ”sateenkaari” esiintyy 

(Gen 6:14). 
3 Vrt. Ex 15:6.11 ”ihmeellinen”. 
4 Sama sana, jota käytetään Herran kunniasta ja kirkkaudesta. 
5 MS B:ssä tähän sopimaton sana � ��, joka yleisesti korjataan (Smend, Di Lella, Sauer) 

tai ainakin ymmärretään (Segal) merkityksessä ���� ”kehä, piiri”. Sana on saattanut 

sisältyä MS M:n fragmentaariseen tekstiin. Se tarkoittaa tässä kuten Job 22:14 ”taivaan 

kupua/taivaan ääriä, taivaan kaartuvaa kantta” (saks. Himmelsgewölbe, eng. the 

heavenly vault). 
6 Kysymys on kaaresta, josta käytetään hepreassa sanaa ”jousi”. 
7 Sanan kolme ensimmäistä kirjainta on säilynyt MS M:ssa, ja koko sana MS B:ssä 

seuraavan jakeen alussa. 
8 MS M. Vrt. Snl 13:1, 17:10 ”moitteet”, Snl 13:8 ”uhkailla”, Saarn 7:5 ”nuhteet”, 

2Sam 22:16 ”nuhdella”, Jes 51:20 ”ääni”, Jes 66:15 ”jyrinä”, Ps 76:7 ”ärjäistä”, Ps 

104:7 ”käskeä”, Job 26:11 ”ärjyä”. Sana viittaa tässä ukkoseen. 
9 Vrt. 1Sam 21:14 ”piirrellä”. On merkkinä eli ennakoi. 
10 Sama verbi kuin Sir 43:5. 
11 MS M ja LXX. 
12 Vrt. Jes 50:11 ”palavat nuolet”. 
13 Seuraan tässä kokonaisuudessaan MS M:ta, joka on säilynyt yhtenäisenä ja antaa 

ymmärrettävän tekstin. 
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ja panee pilvet lentämään kuin petolinnut3. 

154 Hänen väkevyytensä/voimansa vahvistaa/saa aikaan vahvoja pilviä 

ja murskaa/iskee palasiksi5 raekivet6. 

16 (17)7 Hänen jylinänsä ääni8 saa hänen maansa vääntelehtimään/vapisemaan9, 

ja voimallaan hän heiluttaa/saa vuoret järkkymään10, 

hänen sanansa11 yllyttää/herättää12 etelätuulen, 

myrskytuulen13/pyörretuulen14, pyörremyrskyn15 ja rajuilman16. 

171 Niin kuin linnut2 ja heinäsirkat3 on hänen lumensa, 

                                                                                                                                                                  
1 Ymmärrän tämä viittaavan edellä mainittuun ”tuomioon”, vrt. Sir 39:30. 
2 Viittaus taivaalliseen varastoon, jossa säilytetään erilaisia metereologisia ilmiöitä (vrt. 

Sir 39:30, Job 38:22, Dtn 28:12, Jer 51:16). 
3 Vrt. Gen 15:11, Jes 18:6, Hes 39:4 ”petolinnut”, Jer 12:9 ”haaskalinnut”, Jes 46:11 

”haukka”. Kyseessä on kollektiivinen sana petolinnuille. 
4 Vain MS M on säilyttänyt tekstin. 
5 Voidaan ymmärtää joko niin, että Jumala iskee raekiviä jonkinlaisesta jäävuoresta ja 

lähettää ne maan päälle (Di Lella), tai niin, että Jumala murskaa ne silloin kuin ne 

tulevat maan päälle (Smend: ”schmettern hinab Hagelsteine”). Pidän jälkimmäistä 

tulkintaa hieman todennäköisempänä. 
6 Vrt. Joos 10:11 ”rakeet” (jotka olivat suuria kuin kivet), Jes 30:30 ”raeryöpyt”. 
7 Suurin osa tästä jakeesta on LXX:ssa jakeessa 17. 
8 Sama Ps 104:7 ”äänesi jylisi”. 
9 Vrt. Ps 29:8 ”saada vapisemaan”. 
10 Vrt. HALAT, 644 ”erschüttern”. 
11 MS M:n täydennetty lukutapa. MS B:n marginaalissa on tällä paikalla sana ����� �

”hänen kauhunsa”, joka sekään ei ole mahdoton. 
12 Vrt. HALAT, 341 ”anstacheln” (myöhemmän heprean merkitys). 
13 MS M ������rabbiinisen heprean sana.  
14 MS B �����”Wirbelwind”, pyörretuuli. Sanat eivät erotu selvästi toisistaan. 
15 Vrt. Snl 10:25 ”myrsky”, Job 21:18 ”pyörre”, Job 27:20 ”myrskynpyörre”, Jes 21:1 

”tuulenpyörre”, Job 37:9 ”rajumyrsky”. 
16 Yhdessä edellisen kanssa Jes 29:6 ”pyörremyrsky ja rajuilma” (jonka mukaan yllä 

oleva käännös), vrt. myös 2Kun 2:1.11 ”tuulenpyörre”, Jes 40:24, 41:16 ”myrskytuuli”, 

Job 38:1 ”myrsky”. 
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ja niin kuin heinäsirkat4 asettuvat asumaan5, on sen alastulo. 

18 (Lumen) valkoisuuden6 ulkonäkö/hahmo/väri7 häikäisee/sokaisee8 silmät, 

ja sen sateesta9 sydän sykkii levottomasti/on pakahtua10. 

19 Ja myös kuuraa11 niin kuin suolaa hän vuodattaa/levittää/sirottelee12 

ja saa jääkukat13 kukkimaan/kimaltelemaan kuin safiiri14.15 

20 Pohjatuulen kylmyyden/kylmän16 pohjoistuulen hän panee puhaltamaan17 

ja niin kuin multakokkareen1 hän hyydyttää/kovettaa2 lähteensä3, 

                                                                                                                                                                  
1 Koko jae MS M:n mukaan. 
2 Näin mm. HALAT, 1210 ja useat muut (sana on hieman ongelmallinen). 
3 MS M:ssa on substantiivi ��  , joka tarkoittaa rabb. hepreassa myös erästä 

heinäsirkkalajia (Jastrow, 1224). MS B:ssä on tällä paikalla verbi � ����”hän heiluttaa” 

(levittää?) lunta. 
4 Eri sana heinäsirkoista kuin edellisellä rivillä. 
5 Tulevat parvena tiettyyn paikkaan ja peittävät sen kokonaan. Vrt. Snl 30:27. 
6 Sanan kieliopillinen muoto on hieman epäselvä, mutta merkitys kuitenkin varma. 
7 Sama sana kuin Sir 43:1 ja 43:9. 
8 Luettava MS B:n marginaalin mukaan ����, ja vrt. merkitykseen Smend HALAT, 228. 
9 Vain tässä lumisateesta. 
10 Näin MS B:n lukutapa ����. Vrt. muualla sydämen kanssa Jer 4:19 ”sydän 

jyskyttää”, Jer 48:36 ”sydän valittaa”. MS M:ssa on verbi ����(hif.!), jonka perusteella 

päädyttäisiin käännökseen ”ja sydän/mieli ihmettelee/ihailee sen sadetta”. Smend ja 

Segal ovat edellisellä, Di Lella ja Sauer jälkimmäisellä kannalla. LXX:sta voidaan saada 

tukea molemmille tulkinnoilla (siellä jakaantuvat eri riveille). 
11 Vrt. Sir 3:15 (”kuura” tuli käännökseen). 
12 Näin MS M. Vrt. Ps 147:16 ”sirottelee lunta… levittää kuuraa”. 
13 Vrt. HALAT, 959 ”Reifkristalle”. 
14 Vrt. Ex 24:10 safiirikivi”, Ex 28:18, 39:11, Job 28:16 ”safiiri”, Job 28:6 ”lasuurikivi” 

(outo poikkeus!) ja erityisesti Val.v  4:7 ”loistivat kuin safiiri”. 
15 MS M:ssa tämä rivi vähemmän onnistuneesti: ”ja saa jääkukat versomaan kuin 

orjantappurapensas”. 
16 Vrt. Snl 25:13 ”jääkylmä”. 
17 Vrt. Ps 147:18 ”käskee tuulensa puhaltaa”. 
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jokaisen vesipaikan4 päälle hän antaa muodostua peitteen/kannen, 

ja niin kuin haarniskaan5 hän pukee vesien kokoontumispaikan/t/lammikon/t6. 

(väli) 

21  Vuorten tuoton/sadon/kasvullisuuden7 hän polttaa8 kuin helle 

ja versojen/vihannoivan/t laitumen/t/niityn/t9 kuin tulenliekki. 

22 Kaiken parannus/lääke/pelastus on kastepilven pisarointi10, 

joka vapaana11 levittäytyy/lankeaa lihottamaan/virkistämään12  

 auringon polttaman/kulottuneen maan13. 

(väli) 

23 Hänen harkintansa/suunnitelmansa14 kukisti1 Rahabin2, 

                                                                                                                                                                  
1 Luettava kuten MS M ��� , vrt. Job 21:33 ”multa”, Job 38:38 ”kokkareet”. MS B:ssä 

on �� � �”mätä” tai ”leili”. 
2 Vrt. Job 10:10 ”kiinteyttää”. 
3 Sg., joka voidaan ymmärtää kollektiivisesti. 
4 Laaja ilmaus paikasta, jossa vesi ”seisoo”. Voi olla astia, säiliö tai vesilammikko. 
5 Näin aina (ks. 1Sam 17:5.38, Neh 4:10, 2Aik 26:14, 1Kun 22:34 ja Jes 59:17). 
6 Vrt. Sir 10:13 ”kokoontumispaikka” (siellä paralleeleja). 
7 Yleensä käännetty ”sato” (Lev 26:4.20, Dtn 11:17, 32:22), mikä ei tulle kysymykseen 

vuorten yhteydessä. 
8 Verbin ��)�� hif. merkitys ”polttaa” (Smend ym.) saadaan ennen kaikkea kontekstin 

perusteella. Muualta sitä ei tunneta. 
9 Tavallisesti sana tarkoittaa laidunta, mutta joskus – kuten ehkä tässä – myös niittyä (Ps 

23:2). Raja oli luonnollisesti häilyvä. 
10 Vrt. samasta juuresta Dtn 32:2 ”virrata” (obs. koko jae), Dtn 33:28 ”tihkua”. 
11 Kuuluu verbiin, joka tarkoittaa vapaana riippumista (esim. hiuksista) ynnä muuta 

valtoimenaan ja vapaana leviämistä, rönsyilemistä. 
12 Vrt. Sir 26:13 ”lihottaa/virkistää”, Snl 15:30 ”virkistää”. 
13 Vrt. Jes 35:7 ”hehkuva hiekka”, Jes 49:10 ”auringon polte”. ”Auringon polttama 

maa” on annettu HALAT, 1523 (Smendiin liittyen), mutta toisaalta jakeen 21 mukaan 

kasvullisuuden polttaja oli Jumala itse. 
14 Ehkä: viisaalla harkinnallaan/suunnitelmallaan (vrt. LXX). 
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ja hän ojensi/levitti/perusti3 syvyyteen4 saaret. 

24 Ne, jotka laskeutuvat/lähtevät merelle5, kertovat sen reunasta6, 

korviemme kuulemaa me hämmästelemme/ihmettelemme7. 

25 Siellä on ihmeitä/ihmeellisyyksiä, hänen tekojensa ihmeitä/ 

 hämmästyksen aiheita8, 

kaiken elävän lajeja ja Rahabin9 väkeviä10. 

26 Hänen tarkoitustaan11 varten sananviejä/enkeli1 tulee/ilmestyy2 

                                                                                                                                                                  
1 Vaillinen sana, jota täydennetään eri tavoin: Smend � �����”er überwältigte”, Segal 

� ��*',�-� (ilmeisesti hif. verbistä ��'�� hif. ”koskettaa”), Di Lella � ����� ”he calms”. 

Kontekstin perusteella kysymys on kukistamisesta. 
2 Luettava ��� �(metateesi). Vrt. Jes 30:7, 51:9, Job 9:13, 26:12 ja yleensä mukana on 

nootti, vrt. myös Ps 89:11 ”Rahab, syvyyksien peto”. 
3 LXX:ssa on ilmeisesti luettu verbi ”istuttaa” �� �. 
4 Vrt. Sir 16:18 ja 42:18 ”syvyys/syvyyden vedet”. Tarkoittaa tässä alkumerta, joka 

jatkaa elämäänsä valtamerinä. Ehkä tässä kävisi myös ”syvät meret/valtameret”. 
5 Sama ilmaus Ps 107:23, jossa on vapaa käännös: ”jotkut heistä nousivat laivoihin” 

(siellä ”laivat” on mainittu). 
6 Sama sana kuin Sir 43:6 ja kaksi mahdollista tulkintaa: Yleensä tulkitaan tarkoittavan 

rannattomuutta, reunattomuutta, ääretöntä laajuutta (Smend, Di Lella, Sauer). Segal taas 

ymmärtää kohdan Num 23:13 (”vain pienen osan”) ja Job 26:14 (”vain aavistus”) 

valossa tarkoittavan: vain pienen osan sen ihmeellisyyksistä – jolloin odottaisin kylläkin 

täydennykseksi pääsanaa. Priorisoisin ensimmäisen tulkinnan. Tietenkin kohdan voisi 

ymmärtää myös aivan sananmukaisesti: merimiehet kertoisivat juttuja siitä, miten he 

kävivät matkoillaan meren äärimmäisellä reunalla. LXX puhuun vain ”vaarasta”. 
7 Vrt. Jes 59:16, 63:5 ”ihmetellä”, Dan 8:27 ”olla hämmästynyt”, Ps 143:4 ”jähmettyä” 

(sydämestä). 
8 Kaikenlaista hänen tekoihinsa liittyvää hämmästeltävää. Vrt. Ps 107:23-24. 
9 Luettava ��� �kuten edellä jakeessa 23. 
10 Viitannee meripeto Rahabin jälkeläisiin ja sukulaisiin eli meripetoihin, merten 

hirviöihin, joista puhutaan usein, vrt. Ps 104:25-26, Jes 27:1, Job 3:8, 9:13, Hes 32:2. Di 

Lella. 
11 MS B:n marginaalissa oleva lukutapa �������ja merkitys HALAT, 581 ”Zweck”. 
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ja hänen sanojensa/käskyjensä mukaan tekee/toteuttaa3 (hänen) tahdon.4 

(väli) 

27 Enempää tämän kaltaisia emme halua lisätä, 

ja sanan/asian loppu(tulos)5 on: hän on kaikki.6 

28 Iloitkaamme/riemuitkaamme7 vielä (enemmän), sillä emme pysty  

 tutkimaan/selvittämään (häntä)8, 

ja hän on suurempi kuin kaikki hänen tekonsa. 

29 Pe[lottava on Herra s]9angen, sangen, 

ja ihmeelliset ovat hänen väkevät/voimalliset tekonsa10. 

30 [Te, jotka ylistätte Herraa, ko]11hottakaa ääni, 

kaikella yrittäkää12, sillä on13 vielä enemmän (kerrottavaa/ylistettävää). 

Te, jotka kohotatte/ylistätte14 häntä1, uudistakaa voima2 
                                                                                                                                                                  

1 Tässä luultavasti jo ”enkeli”. 
2 Verbiä käytetään usein hengen äkkinäisestä tulosta, valtaamisesta (Tuom 14:6.19, 

15:14), vrt. Aam 5:6 ”hyökätä”. Verbin yleinen merkitys ”menestyä” ei oikein sovi 

tähän yhteyteen. 
3 Periaatteessa subjekti voisi olla myös Jumala, mutta todennäköisemmin enkeli. 
4 Vrt. koko jakeeseen Ps 104:4. 
5 Sama ajatus lähes samoin sanoin Saarn 12:13 ”Tässä on lopputulos kaikesta…” 
6 Vrt. Kol 1:17 ja Hepr 1:3. 
7 Tämä lukutapa (����) on MS B:n marginaalissa, mutta vain Sauer kääntää sen 

mukaan. Muut lisäävät yhden kirjaimen ja saavat muodon ��	 �� ”ylistäkäämme”, joka 

vastaa LXX:aa ja sopii hieman paremmin kontekstiin (Smend, Segal, Di Lella). 
8 Vrt. Ps 145:3 ”tutkimaton on hänen suuruutensa”. 
9 Täydennys LXX:n mukaan. 
10 Tämä on marginaalin lukutapa (��� ���), jota useimmat seuraavat (myös Segal 

selitysosassa), sillä tekstissä oleva lukutapa ����	 �”hänen sanansa” ei sovi kovin hyvin 

kontekstiin ja vielä vähemmän yhteen feminiinisen predikatiivin ���� � ”ihmeelliset” 

kanssa. 
11 LXX:n mukainen täydennys. 
12 Niin hyvin kuin osaatte, pankaa parastanne. 
13 Subjekti tuskin on Herra kuten Sauer olettaa. 
14 Sama verbi kuin edellä äänen kohottamisen yhteydessä. 
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älkääkä väsykö, sillä/vaikka3 ette pysty tu[tkimaan/selvittämään (häntä)]4.5 

(väli) 

326 Paljon [on salattuja asioita, jotka ovat suurempia kuin nä]7mä,8 

vähän olen nähnyt9 hänen teoistaan. 

33 Kaiken [Herra on tehnyt,10 

ja hurskaille hän antanut viisautta11]12. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä saadaan marginaalissa olevasta lukutavasta (samoin LXX). 
2 Tehkää se uusin voimin. Vrt. Jes 40:31 ”saavat uuden voiman”, Jes 58:11 ”elvyttää 

voima”. 
3 Ajatus tuntuu vaativan ”vaikka” (Skehan–Di Lella). 
4 Täydennys LXX:n ja jakeen 28 perusteella. 
5 Käsikirjoituksessa nämä neljä riviä ovat poikkeuksellisesti vain kahdella rivillä. 

LXX:ssa on neljä riviä. Näin on tehtävä myös käännöksessä. 
6 Jae 31 puuttuu kokonaan hepreasta. 
7 Täydennys LXX:n mukaan. 
8 Vrt. Job 26:14. 
9 Vrt. Sir 42:15 (inclusio). 
10 Vrt. Gen 1:1–2:4. 
11 Vrt. Sir 1:1–30, 50:28–29. 
12 Täydennys LXX:n mukaan. 
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Esi-isien ylistys1 (44:1–15)2 

 
1 Tahdon ylistää3 armon/hurskauden miehiä4, 

(esi-)isiämme heidän sukupolvissaan5. 

2 Kunnian paljouden/suuruuden6 jakoi/antoi Korkein (heille), 

ja he olivat suuria ikuisuuden/muinaisuuden7 päivistä alkaen8:9 

3 maan10 valtiaita/hallitsijoita11 kuninkuudessaan/kuninkaan vallassaan12 

ja nimen miehiä1 väkevyydessään/voimassaan2, 

                                                 
1 Tähän tulee pysyvä alahuomautus: Toisin kuin kirjan useimmat muut väliotsikot tämä 

väliotsikko esiintyy jo heprealaisessa käsikirjoituksessa. Se koskee koko jaksoa Sir 

44:1–50:24, jossa ylistetään Israelin kansan esi-isiä. (Nootti päättyy tähän.) Sanatarkasti 

otsikko kuuluu ”ikuisuuden/muinaisuuden isien ylistys”. 
2 Tämä jakson käsikirjoitukset ovat MS M (kokonaan) ja MS B (puuttuu jae 12). 
3 Vrt. saman tyyppinen aloitus Sir 42:15 ”Tahdon muistaa/muistella”. 
4 Tarkoittaa ”hurskaita miehiä”.Vrt. sama Jes 57:1 ”hurskaat”, lähellä myös Dtn 33:8 

”uskollinen palvelijasi” ja 1Kun 20:31 ”armolliset kuninkaat”. LXX puhuuu ”arvossa 

pidetyistä/huomattavista miehistä” (pieni korostusero). 
5 Tarkoittaa todennäköisesti ”sukupolvi sukupolvelta”, siis kronologisessa järjestyksessä 

(näin mm. Smend ja Di Lella). Toisin HALAT, 209, kohtaan Gen 6:9 (”aikalaistensa 

joukossa”) viitaten: ”unter seinen Zeitgenossen”, mikä kuitenkin sopii huonosti 

kontekstiin. 
6 Sana voidaan ymmärtää myös adjektiiviksi, jolloin lause jäsentyy hieman toisin: 

”Suuri on kunnia, jonka Korkein…” (vrt. Sauer). Lopputulos on kuitenkin sama. 
7 Sama sana kuin otsikossa (ks. nootti 1). 
8 Eli heidän sukupolvensa ulottuvat muinaisiin aikoihin saakka. 
9 LXX:ssa heprealainen teksti on jäsennetty toisella, sinänsä mahdollisella, mutta 

kokonaisuuden kannalta vähemmän todennäkoisellä tavalla: ”Herra loi paljon kunnian 

ja suuruutensa ikuisuudesta saakka.” Skehan – Di Lella luovat tällä pohjalta oman 

tekstinsä. 
10 Voi tarkoitaa sekä koko maailmaa että (todennäköisemmin) Israelin maata. 
11 Tässä seurataan MS B:n marginaalin lukutapaa �	 �� , vrt. verbin ”hallita”-

merkitykseen 1Kun 5:4, Ps 72:8. Vrt. samoin, Smend, Segal, Skehan – Di Lella, Sauer. 
12 Siis kuninkaita, jotka hallitsivat maata (Daavid, Salomo ym.). 
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neuvonantajia älykkyydessään/neuvokkuudessaan3 

ja kaiken näkijöitä profeetallisuudessaan/ennustustaidossaan4, 

4 kansojen ruhtinaita juonikkuudessaan/neuvokkuudessaan5 

ja mahtimiehiä/suurmiehiä6 lainsäädännössään7, 

pohdiskelun8 viisaita9 kirjanoppineisuudessaan10 

                                                                                                                                                                  
1 Merkkimiehiä, kuuluisia miehiä. Vrt. Num 16:2 ”arvossa pidetyt miehet”, Gen 6:4 

”kuuluisat (sankarit)”. 
2 Kuuluisia miehiä, jotka tunnetaan heidän sankariteoistaan (esim. Joosua ja tuomarit). 
3 Neuvonantajia, jotka tunnetaan heidän älykkäistä neuvoistaan (esim. Natan). 
4 Profeettoja, jotka ennustajan toimessaan tai profeetan virassaan näkivät kaiken 

etukäteen. Tässä on jo vallalla myöhemmin yleiseksi tullut käsitys profeetoista 

nimenomaan ennustajina. 
5 Sanaan liittyy tietynlainen juonikkuuden leima, mutta vrt. Snl 1:4, 5:2 ja 8:12 

”harkinta”, Snl 2:11 ja 3:21 ”maltti”. Rivi tarkoittaa ruhtinaita, jotka hallitsivat 

neuvokkuudellaan vieraita kansoja (esim. Joosef). 
6 Vrt. Tuom 5:3, Hab 1:10 ja Snl 31:4 ”ruhtinaat”, Jes 40:23 ”mahtimiehet”, Ps 2:2 

”hallitsijat”, Snl 8:15 ”maan mahtavat”. 
7 MS B:ssä on tässä sana, joka tarkoittaa ”tutkimuksissaan”, mutta ei sovi kontekstiin. 

MS M:ssa on sana, joka voidaan täydentää [��]� ����. Kysymyksessä on nähdäkseni 

pu. � ���, joka tarkoittaa ”Vorgeschriebenes” (HALAT) ja  on käännetty Snl 31:5 

”lait”. Termillä on myöhemmässä hepreassa voimakkaasti kirjanoppinut vivahde. Polel 

� ���� Sir 10:5 on käännetty LXX:ssa ”kirjanoppineeksi” (����������). Samoin 

targumit kääntävät sanan kirjanoppineeksi (� �  � ) kohdissa Gen 49:10, Num 21:18 ja 

Dtn 33:21. Tässä tarkoitetaan mahtimiehiä/suurmiehiä, jotka tunnetaan lainsäätäjinä, 

ennen kaikkea tietenkin Moosesta, kirjanoppineiden esi-isää. Hänestä alkaa 

kirjanoppineiden suksessio, joka jatkuu seuraavassa lauseessa. 
8 Vrt. Sir 32:4 ”pohdiskelu/viisas puhe”. 
9 Termi ”viisas” alkaa tässä jo saada kirjanoppineiden ammattinimikkeen luonnetta (vrt. 

the Sages).  Koko sanonta tarkoittaa ”viisaita opettajia” tai yksinkertaisesti ”oppineita”. 
10 Sana ”kirjanoppineisuus” tuo esille sen, mistä varsinaisesti on kysymys. Kanonisissa 

kirjoissa ”kirjanoppineet” on kuitenkin korvattu ”lainopettajilla”. Ei voitane puhua 

”lainoppineisuudesta”. Muita mahdollisuuksia: viisaita opettajia, jotka tunsivat hyvin 
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ja sananlaskujen/mietelauseiden laatijoita/tekijöitä/esittäjiä1 piikeissään2, 

5 niitä, jotka sepittävät/sepittivät3 lauluja/psalmeja4 säädöksen/mitan5 mukaan, 

niitä, jotka esittävät/esittivät6 kirjaan pantuja/kirjoitettuja sananlaskuja/mietteitä7, 

6 mahdin miehiä8 ja voimaan(sa)9 tukeutuvia/luottavia 

ja jotka elivät rauhassa (omassa asuin)paikassaan1. 

                                                                                                                                                                  
pyhät kirjoitukset, tai kirjallisesta viisaudestaan kuuluisia oppineita/opettajia. Itse en 

kylläkään vastusta kirjanoppineisuuden paluuta. 
1 Sana voi tarkoittaa molempia, mutta ilmeisesti tässä ajatellaan ensi sijassa 

sananlaskujen ja mietelauseiden laatijoita (Salomo ynnä muut). Num 21:27 vapaasti 

”runoilijat”. 
2 Seuraan MS B:n lukutapaa ��������� (Beentjes, s. 77, toisin s. 174!), jonka 

lähtökohtana on sana �� "���#)�-. Se tarkoittaa ”naulaa/piikkiä” ja esiintyy paitsi Jer 10:4 

”naula” myös ja erityisesti Saarn 12:11, jossa sillä kuvataan mietelauseiden luonnetta 

(”lujia nauloja”). Tässä ilmeisesti ajatellaan sananlaskujen terävää ja osuvaa luonnetta 

(vrt. Skehan: ”pointed maxims”). Sanan toisenlaisella vokalisaatiolla päädytään 

vähemmän todennäköiseen vastineeseen ”Überlieferungstreue” (Smend, Sauer). 
3 Verbi tarkoittaa tavallisesti ”tutkia”, mutta tässä kontekstin perusteella ”ersinnen” 

(HALAT). Verbi on partisiippimuodossa, joka ei ilmaise tempusta. 
4 Sana esiintyy muualla yleensä Daavidin ”psalmien” yhteydessä (Ps 3-6, 8-9, 12-13, 

15, 19-24), joihin tässä viitattanee. Siksi ”psalmit” on syytä valita tähänkin. 
5 MS B:ssä on moniselitteinen sana � ��� ”säädös/määräys”, mutta MS M:n �� �

”mittanaru” viittaa aika selvästi ”mittaan” (joka tietenkin sekin on moniselitteinen). 
6 Tässäkin odottaisi mietteiden tai runojen laatimista, mutta heprean ilmaus viittaa 

selvästi esittämiseen. Vrt. täsmällinen paralleeli Num 23:7 ”lausui nämä sanat”, myös 

Ps 81:3 ”virittää soitto”, Aam 5:1 ”laulaa kuolinvirsi”. 
7 Sama sana kuin jakeessa 4. Se ei valitettavasti viittaa psalmeihin vaan sananlaskuihin, 

ja näin syntyy tasapainoton parisäe. 
8 Tälle on monia käännösvaihtoehtoja, vrt. Gen 47:6 ”kyvykkäitä miehiä”, Ex 18:21 

”kelvollisia miehiä”, 2Sam 11:16 ”urheimmat sotilaat”, Jes 5:22 ”väkevät”. Sanaan 

liittyy myös rikkauden aspekti, joka on tullut LXX:aan. Tavallaan ”mahtavat miehet” 

sisältää myös tämän ulottuvuuden. 
9 Myös ”voima” on moniulotteinen termi. HALAT ajattelee tässä nimenomaan 

omaisuuteen liittyvää voimaa, mutta aivan ilmeistä se ei mielestäni ole. 
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7 Kaikki nämä olivat kunnioitettuja/arvossa pidettyjä2 (omassa) sukupolvessaan, 

ja heidän (omilta) päiviltään3 on heidän koristuksensa/loistonsa/kunniansa/ 

  maineensa4. 

(väli) 

8 Heissä on niitä, jotka jättivät jälkeensä nimen 

kerrottavaksi5 heidän perintöosassaan6. 

9 Ja heissä on niitä, joille/joista ei ole (jäänyt) muistoa7, 

ja/vaan he lakkasivat/loppuivat, kun he lakkasivat/loppuivat8, 

ja he olivat niin kuin eivät olisi (koskaan) olleet(kaan), 

ja (samoin) heidän lapsensa heidän jälkeensä. 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. sama jo Sir 41:1 ”elää rauhassa (asuin)paikassaan” (par.). Luultavasti jakeessa 

kuvataan yhtä ja samaa vaurasta ja itseensä luottavaa talonpoikaisluokkaa, joka eli 

rauhassa omilla juurillaan. Di Lella ajattelee ensimmäisen rivin tarkoittavan 

myöhemmin puheeksi tulevia patriarkkoja Abrahamia (44:19.21), Iisakia (44:22) ja 

Jaakobia (44:23) sekä toisen rivin viittaavan Jobin kaltaisiin miehiin. Tuskin rivejä 

kuitenkaan voidaan näin erotella ja tarkasti kohdentaa. 
2 Sana �	��� on MS M:ssa ja MS B:n marginaalissa. 
3 Tämä on MS B:n päätekstin mukainen lukutapa. Marginaalissa oleva lukutapa ��������

”ja heidän päivinään” (näin myös LXX) tuo täsmällisen paralleelin a-säkeen kanssa. 

Ilmeisesti päätekstin mukainen ajatus on: Heidän jälkimaineensa perustuu siihen, mitä 

he aikanaan olivat ja tekivät. 
4 Vrt. Sir 6:31 ”loisto”, 9:16 ”koristus/kunnia” (par.), 10:22 ”koristus/kunnia” (par.), 

31:10 ”koristus/kunnia” (par.). Tässä sana tarkoittaa kuuluisien miesten mainetta. 
5 Luettava MS B:n marginaalin mukaan joko �������� tai �������verbistä ���, jolle 

voidaan aramean perusteella olettaa merkitys ”kertoa” (vrt. Smend ja Jastrow, 1610). 

Ajatus: niin että heistä ja heidän teoistaan kerrotaan. 
6 Sana ”perintöosa/omaisuus” on hieman hankala tässä (Smend ja Skehan – Di Lella 

korjaavat sen LXX:n perusteella ”kiitokseksi/ylistykseksi”), mutta voitanee ajatella: 

heidän perintömaillaan, tai hieman vapaammin: heidän perillistensä/jälkeläisensä 

keskuudessa. 
7 ”Muisto” vastaa edellisen jakeen ”nimeä”. 
8 Sanaleikki, jota pojanpoika ei ole onnistunut toistamaan. Heidän muistonsa katosi 

heidän kuolemansa mukana. 
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10 Mutta/sen sijaan nämä1 ovat armon/hurskauden miehiä, 

ja heidän toivonsa2 e[i lak]kaa/lopu/katoa3. 

11 Heidän siemenensä/jälkeläistensä mukana säilyy/pysyy heidän hyvänsä4 

ja heidän perintönsä [polvesta polveen5].6 

127 Heidän liitossaan8 seisoi/pysyi pystyssä/säilyi heidän siemensä/sukunsa9 

ja heidän vesansa/jälkeläisensä10 [heidän tähtensä/ansiostaan]11. 

13 Ikuisesti seisoo/pysyy/säilyy heidän muistonsa1, 

                                                 
1 Sana ”nämä” ei voi viitata edellisen jakeen unohdettuihin (kuten Di Lella ajattelee), 

sillä jakeen alussa on voimakas vastakohta (���� �), ja ”armon/hurskauden miehet” 

viittaa sanatarkasti jakeeseen 1. 
2 Tulevaisuuteen liitetty toivo, joka toteutuu pysyvässä jälkimaineessa. LXX:ssa on tällä 

paikalla ”vanhurskaat teot”. 
3 Näkyvissä on vain kaksi kirjainta, joiden perusteella voidaan olettaa tekstiksi �� �����

(vrt. Smend ja Segal), mikä ei ole sama kuin LXX:ssa (”ei unohdettu”).��
4 Laajasisältöinen sana, joka sisältää sekä kunnian että rikkauden (Segal). HALAT, 356, 

mukaan sana tarkoittaa tässä ”das von Jahwe geschenkte Glück, Segel, Heil”. Vrt. Jer 

31:12 ”Herran hyvyys”, Jer 31:14 ”hyvät lahjat”. Yksi mahdollisuus olisi: heidän 

osakseen tullut siunaus, jossa on mukana sekä hyvyyden materiaalinen että henkinen 

puoli. 
5 Täydennetty periaatteessa LXX:n mukaan, jossa puhutaan yleisesti ”jälkeläisistä” 

(�����). Monet olettavat hepreassa olleen ������ ���� ”heidän lastenlapsilleen” 

(Smend, Segal ja Skehan – Di Lella), jolloin lähimpiä paralleeleja olisivat Ps 103:17 

”polvesta polveen” (tämän mukaan yllä oleva käännös) ja Snl 13:22 ”hyvä jättää 

perinnön lastenlapsilleenkin”. 
6 Jakeissa 44:11–15 Ben Sira kuvaa deuteronomistisen teorian mukaisesti siunausta 

(Dtn 28:1-14), joka seuraa uskollisuudesta Siinain liittoa kohtaan (Di Lella, 501). 
7 Jae 12 puuttuu MS B:stä, mutta on säilynyt MS M:ssa. 
8 Liitto, jonka Jumala oli tehnyt isien kanssa. Tässä korostus on isien 

liittouskollisuudessa, joka koitui myös jälkeläisten hyväksi (vrt. seuraava rivi). 
9 Sama sana kuin jakeen 11 ”siemen/jälkeläiset”. 
10 Vrt. Jes 22:24, 44:3, 65:23 ”vesat”, Jes 48:19, 61:9, Job 5:25 ”jälkeläiset”, Job 21:8, 

27:14 ”lastenlapset”. 
11 Täydennys LXX:n mukaan. 
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ja heidän kunniaansa2 ei pyy[hitä pois/se ei häviä (ikinä)]3. 

14 Heidän ruumiinsa korjattiin4 rauhassa (hautaan),5 

[ja/mutta]6 heidän nimensä elää polvesta polveen7. 

158 Heidän viisauttaan toiste[lee]/ker[taa]/ker[too]9 kansankokous/seurakunta10, 

ja heidän ylistystään kertoo seurakunta/kansankokous. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Näin MS B, vrt. jae 9. MS M:n ”heidän siemenensä” (samoin LXX) on luultavasti 

tullut tähän edellisen jakeen vaikutuksesta. 
2 Näin MS M ja LXX. MS B:ssä on ”heidän vanhurskautensa”, joka sekin on 

mahdollinen (ja tarkoittaa ilmeisesti ”heidän hurskauttaan”). 
3 Sanan ���� kaksi viimeistä kirjainta on täydennetty (vrt. LXX). 
4 Vrt. Sir 8:7 ”korjata” (par.), myös Sir 38:16. 
5 Vrt. Tob 14:11-13. 
6 LXX:n mukainen täydennys, joka helppo arvata myös heprean kontekstin perusteella. 
7 Sananmukaisesti näin myös hepreassa. Luo kehää jakson alkuun (jae 1). 
8 Tämä jae esiintyy LXX:ssa (jokseenkin) samassa muodossa jo 39:10 hepreasta 

puuttuvassa jaksossa. 
9 Loppuosassa täydennetty sana ����. 
10 Jakeen a- ja b-puoliskossa on kaksi eri sanaa, jotka tarkoittavat molemmat 

kansankokousta (tavanomainen käännös). Synonyymien puutteessa voidaan harkita 

myös hieman anakronistisen sanan ”seurakunta” käyttöä. Sitä on käytetty kanonisissa 

kirjoissa muutamia kymmeniä kertoja (ks. Toivanen – Sunila, Raamatun Uusi 

Hakusanakirja). 
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Henok, Nooa, Abraham, Iisak ja Jaakob1/Henokista Jaakobiin (44:16–23)2 

 
16 Henok3 löy[dettiin]/ha[vaittiin]4 nuhteettomaksi5, ja hän vaelsi Herran edessä6,7 

ja hänet otettiin (ylös/taivaaseen/Jumalan luokse)8 tiedon merkiksi9 sukupolvesta 

 sukupolveen10. 

(väli) 

17 Nooa11, oikeamielinen12, löydettiin/havaittiin nuhteettomaksi13, 

hävityksen/tuhon14 aikana hänestä tuli korvaaja/seuraaja15, 

                                                 
1 Tällä vaihtoehdolla selviää ehkä parhaiten jatkossa. 
2 Käsikirjoitukset ovat MS B (kokonaan) ja MS M (jae 17). 
3 Vrt. Gen 5:18.21–24. Henokin suosio kasvoi myöhempinä aikoina, mistä myös tämä 

kohta on osoitus. 
4 Sana on helppo täydentää jakeen 17 ja LXX:n perusteella. 
5 Yleisin käännösvastine sanalle (esim. Snl 28:10, Job 12:4), mutta myös ”rehellinen” 

(Snl 2:21) ja ”vilpitön” (Ps 18:24). 
6 Viittaus kohtiin Gen 5:22 ja 5:24, joissa lähes sama hepr. teksti on käännetty ”vaeltaen 

aina Jumalan tahdon mukaisesti” (j. 22) ja ”hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle” (j. 24). 
7 Säe on ylipitkä ja siitä puuttuu hepreassa säeraja. Voidaan tarvittaessa jakaa kahdelle 

riville. 
8 Viittaus kohtaan Gen 5:24 ”Jumala otti hänet luokseen”. 
9 ”Tiedon merkki” on vaikea. LXX:ssa käännetty ”parannuksen merkiksi/esikuvaksi”. 

Se ehkä tarkoittaa ennusmerkkiä, johon sisältyy tuleville sukupolville tarkoitettua 

(esoteerista?) tietoa ylimaallisista asioista (vrt. Henokin kirja). Ehkä pelkkä 

”ennusmerkki” saattaisi riittää käännöksessä. 
10 Sama kuin viimeksi jakeen 44:14 lopussa (”polvesta polveen”). 
11 Vrt. Gen 6–10. 
12 Viittaus kohtaan Gen 6:9 ”oikeamielinen”, mutta vrt. myös Gen 7:1 ”vanhurskas”. 
13 Viittaus kohtaan Gen 6:9 ”nuhteeton”, vrt. jo jae 16 sama. 
14 Vrt. Dan 11:16 ”tuho”, Jer 4:27 ”loppu”, Jer 5:10 ”tuhota täysin”. Sana viittaa 

täystuhoon. 
15 Sana esiintyy myöhemmin myös Sir 46:12 ja 48:8 ja tarkoittaa korvaajaa, joka astuu 

toisen paikalle (Segal; Smend: Ersatz, Nachwuchs, Nachfolger), vrt. LXX: 
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hänen vuokseen/ansiostaan tuli/jäi jäännös, 

ja hänen liittoonsa1 lakkasi/loppui vedenpaisumus2. 

18 Ikuisella merkillä3 leikattiin/solmittiin/tehtiin hänen kanssaan (liitto)4, 

ettei hän (Jumala) (enää) hävitä5 kaikkea lihaa6. 

(väli) 

19 Abraham on kansojen paljouden isä7, 

ei annettu/pantu8 hänen kunniaansa tahraa9. 

20 Hän10 piti/noudatti Korkeimman käskyt/jä11 

                                                                                                                                                                  
����		�����”korvaus”. Nooa on perheensä kanssa ainoana eloon jääneenä tavallaan 

kaikkien muiden ihmisten ”korvaaja”. Sana ”kalifi” tulee samasta juuresta. 
1 Hänen kanssaan tehtyyn liittoon (Gen 9:1-17). ”Liitolla” näyttää olevan keskeinen 

asema Ben Siran pelastushistoriallisessa hahmotelmassa (vrt. 44:12.17.20.22, 

45:5.24.25, 50:24 ). Kysymys on selvästi deuteronomistisen liittoteologian jatkumosta! 
2 Näin kaikkialla (esim. Gen 6:17, 7:6.7.10.17, 9:11). 
3 Viittaa sateenkaareen, joka on merkki ikuisesta liitosta eli tässä nimenomaan 

lupauksesta (Gen 9:9-17). 
4 Sanaa ”liitto” ei mainita tässä, mutta se on verbin myötä implisiittisesti mukana. 

”Liitolla” on tässä voimakkaasti lupauksen luonne. 
5 Näin Gen 9:11. 
6 Käännetty tässä yhteydessä ”kaikki elävät” (Gen 9:11.15.16.11). 
7 Näin sananmukaisesti Gen 17:5, mutta hieman toisin ja vapaammin Gen 17:4 ”monien 

kansojen kantaisä” (sama hepreassa). Pitääkö valita sujuvampi vaihtoehto? 
8 Luen verbin nif'aliksi kuten Segal (vrt. LXX). Toisin Smend sekä Skehan – Di Lella, 

jotka lukevat muodon qaliksi. Silloin koko jae tulisi jäsentää toisin, hieman ehkä 

oudolla tavalla: ”Abraham, kansojen paljouden isä, ei antanut/sallinut kunniaansa 

tahraa.” 
9 Abraham säilyi moraalisesti tahrattomana huolimatta Gen 12:10-20 ja 20:1-18 

kerrotuista tapauksista. Toisin oli Salomon laita (Sir 47:20). 
10 Hepreassa on tarkasti  ottaen: ”Hän, joka…”. 
11 Sana on hepreassa todennäköisesti yksikössä, mutta kyseessä on myöhemmän 

heprean yleisin sana käskyjen kokonaisuudelle, jonka myös LXX on kääntänyt yleisellä 

termillä nomos. Yksiköllinen käännös ”käsky” johtaisi tässä harhaan: ikään kuin 

Abraham olisi noudattanut jotakin tiettyä käskyä, joka oikeutti hänet astumaan liittoon. 
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ja astui/meni liittoon hänen kanssaan1, 

lihaansa hän leikkasi itselleen säädöksen/määräyksen2, 

ja koetuksessa/koettelemuksessa3 hänet löydettiin/havaittiin kestäväksi/uskolliseksi4. 

21 Sen tähden hän (Jumala) valalla nosti/vahvisti hänelle (liiton/lupauksen)5 

siunata hänen siemenessään kansoja6, 

[tehdä hänen siemenensä niin paljoksi kuin hiekka meren rannalla7 

ja korottaa8 hänen siemenensä niin kuin tähdet]9 

ja antaa heille perinnöksi10 (maat) merestä mereen 

ja virrasta maan ääriin asti11. 

(väli) 

                                                 
1 Taustalla on luultavasti luvun Gen 15 seremoniallinen kuvaus liiton solmimisesta. 

Toinen liitto on kuvattu Gen 17:1-14. 
2 Tarkoittaa Jumalan säätämää liiton merkkiä eli ympärileikkausta (Gen 17:10-14). 

Voisi ehkä kääntää: ”liiton merkin” (vrt. LXX, jossa on tällä paikalla pelkkä ”liitto”). 
3 Viittauksen kohde on Gen 22:1 ”Jumala tahtoi koetella”. Vrt. myös 1Makk 2:52 ”Eikö 

Abrahamia havaittu uskolliseksi koettelemuksessa” (vanha käännös), miten uusi 

käännös kuuluu? Vrt. Sir 33:1 ”koetus/koettelemus”. 
4 Vrt. Neh 9:8 (lähes sama) ”Sinä näit, että hän (Abraham) oli sinulle uskollinen.” 
5 Ajatuksellinen objekti on valalla vahvistettu lupaus. Tämä viittaa kohtaan Gen 22:16, 

vrt. Gen 26:3. 
6 Viittaus jakeeseen Gen 22:18, jonka taustalla on Gen 12:3. 
7 Viittaus jakeeseen Gen 22:17. 
8 ”Korottaa” on LXX:n käyttämä verbi, joka ei yleensä esiinny tässä yhteydessä, vrt. 

Gen 15:5, 22:17, 26:4, Ex 32:13, Dtn 1:10. 
9 Jakso puuttuu kokonaan hepr. käsikirjoituksesta, mutta on syytä lisätä LXX:n mukaan, 

koska muutoin sen jälkeen tuleva ”heille” viittaa ”kansoihin”, mikä kaikessa modernissa 

sympaattisuudessaan ei voi olla alkuperäinen ajatus. 
10 Vrt. Dtn 1:38 ”jakaa perintöosiksi”, Dtn 3:28, Jer 3:18 ”antaa omaksi”, Dtn 12:10 

”antaa perintöosaksi”, Dtn 19:3, Jer 12:14 ”antaa perinnöksi”, Dtn 31:7 ”jakaa 

perinnöksi”, Joos 1:6 ”jakaa”. Tässä ehkä parhaiten pelkkä ”antaa omaksi”. 
11 Täsmälleen sama ilmaus Sak 9:10 ”merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti” ja Ps 

72:8 ”merestä mereen… suurelta virralta maan ääriin asti”. ”Virta” on Eufratvirta, vrt. 

Ex 23:31, Dtn 11:24, Joos 1:4. 
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22 Ja myös Iisakille hän antoi nousta/syntyä1 pojan2 

Abrahamin, hänen isänsä, tähden, 

(ja) antoi hänelle3 jokaisen ensimmäisen/edellisen/esi-isän liiton4, 

23 ja siunaus lepäsi Israelin pään päällä5.6 

Ja hän (Jumala) vahvisti hänet esikoisuudessa/esikoisoikeudella7 

ja antoi hänelle perintöosansa/perintömaansa8 

ja määräsi/jakoi9 sen10 heimoille, 

kahdelletoista osalle. 

                                                 
1 Verbi on sama kuin jakeen 21 ”nostaa/vahvistaa” ja voisi periaatteessa viitata valaan 

(Segal), mutta sellaisesta ei puhuta mitään Iisakin kohdalla (vrt. Gen 25:19-21). 
2 Monet lukevat marginaalin mukaisesti ��, jolloin päädytään toisenlaiseen 

käännökseen: ”… hän vahvisti/vannoi samalla tavalla” (Smend, Skehan – Di Lella). 

Kysymys on saman liittolupauksen ylläpitämisestä. Tietyllä tavalla tämä olisi 

loogisempi lukutapa. ”Poika” tulee heti alussa liian aikaisin. Tätä vaihtoehtoa on syytä 

vielä harkita lopullisen käännöksen yhteydessä. 
3 Samoin Segal. 
4 Hän vahvisti tai uudisti hänen kohdallaan aikaisemmat, Nooan ja Abrahamin kanssa 

tehdyt liitot (ks. edellä). Tosin Iisakin kohdalla ei missään puhuta nimenomaan liitosta, 

mutta vrt. Gen 26:24. Ben Sira on selvästi laajentanut ja systematisoinut liittoteologiaa. 
5 Vrt. Gen 27:1-29, 28:3-4. 
6 Heprealaisessa tekstissä tämä on vielä jakeessa 22, mutta siirretty tässä LXX:n 

mukaan jakeen 23 alkuun. 
7 Tämä on marginaalissa oleva lukutapa. Päätekstissä on edellisen jakeen vaikutuksesta 

”siunauksella”. Vrt. Gen 25:31-34, 27:36 ”esikoisuus”, Dtn 21:17, 1Aik 5:2 

”esikoisoikeus”. Vrt. asiaan Ex 4:22, Hoos 11:1. 
8 Viittaus Israelin maahan, joka luvataan Jaakobille ja hänen jälkeläisilleen (Gen 28:13-

15). 
9 Vrt. Dtn 32:8, Ps 74:17 ”määrätä”. 
10 Tämä on hieman hankala, koska tarkasti ottaen se viittaa Jaakobiin, jolloin syntyy 

ongelmia käännöksen kanssa (”määräsi hänet heimoille [isäksi]”?). Yhdistän sen 

kuitenkin Smendin ja Segalin tavoin maahan. 
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[Ja hän antoi lähteä/polveutua]1 hänestä miehen, 

joka löysi armon/suosion kaikkien elävien silmissä2:3 

 
 

Mooses (45:1–5)4 

 

15 Jumalan ja ihmisten [rakastaman]6, 

Mooseksen, hänen muistonsa on/olkoon hyväksi./!7 

2 Ja Herra kun[nioitti häntä kuin ju]8malaa9 

ja vahvisti hänet pelottavilla teoilla10. 

3 Sanallaan/sanansa voimalla11 hän (Herra/Jumala) teki nopeasti [merkkejä/ihmeitä]12 

ja vahvisti hänet/teki hänet vahvaksi/rohkeaksi kuninkaan1 edessä 
                                                 

1 Täydennys LXX:n mukaan. 
2 Sama Sir 42:1 (par.). 
3 Kaksi viimeistä rivi viittaa jo Moosekseen, josta puhutaan seuraavan luvun alussa 

(45:1-5). Siksi monet liittävät ne LXX:n tavoin seuraavan kappaleen alkuun. Luvun 

viimeisen jakeen pilkkominen tuottaa kuitenkin omat ongelmansa, minkä takia olen 

säilyttänyt rivit luvun 44 lopussa. Ne toimivat siellä siirtymäjakeena seuraavaan. 
4 MS B on tässä ainut käsikirjoitus. 
5 Syntaktisesti tämä on jatkoa jakeelle 44:23. 
6 Täydennys LXX:n ja Syr:n mukaan. Vrt. asiaan Ex 33:11, Num 12:7-8 ja Dtn 34:11. 
7 Tämä muistuttaa huomattavassa määrin myöhempää juutalaista toivotusta ”hänen 

muistonsa olkoon siunattu”, joka esiintyy Sir 46:1. LXX tulee jakeessa 45:1 jo lähelle 

tätä ”jonka muisto on siunattu”. Pitäisikö käännökseen ottaa jo tässä ”siunattu” pro 

”hyvä”? 
8 Marginaalin lukutapa täydennettynä LXX:n avulla. 
9 Antoi hänelle lähes jumalolennon kaltaisen kunnian, vrt. tärkeät paralleelit Ex 4:16, 

7:1 (taustalla) ja myös Ps 8:6.. LXX puhuu ”pyhistä” eli enkeleistä. 
10 Marginaalin lukutapa. Sananmukaisesti ”pelotuksilla” (LXX:ssa ”vihollisten 

pelotuksilla”). Vrt. Dtn 4:34 ja 34:12 ”pelottavat maineteot”, Dtn 26:8 ”pelottavat…”. 

Viittaavat Egyptin vitsauksiin (Ex 7:8–11:10). 
11 Marginaalista. 
12 Täydennetty LXX:n mukaan (����� ). Vrt. Ex 3:12, 4:8.9 ym. ”merkki”, Ex 4:28, 8:19 

ym. ”ihme”, Ex 4:17 ym. ”ihmeteko”. Viittaus Egyptin vitsauksiin. 



Sir 45:1-5 237 

ja käski hänen mennä [kansansa luokse]2 

ja salli [hänen nähdä kirkkautensa/kunniansa]3. 

4 Hänen uskollisuutensa4 ja nöyryytensä5 tähden/ansiosta 

hän (Herra/Jumala) valitsi6 hänet kaikesta [lihasta]7, 

5 ja antoi/salli hänen kuulla äänensä8 

ja antoi/salli hänen lähestyä tummaa pilveä9 

ja pani10/antoi11 hänen käteensä12 käskyn/t13, 

elämän ja ymmärryksen/viisauden lain,14 

että hän15 opettaisi Jaakobissa/lle16 hänen säädöksensä 

                                                                                                                                                                  
1 Viittaus Egyptin faraoon (Ex 7:1-13). 
2 Täydennys LXX:n mukaan. Ex 6:13 vahvistaa syntaksin tulkinnan (samoin Sauer). 

Kysymys ei ole vielä käskyjen antamisesta, mikä tulee jakeessa 5. 
3 Täydennys LXX:n ja Syr:n mukaan. Viittaus kohtiin Ex 33:18-23 ja 34:5-8. Siellä 

esiintyvät sekä ”kunnia” (Ex 33:18) että ”kirkkaus” (Ex 33:19.22). 
4 Vrt. Num 12:7 ”uskottuni”, myös Hepr 3:2.5. 
5 Vrt. Num 12:3. 
6 LXX lisää edelle: ”pyhitti”. 
7 LXX:n mukaan täydennys. Viittaa kaikkiin ihmisiin, mutta lähinnä israelilaisiin (vrt. 

Sir 50:17). Smend ja Di Lella. 
8 Vrt. Ex 33:11, Num 12:8, Dtn 34:10. 
9 Jokseenkin sanatarkka sitaatti kohdasta Ex 20:21, minkä mukaan yllä oleva käännös. 

Vrt. myös Ex 24:18, Dtn 4:11 ”synkät pilvet”, Dtn 5:22 ”synkät pilvet”. 
10 Pääteksti näin. 
11 Marginaalin lukutapa. 
12 Vrt. Ex 32:15 ja Dtn 9:15. 
13 Kaikkien käskyjen yleistermi.  
14 Appositio edelliseen, vrt. Sir 17:11, Lev 18:5, Dtn 30:15-16, 32:46-47, Hes 20:11. 

Toora voisi olla tässä myös ”ohje, opetus, neuvo” tms. LXX:ssa on nomos. 
15 Todennäköisesti subjekti on Mooses (näin Smend ja Skehan - Di Lella) eikä Jumala, 

sillä käskyjen opettaminen kansalle on Mooseksen eikä Jumalan tehtävä (Dtn 4:10-14). 
16 Toinen muoto tekstissä, toinen marginaalissa. Erolla tuskin on merkitystä 

käännöksessä. 
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ja hänen käskynsä1 ja määräyksensä Israelille2. 

 
 

Aaron ja Pinehas3 (45:6-26)4 

 

6 Ja hän korotti pyhäksi5 Aaronin Leevin heimosta6 

77 ja asetti hänet ikuiseksi säädökseksi8 

ja antoi hänen yllensä9/hänelle10 loiston/kirkkauden/kunnian11, 

ja tämä12 palveli häntä kunniassaan/kirkkaudessaan, 

ja hän vyötti hänet villihärän sarvilla13/loistavalla puvulla/vaatteella1 

                                                 
1 Uusi sana käskyistä, esiintyy useimmiten dekalogin läheisyydessä. Alkuperäinen 

merkitys oli ”liiton ehdot”. Tässä on käytössä lakitermien koko paletti. 
2 Alluusio jakeeseen Ps 147:19. 
3 Toinen mahdollisuus on antaa Pinehasille oma otsikko (j. 23-24), mutta toisaalta 

Pinehas kuuluu Aaronin sukuun, ja pienet jaksot omine otsikkoineen eivät ehkä ole 

kovin toivottuja. Myös Daavid mainitaan ohimennen tässä jaksossa (j. 25), mutta hänen 

varsinainen paikkansa on myöhemmin 47:1-11. Aaroniin palataan vielä jakeessa 25. 
4 MS B on myös tässä ainut käsikirjoitus. 
5 Vrt. Num 16:1-7 ja Ps 106:16. 
6 LXX:ssa on tällä kohtaa enemmän tekstiä (viittaus Moosekseen, Aaronin veljeen). 
7 Ensimmäinen rivi on hepreassa vielä jakeessa 6, mutta LXX:ssa jakeen 7 alussa, jota 

tässä seurataan (vrt. samoin muualla). 
8 Ajatus: antoi hänen heimolleen pappeuden ikuiseksi tehtäväksi. Vrt. näin lähes sama 

Ex 29:9 ja myös Ex 40:15 (hieman etäämpänä). 
9 Pääteksti, joka tuntuu jo viittaavan Aaronin ornaattiin. 
10 Marginaalin lukutapa. 
11 Marginaalin lukutapa lisää tähän suffiksin (”loistonsa”). 
12 Subjekti vaihtuu hepreassa hankalasti. Kreikassa se säilyy samana, mutta verbi on 

toinen (”tehdä onnelliseksi”). 
13 Crux interpretuum. Sama Num 23:22 ja 24:8 ”villihärän voimat”. HALAT, 1571, 

päätyy selitykseen, jonka mukaan ”villihärän sarvet” olisivat vertauskuvallinen ilmaus 

ylipapin ylevälle päähineelle, siis jonkinlaiselle sarvikruunulle. Vähän vaikea on uskoa 

tähän selitykseen. 
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ja puki hänet (kulta)tiukuihin2, 

8 ja hän puki hänet koristuksen/loiston kruunulla3 

ja koristi/kaunisti hänet kirkkaudella/kunnialla4 ja voimalla, 

housuilla5, paidalla6 ja viitalla7, 

9 ja hän ympäröi/kehysti hänet tiu’uilla8 

ja granaattiomenilla9 yltympäriinsä10, 

jotta hän antaisi ihanan/suloisen soinnin askelillaan 

ja saattaisi äänensä/itsensä11 kuulluksi kaikkeinpyhimmässä12 

kansansa jäsenten muistoksi/muistamiseksi13, 

101 pyhillä vaatteilla, jotka olivat kultaa, sinipunaista ja purppuraista villaa2, 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä olisi LXX:n mukainen käännös, jonka kyllä asettaisin etusijalle. Kun puku on 

saatu päälle, on järkevää puhua myös sitä koristavista tiu’uista. 
2 Papin viitan helmaa koristaneet kultaiset tiu’ut, jotka mainitaan Ex 28:33-34 ja 39:25-

26. Rivi saattaa olla tässä kahdennus (vrt. jae 8 [j. 9]). Se puuttuu LXX:sta. 
3 On kolme eri tapaa tulkinta tässä sana ����: 1) akkadin, syyrian ja myöhemmän 

heprean pohjalta ”kruunu” (HALAT, 456 ja Segal). Tätä tukee samantyypinen ilmaus 

Sir 6:31 ”loiston seppele/kruunu” (paralleeleja siellä), tosin kruunusta tulee puhe 

myöhemmin jakeessa 12, 2) ”kauttaaltaan” kuten Sir 37:18 (näin Sauer), tai 3) 

”koristuksen täydellisyys” eli ”täydellinen kauneus” (Smend ja Skehan - Di Lella). 
4 Sanasta 	 �������puuttuu kaksi kirjainta, jotka on helppo täydentää. 
5 Viittaus kohtiin Ex 28:42 ja Ex 39:28. 
6 Viittaus kohtiin Ex 28:39-40 ja Ex 39:27. 
7 Viittaus kohtiin Ex 28:31-35 ja Ex 39:20-26. 
8 Tämä on hepreassa jakeen 8 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 9 alussa. Sama oli (eri 

verbin kera) jo jakeessa 7 (ks. siellä paralleelit). 
9 Esiintyvät yhdessä tiukujen kanssa Ex 28:33-34 ja 39:25-26. 
10 Tähän sisältyy kaksi heprean sanaa, joista toinen tarkoittaa ”paljoutta” (esim. Gen 

17:4-5) ja toinen ”ympäriinsä”. 
11 Hepreassa on sana ”ääni”, mutta se tuskin tarkoittaa tässä puheääntä, vaan 

pikemminkin tiukujen ääntä. 
12 Eri käännöksiä ovat ”sisäkammio” (esim. 1Kun 6:5.23), ”sisäkammio, 

kaikkeinpyhin” (esim. 1Kun 6:16 ja 8:6) sekä ”pyhin” (Ps. 28:2). 
13 Ajatus: että Jumala muistaisi omaa kansaansa. 
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(taitavan) kutojan tekoa3, 

oikeuden rintakilvellä4, efodi-kasukalla5 ja vyöllä6, 

11 karmiininpunaisesta villasta7, kankurin tekoa8.9 
10Rintakilven päällä (on/oli11) jalokiviä12 

(ja) sinettikaiverrukset13 [niiden upo]tuksissa1, 

                                                                                                                                                                  
1 Tässä jatkuu vaatteiden kuvaus pelkkänä luettelona, jota jollakin tavalla hallitsevat 

jakeiden 7-9 pukea-verbit. 
2 Molemmat esiintyvät yhdessä mm. Ex 28:5.6.8. 
3 Esiintyy usein papiston vaatteiden kuvauksessa, käännetty melko vapaasti: Ex 26:1.31 

ja 36:35 ”kutoa taidokkaita…”, Ex 28:6 ”tehdä kutomalla taidokkaasti”, Ex 28:15 

”taitavasti kudottu”, Ex 36:8 ”tehdä taidokkaita…”. 
4 Sama muualla Ex 28:15 ”rintakilpi käytettäväksi oikeuden jaossa” ja Ex 28:29.30 

”oikeutta jakava rintakilpi”. 
5 Ex 28:4.6; Ex 39:2 ”efodi-kasukka”, Ex 29:5 ym. ”kasukka”. 
6 Vrt. Sir 11:4 ”lannevaate” (par.), tässä ”vyö” kuten 2Kun 1:8, Jes 5:27; 11:5. Sana ei 

esiinny Ex:ssa papiston ornaatin yhteydessä, mutta Ex 39:29 tuntee ”kangasvyön”, josta 

käytetään hepreassa eri sanaa. 
7 Ks. Ex 25:4, 26:1, 28:33, 39:29. On vaikea sanoa, liittyykö tämä ainoastaan vyöhön 

vai myös rintakilpeen ja efodi-kasukkaan. Kaikkien niiden yhteydessä mainitaan myös 

muita materiaaleja. 
8 Vastaa edellisen jakeen toteamusta ”(taitavan) kutojan tekoa”. Sanonta esiintyy Ex 

28:32, 35:35, 39:22.27, mutta missään sitä ole eksplikoitu käännöksessä, joten pohja 

puuttuu! 
9 Tämä rivi on hepreassa jakeen 10 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 11 alussa. 
10 Seuraavan kuvauksen taustalla on Ex 28:15-21. 
11 Heprea ei kerro aikamuotoa. Kuvataan Aaronia, mutta sama tila jatkuu edelleen hänen 

jälkeläistensä vaatetuksessa. 
12 Näin Jes 54:12. Ex 28:17 ”korukivi” on hepreassa eri sana, mutta toisaalta sen käyttöä 

voisi harkita, jotta yhteys syntyy. 
13 Terminus technicus, joka tarkoittaa sinettikivien kaiverrukseen käytettyä tekniikkaa. 

Tämä on eksplikoitu laajasti Ex 28:21 ”niin kuin sinettikiviä kaiverretaan, samalla 

tavalla kaiverrettakoon”, hieman lyhyemmin Ex 39:6 ”oli kaiverrettu niin kuin 

sinettikiviin”. 
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jokainen jalokivi2 muistutukseksi/muistuttamassa kaiverretulla kirjoituksella 

Is[raelin heimojen]3 luvun mukaan4. 

125 Kultainen kruunu6 (oli/on) turbaanin7 päällä8, 

ja9 otsakoru10, jossa (oli/on) pyhyyden [sinettikaiverrus]11, 

loisto, kirkkaus ja voiman/väkevyyden ylistys12, 

[silmien ha]lu/ilo13 ja kau[neuden täydellisyys14]. 

                                                                                                                                                                  
1 Sana on täydennetty (���� ����), vrt. Sir 32:6 ”täyteys/upotus”. Tarkoittaa ilmeisesti 

kiveen tehtyjä syvennyksiä, joihin kaiverrukset oli piirretty. 
2 Eri sana kuin edellä, mutta näin esim. 2Sam 12:30, 1Kun 10:2.10.11. Pitäisikö 

tässä(kin) käyttää sanaa ”korukivi” (vrt. edellä)? 
3 Täydennys LXX:n mukaan. 
4 Kuhunkin kiveen oli kaiverrettu yhden Israelin heimon nimi muistuttamaan 

(Jumalaa?) tästä heimosta. Ex 28:17-21. 
5 Jae viittaa kohtiin Ex 28:36-38 ja Ex 39:28-31. 
6 Sama Ps 21:4. Itse asian kannalta ”kultainen kruunu” on hieman ongelmallinen, koska 

Ex 28 ja 39 ei puhu mitään sellaisesta. Vaikuttaa siltä, että ”kultainen kruunu” tarkoittaa 

itse asiassa samaa kuin seuraavassa esille tuleva kultainen otsakoriste. Tuskin turbaanin 

päällä saattoi olla samalla kertaa sekä kultainen kruunu että kultainen otsakoriste. 
7 Näin kaikkialla (Ex 28:4.37.39; 29:6, 39:28.31). 
8 Tekstissä on �����”viitta” (45:8), mutta se ei sovi tähän, luettava ����(Smend, Skehan 

– Di Lella). 
9 Tämän jättäisi mielellään pois (Smend, Skehan – Di Lella), jotta kruunu mieltyisi 

otsakoristukseksi. 
10 Ks. jo Sir 40:4 ”otsakoru”, ja tässä Ex 28:36; 39:30 ”ruusukkeen muotoinen 

otsakoriste/koru” (obs. pieni ero!). 
11 Täydennetty jakeiden Ex 28:36 ja 39:30  sekä LXX:n perusteella (vrt. jae 11). 

Kaiverruksessa olivat sanat ”Herralle pyhitetty” (ks. em. kohdat). 
12 Suuresti ylistetty tms. Kaikki tämän rivin termit luonnehtivat edellä mainittua 

otsakoristusta (tai kruunua). 
13 Täydennys LXX:n mukaan. Sama Sir 36:22(27) ”silmän haluama” (par.). 
14 Täydennys on enemmän kontekstin kuin LXX:n pohjalta. Puuttuva sana voi olla joko 

�����(vrt. Hes 27:3, 28:12 ”itse kauneus”, Val.v 2:15 ”kauneudessaan täydellinen”) tai 
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131 [Ennen häntä (Aaronia) sellaista kauneutta2 ei ole ollut, 

eikä koskaan] vieras(heimoinen) [ole pukeutunut3 (siihen/sellaiseen pukuun), 

paitsi yksin] hänen poikansa4 

ja samoin hänen poikansa/jälkeläisensä suku[polvissaan]5/polvesta polveen. 

(väli) 

146 Hänen7 ruokauhrinsa8 poltetaan kokonaisuudessaan9 

ja joka päivä pysyvästi/päivittäisenä (uhrina)10 kaksi kertaa. 

1511 Mooses täytti12 hänen kätensä13 

ja voiteli hänet pyhällä öljyllä, 

ja se/tämä tuli hänelle ikuiseksi liitoksi14, 

                                                                                                                                                                  
����� (vrt. Ps 50:2 ”täydellisen kaunis”), millä ei ole merkitystä itse käännöksen 

kannalta. 
1 Jakeesta on säilynyt vain rippeitä hepreassa, täydennykset on tehty LXX:n mukaan. 
2 Moderneissa käännöksissä tätä sanaa ei yleensä näy (paitsi TOB), mutta kreikassa se 

on aivan selvästi (
 ����). 
3 Kreikassa on mennyt aikamuoto (aoresti), vaikka monet kääntävät tässä preesensillä 

tai futuurilla. 
4 Hepreassa on saattanut olla tällä rivillä hieman enemmän tekstiä, mutta sen sisältöä on 

mahdoton päätellä, koska LXX ei anna enempää. 
5 Sana on säilynyt vain osittain, mutta on helposti rekonstruoitavissa. 
6 Viittaus kohtaan Lev 6:12-16. 
7 So. Aaronin ja hänen jälkeläistensä tuoma uhri (Lev 6:12). 
8 Näin Lev 6:13. 
9 Sama Lev 6:15 ”on poltettava kokonaisuudessaan”. 
10 Sana 	 ���� tarkoittaa varsinaisesti ”alituinen/sesti/pysyvä/sti”, mutta siitä tulee 

myöhemmin terminus technicus, joka tarkoittaa ”päivittäinen uhri” (näin Dan 8:11.13, 

11:31, 12:11). Se esiintyy adjektiivina sanan ”uhrilahja” yhteydessä jo Lev 6:13 

”päivittäinen”. 
11 Viittaus kohtaan Lev 8:1-13, vrt jo Ex 28:41. 
12 Alusta puuttuu pari tässä tapauksessa epäolennaista kirjainta. Hakasulkuja tuskin 

tarvitaan. 
13 Papillinen termi: ”vihki hänet virkaan” (vrt. Ex 28:41, 29:9.33.35 ym.). 
14 Vrt. Num 25:12-13, myös Mal 2:4-5.8. 
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ja hänen siemenelleen/jälkeläisilleen niin kuin taivaan päivät1, 

että hän palvelisi ja toimisi pappina hänelle2 (Jumalalle) 

ja siunaisi hänen kansaansa hänen nimessään3. 

16 Hän (Jumala) valitsi hänet kaikista elävistä/ihmisistä4 

tuomaan/uhraamaan polttouhreja5 ja rasvoja6 

ja suitsuttamaan7 mieluisasti tuoksuvaa savua8 ja muistutusuhria9 

ja toimittamaan sovitus israelilaisille10. 

17 Ja hän antoi hänelle käskynsä11 

ja pani hänet hallitsemaan säädöksiään ja määräyksiään12, 

                                                 
1 Sama Dtn 11:21 ”niin pitkäksi aikaa, kuin taivas kaareutuu maan yllä” ja Ps 89:30 

”niin kauan kuin taivas kaartuu maan yllä”. 
2 Vrt. Ex 28:3.41 ”palvella minua pappina”. 
3 Vrt. sama Dtn 10:8,  ja itse asiaan Num 6:22-27. 
4 Tässä (kuten jo 45:4) viittaus kohdistuu luonnollisesti ensi sijassa israelilaisiin, vrt. 

Num 16:5.7, 17:16-23. 
5 Tekstissä on yksikkö, mutta merkitys on kollektiivinen. 
6 Tarkoittaa uhrien rasvaisia osia. Käännetty yleensä sg. ”rasvaa” (Gen 4:4, Lev 8:25, 

9:19-20), mutta monikkokin (”rasvat”) esiintyy (Lev 9:24). 
7 Kontekstista riippuen verbi on käänetty ”suitsuttaa” (esim. 1Kun 9:25), ”polttaa 

suitsuketta” (esim. Num 17:5) tai ”polttaa” (esim. Ex  29:18, Lev 1:9). 
8 Vrt. Gen 8:21 ”uhrisavun tuoksu”, mutta yleensä termi esiintyy ”tuliuhrin” yhteydessä, 

jolloin saadaan ”tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa”. Näin myös Lev 2:2.9, 

jotka ovat tämän kohdan taustalla. Sir 45:16 ei sisällä mainintaa ”tuliuhrista”, mikä 

vaatii käännökseen modifiointia. 
9 Vrt. Lev 24:7 ”muistutusuhri”, Num 5:26 ”selvitysuhri” (!), mutta yleensä kuten Lev 

2:2.9 ”muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle” (vrt. myös Lev 2:16). Koska 

viittaus kohdistuu jakeisiin Lev 2:2.9, olisi ehkä syytä rakentaa seuraavan tyyppinen 

kokonaisuus: ”suitsuttamaan (mieluisasti) tuoksuvaa savua / muistutukseksi siitä, että 

uhri kuuluu Herralle” (kaksi riviä). 
10 Vrt. Lev 16:32-34. 
11 Yleistermi tooran kaikista käskyistä. 
12 Antoi hallinta- ja käyttövallan niihin. Taustalla ovat Dtn 33:8-10 ja Dtn 17:8-12, 

joissa esiintyy osittain myös samoja termejä. 
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ja hän (Aaron) opetti hänen kansalleen säädökset 

ja määräykset israelilaisille1. 

(väli) 

182 Ja kuumenivat/kiivastuivat/suuttuivat3 hänelle vieraat/vierasheimoiset4 

ja alkoivat kadehtia5 häntä autiomaassa, 

Datanin ja Abiramin miehet 

ja Korahin joukko6 vihansa väkevyydessä/kiivaudessa/lla. 

19 Ja Herra näki (sen) ja vihastui/suuttui 

ja teki heistä lopun/tuhosi heidät vihansa hehkulla7, 

ja hän tuotti heille merkin/ihmeen/tunnusteon8 

ja söi/poltti9 heidät tulensa liekillä. 

(väli) 

20 [Ja hän lisäsi]10 Aaronille kunniaansa11 

ja antoi hänelle hänen perintöosansa1: 

                                                 
1 Pappien opetustehtävästä paitsi Dtn 17:11 ja Dtn 33:10 myös Lev 10:11  sekä Mal 2:6-

7. 
2 Jakeet 18-19 viittaavat Korahin, Datanin ja Abiramin kapinaan Num 16:1–17:15 (vrt. 

Dtn 11:6, Ps 106:16-18). 
3 Nykysuomalainen sanoisi, että he ”hikeentyivät” Aaronille. 
4 Tarkoittaa juuri vieraisiin heimoihin kuuluvia (kuten jo j. 13). Num 17:5 esiintyy 

”vieras mies” (� �� ��� ), joka on käännetty ”ulkopuolinen” ja selitetty jo alkutekstissä 

”Aaronin sukuun kuulumaton”. 
5 Sama juuri näin Ps 106:16. 
6 Termi on omaksuttu tähän yhteyteen (ks. Num 16:6.21, vrt. Ps 106:17). 
7 Hehkuvalla vihallaan. 
8 Tämä tarkoittaa maan halkeamista (Num 16:30-34), johon nähden tuhoava tuli oli 

vielä erillinen rangaistus (Num 16:35). Maan halkeamista ei näköjään eksplikoida tässä 

lähemmin. 
9 Vrt. Num 16:35 tuli ”poltti”, Ps 106:18 ”liekki poltti” (vm. kohdassa on eri verbi 

hepreassa). 
10 LXX:n mukaan ilmeinen täydennys (� � ���). 
11 Siis Jumalalta peräisin olevaa kunniaa, joka koituu Aaronin kunnian kasvamiseksi 

(Num 18:1-7). 



Sir 45:6-26 245 

Py[hät lahjat]2 hän antoi hänelle leiväksi/ruuaksi, 

Herran tuliuhreja3 he (saavat) syödä4. 

21 [Uhrileivät]5 ovat hänen osuutensa6 

ja anti/lahja7 hänelle ja hänen siemenelleen/jälkeläisilleen, 

22 mutta [kansan maassa]8 ei hän peri /saa perintöosaa9, 

ja heidän keskellään/joukossa hän ei ole jakamassa/hänelle ei jaeta10 perintömaata/omaa 

 maata. 

He[rran] tuliuhrit11 ovat [hänen osuutensa 

ja perintöosansa/perintönsä israelilaisten keskuudessa]1. 

                                                                                                                                                                  
1 Aaronin jälkeläiset eivät saaneet omaa perintömaata, vaan Herra oli heidän 

”perintöosansa” (Num 18:20), ja he elivät temppeliin tuoduista uhrilahjoista (Num 18:8-

19). 
2 Täydennys LXX:n mukaan: �[	 � �������], Smend ja Segal. Käännetty yleensä ”pyhät 

lahjat” (ks. Sir 7:31 ja tässä erityisesti Num 18:19), mikä sopinee myös tähän. Joskus 

sanalla on erityisesti ”uutisuhrien/lahjojen” merkitys (vrt. tässä LXX ja Sauer). 
3 Täsmällisyyttä vaativissa kohdissa käännetty ”tuliuhrit” (esim. Ex 29:18.25, Lev 

3:3.5), mutta muualla esim. ”Herralle tuotavat uhrit ja lahjat” (Dtn 18:1). Tässä 

tapauksessa edellisellä rivillä voitaisiin puhua ”pyhistä lahjoista”, joilla tarkoitetaan 

uutislahjoja ynnä muita ei poltettavia uhreja, ja tällä rivillä ”Herralle tuotavista 

uhreista”, joilla tarkoitetaan poltettavia uhreja (osa niistä kuului papeille). 
4 LXX:ssa tämä rivi on jakeen 21 alussa.  
5 Täydennys ��� �����LXX:n mukaan. Entiset ”näkyleivät”, nykyisin ”uhrileivät” (vrt. 

Ex 25:30, Lev 24:5-9, Mark 2:26 ym.). 
6 LXX:ssa tämä on jakeessa 20. 
7 Yleensä aina ”lahja” (vrt. Ex 28:38, Num 18:6, Dtn 16:17). 
8 LXX:n mukaan. Hepreassa tällainen ilmaus kuulostaa jonkin verran oudolta, mutta 

ajatus on selvä. 
9 Vrt. Dtn 18:1. 
10 Riippuen siitä, millä tavalla verbi vokalisoidaan (pi. tai pu.), mikä ei vaikuta 

olennaisesti käännökseen. 
11 Sama kuin edellä. Tässä ehkä parhaiten ”Herralle tuotavat uhrit ja lahjat” kuten Dtn 

18:1 (sama ilmaus). 
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(väli) 

23 Ja myös Pinehas, Eleasarin2 poika, 

väkevyydellä/urheudella/rohkeudella [(nousi) kolmantena3 kunniaan]4 

kiivailullaan/kiivailemalla5 kaikkeuden Jumalan6 puolesta. 

Ja hän astui/asettui kansansa repeämään/muurinaukkoon7, 

koska hänen sydämensä innosti/vaati häntä8, 

ja toimitti sovituksen israelilaisille9. 

24 Sen tähden hän (Jumala) nosti/vahvisti myös10 hänelle säädöksen/oikeuden11, 

rauhanliiton12 temppelin ylläpitämiseksi/huolehtimiseksi1,2 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa on säilynyt vain kolme kirjainta, jotka voidaan täydentää LXX:aa hyväksi 

käyttäen: �� ��������� ��������������������(Smend ja Segal). 
2 Ks. hänestä Num 20:25-28, 27:19-23. 
3 Pinehas oli kolmas Mooksesta alkavassa suksessiossa. Tässä tuskin tarkoitetaan sitä, 

että Pinehas oli Aaronista lähtien tämän kolmannen polven edustaja. 
4 LXX:n mukainen täydennys. Pinehasin uroteko, johon viitataan on kerrottu Num 25:1-

13, ja vrt. myös 1Makk 2:54 ja Sir 50:24. Tapaus oli tärkeä hellenistisenä aikana, jolloin 

eri puolueet kamppailivat ylipapin asemasta. 
5 Näin Num 25:13, miten sama 1Makk 2:54 uudessa käännöksessä? 
6 Sama Sir 36:1, vrt. Sir 43:27. LXX:ssa aivan toisin: ”Herran pelossa”. 
7 Sama Ps 106:23 ”astui hänen eteensä ja suojeli heitä” sekä Hes 22:30 ”seisoa lujana 

sen (muurin) aukossa”. 
8 Toisin sanoen hän toimi vapaaehtoisesti sisäisen pakon sanelemana. Vrt. Ex 25:2 

”tuntea halua” ja Ex 35:29 ”haluta antaa”. 
9 Vrt. Num 25:23 ”ja näin sovitti israelilaisten synnit”, Sir 45:16 ”toimittaa sovitus 

israelilaisille”. 
10 Viittaa aikaisempiin liittolupauksiin ja säädöksiin. 
11 Jatkaa aikaisemmin alkanutta liittoteologista linjaa, jonka mukaan tiettyjen 

henkilöiden kanssa tehdään liitto ja heille annetaan tiettyjä pysyviä lupauksia tai 

oikeuksia. Vrt. tässä erityisesti 44:21 ”nosti/vahvisti hänelle (liiton/lupauksen)”, 45:7 

”asetti hänet ikuiseksi säädökseksi”. Tässä ”säädös” tulee lähelle ”oikeutta”. 
12 Viittaa kohtaan Num 25:12 ”teen hänen kanssaan liiton ja annan hänen menestyä” 

(saattaa olla liian pitkä tässä käytettäväksi!), muualla Jes 54:10 ”rauhanliittoni”, Hes 
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että3 hänellä ja hänen siemenellään/jälkeläisillään olisi 

iso pappeus/ylipappeus4 ikuisesti. 

(väli) 

25 Ja myös hänen liittonsa Daavidin, 

Iisain pojan, kanssa Juudan heimosta,5 

oli miehen6 perintö yksin hänen pojalleen7, 

Aaronin perintö (sen sijaan) koko hänen siemenelleen/kaikille hänen jälkeläisilleen.8 

(väli) 

Ja nyt/siis ylistäkää Herraa, hyvää9, 

joka seppelöi teidät kunnialla/kirkkaudella10. 

                                                                                                                                                                  
34:25 ja 37:26 ”teen heidän kanssaan liiton ja takaan heille rauhan” (sama vika kuin 

edellä Num 25:12 yhteydessä). 
1 Subjekti voi olla yhtä hyvin Jumala kuin Pinehas (lähinnä ehkä jälkimmäinen). 

Verbiin liittyy voimakas materiaalisen huolenpidon aspekti, vrt. Gen 45:11 ”huolehtia 

elatuksesta”, Gen 50:21 ”huolehtia”, 2Sam 19:33 ja 1Kun 5:7 ”huolehtia ylläpidosta”, 

1Kun 4:7 ”vastata ylläpidosta”, 1Kun 17:4 ”tuoda ruokaa”, 1Kun 17:9 ja Ps 55:23 

”pitää huolta”. 
2 LXX:ssa puhutaan tässä mielenkiintoisella tavalla ”pyhien (pyhäkön?) ja hänen 

kansansa johtamisesta”, mikä viittaa ylipapin kasvaneeseen merkitykseen myös 

poliittisena johtajana. 
3 Voidaan ehkä kääntää: ”Näin…”. 
4 Vrt. ”ylipappi”, joka esiintyy kymmeniä kertoja sekä VT:ssa että UT:ssa. Myös 

adjektiivi ”ylipapillinen” esiintyy (Ap.t 4:6). ”Ylipappeus” ei esiinny missään. 
5 Daavid-liittoon ks. 2Sam 7:11-16, 23:5, Jes 55:3, Jer 33:21.26; Ps 89:3-5.29-30. 
6 Sana �� �”tuli”�on korjattu muotoon ���  ”mies”. 
7 ”Yksin hänen pojalleen” on LXX:n pohjalta tehty korjaus. Hepreassa on tällä paikalla 

käsittämätön ”hänen kunniansa edessä”. Tässä lienee tarpeen nootti, jossa sanotaan, että 

hepr. teksti on käsittämätön ja käännös noudattaa LXX:aa. 
8 Ajatus on se, että kuninkuus siirtyi aina yhdelle pojalle, pappeus sen sijaan heimon 

kaikille jäsenille. 
9 Löydettävä sopiva määre tai käännettävä: ”sillä hän on hyvä”. 
10 Vrt. Ps 8:6 ”seppelöidä kunnialla ja kirkkaudella” (myös hepreassa on tässä kaksi eri 

sanaa ”kunnialle” ja ”kirkkaudelle”). Nämä rivit puuttuvat LXX:sta. 
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26 Ja hän antakoon teille1 sydämen viisautta2  

[tuomitaksenne hänen kansaansa vanhurskaasti/oikeudenmukaisesti3], 

ettei4 teidän hyvyytenne5 unohtuisi, 

eikä teidän väke[vyytenne]/mah[tinne]6 ikuisuuden sukupolviin saakka!7 

 

 

  

 

 

                                                 
1 Toivotus kohdistuu Ben Siran oman aikakauden papistolle. 
2 Tarkoittanee samaa kuin Salomon ”viisas ja ymmärtäväinen sydän” (1Kun 3:9.12). 

Tämä rivi toistuu myöhemmin Sir 50:23a.  
3  Tämä LXX:ssa oleva lause on suora viittaus juuri edellä mainittuun kertomukseen 

Salomon unesta Gibeonissa (ks. erityisesti 1Kun 3:9). LXX on melko varmasti 

säilyttänyt tässä alkuperäisen tekstin, sillä ilman sitä viisaan sydämen pyytäminen ei 

tunnu järkevältä. 
4 Voisi ajatella käännöstä: niin silloin teidän hyvyytenne ei… 
5 Tarkoittanee lähinnä hyviä tekoja. 
6 Sana on täydennetty: ���� �[���].�
7 Koko jae on kirjoitettu poikkeuksellisesti ilman säejakoa, joka on käännöksessä 

toteutettu erillisten lauseiden mukaan. LXX:ssa on neljä riviä. Koko pitkä jakso 45:6-26 

on vuolaudessaan voimakas todiste sen puolesta, että Ben Sira oli nimenomaan 

papillinen kirjanoppinut. Aaronin ja hänen jälkeläistensä asema ylittää jopa Mooseksen 

ja Daavidin viran. Ben Siran historiallisen taustan kannalta tärkeitä ovat viimeiset jakeet 

25b-26, joissa hän siirtyy puhuttelemaan te-muodossa oman aikansa kuulija- ja/tai 

lukijakuntaa. Kontekstin perusteella tämä edustaa juuri papistoa. 
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Joosua ja Kaleb (46:1–10)1 

 
1 Sankari/soturi2, voiman poika3, oli Joosua, Nunin poika, 

Mooseksen palvelija4 profeetan virassa/tehtävässä5, 

joka muovattiin/luotiin/oli muovattu/luotu6 olemaan (omina) päivinään7 

suuri apu/pelastus8 hänen valituilleen9, 

kostamaan koston vihollise/ille10 

ja jakamaan/antamaan Israelille perinnön/perintömaan11. 

2 Kuinka loistava/upea/mahtava12 hän olikaan ojentaessaan käden 

ja heiluttaessaan/heristäessään1 tapparaa2 kohti kaupunkia3! 

                                                 
1 Tähän on vain käsikirjoitus MS B. 
2 Yleensä käännetty ”sankari” (1Sam 17:51, Hes 39:20, Joel 2:7), mutta esiintyy myös 

”soturi” (Joel 4:9). 
3 Viittaa tässä lähinnä sotilaalliseen kuntoon, vrt. 1Sam 14:52 ”(rohkea ja) voimakas 

mies”, 1Sam 18:17 ”soturi”, Dtn 3:18 ”asekuntoiset miehet”. ”Voiman poika” voidaan 

hyvin  yhdistää ”sankariin/soturiin”, jolloin saadaan: ”väkevä sankari” tai ”rohkea 

soturi”. Vrt. LXX: ”väkevä sodassa”. 
4 Viittaa kohtiin Ex 33:11 ja Joos 1:1 (sama). 
5 Vrt. Sir 44:3 ”profeetallisuus/ennustustaito”, mutta tässä selvästi profeetan virka. 

Taustalla on Dtn 18:15-22 ja siinä edellytetty profeetallinen successio Mosaica. Tässä 

näkyy selvästi profeettojen alistaminen Mooseksen alaisuuteen. Joosuan 

virkaanasettaminen Mooseksen toimesta on kerrottu Num 27:12-23, vrt. Dtn 34:9. 
6 Tässä on hieman yllättäen 2. luomiskertomuksen verbi ”muovata/luoda”. 
7 LXX:ssa on tällä paikalla ”nimensä mukaisesti”, joka viittaa seuraavan rivin 

sanaleikkiin. Joosuan nimi ja ”apu/pelastus” ovat samaa juurta (jota myös Jeesuksen 

nimi edustaa). 
8 Sama 1Sam 19:5, 2Sam 23:10.12 ”suuri voitto”. 
9 Viittaa israelilaisiin Jahven valittuina. Taustalla on Dtn:n valintateologia (Dtn 7 ym.). 
10 Viittaa jokseenkin sanatarkasti kohtaan Joos 10:13 ”kunnes kansa oli kostanut 

vihollisilleen”. 
11 Sanatarkka viittaus kohtaan Dtn 1:38 ”sillä hänen (Joosuan) tulee jakaa maa 

israelilaisille perinnöksi” (vrt. myös Dtn 3:28). 
12 Hieman toisenlaisessa kontekstissa Val.v 5:12 ”ylhäinen”. 
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3 Kuka se, joka olisi (uskaltanut/voinut) astua hänen eteensä4, 

sillä Herran sotia5 hän so[ti]6? 

4 Eikö hänen kätensä välityksellä7 aurinko seisahtunut8, 

yhdestä päivästä [tullut kaksi]9? 

5 Sillä hän huusi avuksi Korkeinta Jumalaa10, 

kun häntä ahdistivat11 [viholliset ympäriinsä]12, 

ja Korkein Jumala vastasi hänelle rakeilla13, 

                                                                                                                                                                  
1 Ks. Sir 36:3 ”heristää/ojentaa/kohottaa” ja siellä myös muita paralleeleja. 
2 Näin Joos 8:18.26, mihin tässä viitataan, ja samoin myös muualla (esim. 1Sam 

17:6.45). 
3 Tarkoittaa Ain kaupunkia (Joos 8). LXX puhuu yleistävästi ”kaupungeista”. 
4 Viittaa kohtaan Joos 1:5, jossa on sama verbi saman preposition kanssa: ”ei kukaan 

voi sinua vastustaa”. LXX:ssa koko rivi on ymmärretty väärin. 
5 Muualla aina näin (sg. tai pl.), 1Sam 18:17, 25:28, ja vrt. myös Num 21:14. 
6 Kaksi puuttuvaa kirjainta on helppo täydentää kontekstin ja LXX:n perusteella. Jae 

viittaa sisällöllisesti koko maanvalloituskertomukseen Joos 1-12. Vrt. terminologisesti 

erityisesti Joos 10:14. 
7 Viittaus kohtaan Joos 10:12-13, jossa ei tosin puhuta mitään erityisesti Joosuan 

”kädestä”, mutta ilmaus ”kädellä/käden välityksellä” on tässä kaikesta päätellen 

yleisemmässä käytössä: ”hänen välityksellään/hänen toimestaan” (vrt. ThWAT II, 438), 

vrt. Smend tässä ”durch ihn”, hieman toisin Sauer: ”durch seine Macht” – mutta ”valta” 

oli viime kädessä toki Jumalan. 
8 Tätä verbiä käytetty samasta Joos 10:13b. 
9 Täydennys LXX:n mukaan. Koska aurinko pysyi kokonaisen päivän paikallaan 

laskematta lainkaan illalla, yksi päivä kesti tavallaan kaksi päivää. Yhtä hyvin voisi 

tietenkin sanoa, että kahdesta päivästä tuli yksi ainoa päivä, mutta Ben Sira päätteli 

toisin. 
10 Sama näin Gen 14:18-20.22, vrt. myöhemmin sama Sir 47:5.8 ja 48:20. 
11 Syyrian pohjalta oletettu merkitys (vrt. LXX). Snl 16:26 hieman eri merkitys 

(”hoputtaa”). 
12 LXX:n mukaan. 
13 Tässä on hepreassa näkyvissä sana ”kivillä”, joka tarkoittaa tässä kontekstissa rakeita, 

ks. Joos 10:7-14 ja erityisesti siellä jae 11. 
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[kiven kokoisilla rakeilla]1. 

6 [Hän heitti/syöksi (ne) sotivan/viholliskansan päälle2, 

ja rinteessä3 hän tuhosi vastustajat,]4 

että jokainen tuhon omaksi tuomittu kansa5 tie[täisi]6, 

että He[rra] katselee/tarkkailee/valvoo heidän sotiaan7. 

(väli)8 

[Ja myös/edelleen]9 koska hän uskollisesti seurasi10 Jumalaa 

7 ja Mooseksen päivinä teki laupeuden/hurskauden11,12 

hän ja Kaleb, Jefunnen poika, 

astumalla esiin/asettuessaan vastustamaan13 kansankokouksen villiintymistä1 
                                                 

1 Tämä on vapaa täydennys, joka on tehty jakeen Joos 10:11 mukaan LXX:aan 

tukeutuen. Hepreasta on säilynyt ainoastaan yksi kirjain (�), josta Smend on rakentanut 

harvinaisen, vain Hes 13:11.13, 38:22 esiintyvän rakeita tarkoittavan sanan ������ .  

Näin edellisen säkeen ”kiviin” liittyisi kaksi rakeita tarkoittavaa sanaa 	 ��� (vrt. Sir 

43:15 ”raekivet” par.) ja ������ . Tämä on pelkkä arvaus, mutta ehkä LXX:ssa oleva 

käännös ”suuren voiman raekivillä” (viimeinen rivi) oikeuttaa edellä ehdotetun 

lukutavan, kun pidetään mielessä jakeen viittauskohde Joos 10:11. 
2 Viittaus kohtaan Joos 10:10-11. 
3 Esiintyy jakeessa Joos 10:11 (Bet-Horonin rinne). 
4 LXX:n mukainen täydennys. Hepreassa on säilynyt vain kolme kirjainta. 
5 Näin Sir 16:9 (siellä myös paralleeleja). 
6 Täydennys LXX:n mukaan. 
7 Tarkkailee siinä mielessä, että on Israelin puolella (Joos 10:14, 23:3-10). 
8 Tämän jälkeen siirrytään vähitellen Kalebiin. 
9 Aukko täydennetty LXX:n ja heprean syntaksin perusteella (���). 
10 Näin sama Num 14:24, Joos 14:9.14, vrt. Joos 14:8 ”pysyä uskollisena”. 
11 Tarkoittaa tässä Joosuan ja Kaalebin lojaalisuutta Jahvelle vakoilijoiden lähettämisen 

yhteydessä (Num 14:6-10.24.30.38, Joos 14:6-15). Kuten edellisellä rivillä, tässäkin on 

kysymys ennen kaikkea uskollisuudesta., ei oikeastaan lainkaan ”laupeudesta”. 
12 Tämä rivi on hepreassa jakeen 6 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 7 alussa, minkä 

mukaan yllä. 
13 Sama verbi kuin jakeessa 3 ”astua eteen”. Molemmissa on mukana vastustamisen 

ajatus. 
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kääntääkseen pois/torjuakseen (Herran) vihan/suuttumuksen2 kansankokouksesta3 

ja tehdäkseen lopun pahasta puheesta/panettelusta4. 

8 Sen tähden5 myös/edelleen6 (vain) he kaksistaan pelastuivat 

kuudestasadastatuhannesta jalkamiehestä7 

viedäkseen heidät8 heidän perintöosaansa, 

maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa9.10 

9 Ja hän (Jumala) antoi Kalebille voimaa(nsa)11 

                                                                                                                                                                  
1 Sama verbi Ex 32:25 ”villiintyä” ja ”päästää valloilleen”. Tässä oli kysymys 

kapinoimisesta (näin esim. Num 14:9). 
2 Num 14:11-20 kertoo saman Mooseksesta. 
3 Tässä ja edellisellä rivillä on kaksi eri sanaa, jotka molemmat tarkoittavat 

kansankokousta, mutta oikeastaan tässä on kysymys erittelemättömästä ”kansasta” tai 

”väestä”. Vrt. esim. Num 14:1 ”kansankokous” on käännetty ”kansaksi”. 
4 Sana tarkoittaa pahaa puhetta/panettelua (vrt. Hes 36:3, Ps 31:14, Snl 10:18 

”panetella”) ja esiintyy vakoilijoiden raportin yhteydessä (Num 13:32 ”kertomukset”, 

Num 14:36 ”puhua pahaa”), mutta sanalla viitataan tässä reaktioon, jonka raportti sai 

kansassa aikaan (Num 14:1-3) ja jota luonnehditaan hepreassa eri sanalla ”nurinaksi” 

(Num 14:2). 
5 Viimeinen kirjain korjattava > ����(Smend ja Segal). 
6 Liittyy edelliseen, voidaa jättää kääntämättä. Muita pelastuneita ei aikuisten joukossa 

ollut. 
7 Sama jo Sir 16:10 (par.). Vrt. Num 1:46 tarkka luku: 603.550, joka on sama kuin 

heprean ”kaikkien Israelin lasten” lukuarvo! Edellä (Num 1:45) puhutaan 

”sotakelpoisista Israelin miehistä” (eri sana hepreassa). ”Jalkamiehillä” tarkoitetaan 

luonnollisesti marssikelpoisia” miehiä (Ex 12:37 ja Num 11:21). 
8 Nämä on ovat niitä, jotka oliva tuolloin vielä lapsia (Num 14:29-31, Dtn 1:35-36). 
9 Näin kaikkialla (Ex 3:8.17, 13:5, 33:3, Lev 20:24, Dtn 6:3, 11:9, Joos 5:6, Jer 11:5, 

32:22, Hes 20:6). 
10 Hepreassa kaksi viimeistä riviä on yhtenä säkeenä ilman väliä, LXX:ssa kuitenkin 

kahdella rivillä kuten yllä. 
11 Nykyheprean pohjalta ��
�� voi olla pelkkä ”voima”, mutta raamatullisen ja 

rabbiinisen heprean pohjalta, joissa tunnetaan ainoastaan �
�� tässä merkityksessä, 
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ja vanhuuteen saakka seisoi/pysyi/oli hänen kanssaan1 

antaen [hänen]2 astua maan ku[kkuloi]lle3. 

Ja myös hänen siemenensä/jälkeläisensä peri /sai haltuunsa perinnön/perintömaan4, 

10 jotta koko Jaakobin siemen/kaikki Jaakobin jälkeläiset5 tie[täisivät]6, 

että on hyvä/oikein seurata uskollisesti7 Herraa. 

 

 

                                                                                                                                                                  
loppu ��näyttäisi olevan suffiksi (vrt. Nah 3:9 korjattu ja sen mukaan käännetty muoto 

”sen… mahti”). Käännökseen tämä ei juurikaan vaikuta. 
1 Viittaa kohtaan Joos 14:10-11. 
2 Vrt. LXX. 
3 Täydennys � � � � ��[��]� �[�� �]��� 	��� on  tehty LXX:n ja kontekstin pohjalta. 

Kyseesssä vakiintunut ilmaus, joka esiintyy muutaman kerran runollisissa yhteyksissä: 

Aam 4:13 ja Miika 1:3 ”hän kulkee maan kukkuloiden yli”, vrt. Jes 58:14 ”antaa kulkea 

kaikkien vuorien yli”. Tässä tapauksessa tausta on Kalebin omassa asutushistoriassa. 

Hän asutti etäläisen vuoriston Hebronin ympäristössä (Joos 14:12). Lisäksi hän sai sen 

maa-alueen, johon hän oli vakoilijana jalallaan ”astunut” (Dtn 1:36 ja Joos 14:9 

käännetty molemmilla kerroilla verbillä ”käydä”). Näin ollen poeettinen sitaatti on luotu 

käyttämällä hyväksi vakoilijakertomuksen aineksia. 
4 Luonnollisesti sama kuin Kalebille luvattu (Num 14:24) ja annettu perintömaa (Joos 

14:9.13-15). 
5 Siis israelilaiset (vrt. LXX). 
6 Täydennys kontekstin (vrt. jae 6) ja LXX:n perusteella. 
7 Sama ilmaus kuin jakeessa 6. 
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Tuomarit ja Samuel (46:11–20)1 

 
11 Ja tuomarit, jokainen nimeltään2, 

jokainen, jonka sydän ei noussut3 

ja joka ei luopunut4 Jumalasta,5 

olkoon heidän muistonsa siunaukseksi6 

12 ja heidän nimensä (olkoon) korvaaja/seuraaja7 heidän lapsilleen8!9 

(väli) 

13 Kansansa10 rakastama ja tekijänsä/Luojansa suosima/suosikki11, 

äitinsä kohdusta saakka pyydetty12, 

Herran nasiiri1 profeetan virassa/tehvässä2, 

                                                 
1 Tähänkin on vain käsikirjoitus MS B. 
2 Sisältää tuskin enempää kuin: jokainen heistä. 
3 Sanatarkka käännös johtaa ajatukset ylpistymiseen, kuten paralleelikohta 2Kun 14:10 

on käännettykin (”sinä olet ylpistynyt”), mutta pikemminkin kysymys on sydämen 

joutumisesta harhaan/eksyksiin (näin HALAT, Smend ja Segal). Tähän suuntaan myös 

LXX käyttäessään verbiä ”eksyä huoruuteen”. 
4 Näin sama Sef 1:6, Jes 59:13 ja Ps 44:19. 
5 Tässä viitataan sen tyyppisiin tuomareihin kuten Simsoniin (Tuom 13-16). 
6 Vrt. lähes sama Sir 45:1 (”hyväksi” pro ”siunaukseksi”). 
7 Sama kuin Sir 44:17 (ks. selitystä siellä). Sana ei voi olla verbi, koska muoto on 

feminiini ja ”nimi” on hepreassa maskuliini. 
8 Eläköön heidän nimensä heidän lapsissaan! 
9 Tämä on hepreassa jakeen 11 lopussa, mutta kreikassa jakeessa 12, jossa on lisäksi 

alussa lause: ”ja heidän luunsa verskoot heidän paikastaaa/haudastaaan!” (tämä tulee 

uudestaan Sir 49:10). 
10 LXX:ssa on tällä paikalla ”Herra”. Jae on siellä kokonaisuudessaan lyhyempi kuin 

heprealaisessa tekstissä. 
11 Samasta juuresta, josta tulee usein esiintyvä sana ”mielisuosio, mieltymys, halu, 

tahto”. 
12 Viittaus Samuelin nimeen liittyvään sanaleikkiin 1Sam 1:20 ”Herralta minä häntä 

pyysin.” (sama verbi ”pyytää”). 
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Samuel, tuomari ja pappi. 

Jumalan [sanalla]3 hän vahvisti/perusti kuninkuuden4 

ja voiteli hallitsijoita5 kansalle. 

14 [Herran lain/käskyjen]6 mukaan hän tuomitsi/jakoi oikeutta7 kansankokoukselle8 

ja katsasti/tarkasti9 Jaakobin telttoja/majoja/asuinpaikkoja10. 

15 [Luotettavuutensa/uskollisuutensa]11 tähden [hän oli kys]ytty12 näkijänä13 

ja myös sanansa tähden luotettava/uskollinen näkijänä1.2 

                                                                                                                                                                  
1 Samuel kuvataan nasiiriksi (1Sam 1:11.22.27-28), vaikka itse termi ”nasiiri” esiintyy 

hänen kohdallaan vain Qumranin tekstissä 1QSama (1Sam 1:22). Vrt. nasiireihin Num 

6:1-21. 
2 Sama kuin Sir 46:1 (vrt. 44:3) ja myöhemmin 46:20. 
3 Tämä on vapaa täydennys (Smend, Segal, Sauer ym.), jolle ei ole pohjaa LXX:ssa, 

koska rivi puuttuu sieltä. 
4 Viittaa 1Sam 8-12 oleviin kertomuksiin. 
5 Sanalle on olemassa useampia käännöksiä, mutta viittauksen kohteena olevissa 

kohdissa 1Sam 9:15, 10:1 käytetään termiä ”hallitsija”. Vrt. myös Daavidin yhteydessä 

1Sam 25:30. Voiteleminen viittaa paitsi Sauliin (1Sam 10:1) myös Daavidiin (1Sam 

16:1-13). 
6 Tämä on LXX:n mukaan. Hepreassa on jäljellä vain rippeitä. 
7 Viitannee kohtiin 1Sam 7:6.16 ”jakaa oikeutta”. 
8 Tässä riittänee pelkkä ”kansa”. 
9 Latinan visitare. Vrt. Num 1:3.19, Joos 8:10 ym. ”tarkastaa”, Num 3:10 ”pitää huolta”, 

Num 3:16 ”laskea”, Dtn 20:9 ”toimittaa katselmus”, 1Sam 11:8 ”pitää katselmus”. 
10 Hepreassa sanotaan: ”hän tarkasti Jaakobin Jumalaa”, mikä on ilmeinen tekstivirhe. 

Sana ����  on korjattava muotoon ����  (metateesi), vrt. Smend, Segal, Skehan – Di 

Lella. Tässä viitataan 1Sama 7:16-17 kerrottuihin tarkastusmatkoihin.�
11 LXX:n mukaan täydennys: .������ . Sanalla on hepreassa liittymäkohta jakeeseen 

1Sam 3:20 ”Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävä” (mikä on melko vapaa 

käännös). 
12 Verbi �� 	 , vrt. 1Sam 9:9 ”kysyä neuvoa”. Tämä viittaa oraakkelineuvojen 

kysymiseen. 
13 Vrt. 1Sam 9:6.9. 
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16 Ja myös h[än] huusi avuksi Ju]3malaa4, 

[kun häntä ahdistivat]5 hänen6 [vihol]lisensa ympäriinsä/ltä, 

uhraten [imevän karitsan7].8 

17 [Ja Herra jylisi taivaasta]9, 

ja mahtavalla/valtavalla jyrinällä/pauhulla10 kuultiin/kuului hänen äänensä. 

18 Ja hän11 lannisti/kukisti12 ahdistajan/vihollisen13 maaherrat/päälliköt14 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa on tähän sopimaton sana ”paimen”, joka on korjattava toiseksi näkijää 

tarkoittavaksi sanaksi �� �� . ”Näkijän” vaihtoehtona lienee käytettävä toisella kerralla 

”profeettaa” – ellei muita sanoja ole. 
2 Tämän rivin taustalla on ilmeisesti ajatus, että hänen sanansa toteutui, mikä osoitti 

hänen olevan oikea profeetta. Kyseessä on myöhäis-dtr oikean profeetan kriteeri, Dtn 

18:22, vrt. Jer 28:9. 
3 Täydennetty Sir 46:5 ja LXX:n perusteella. 
4 Tässä ei  ole tilaa ”Korkeimmalle” (toisin 46:5 ja LXX myös tässä). 
5 Täydennetty 46:5 ja LXX:n mukaan. 
6 Ero 46:5 verrattuna! 
7 Heprean ������� �on päätelty LXX:n perusteella. Termi esiintyy ainoastaan 1Sam 7:9, 

jossa se on käännetty pelkästään ”karitsa”. Viittaus kohdistuu tänne. 
8 Koko jae viittaa kohtaan 1Sam 7:7-9. 
9 Puuttuva rivi on hepreassa jakeen 16 lopussa, mutta sen sisältö on kreikassa jakeen 17 

alussa, minkä mukaan yllä oleva täydennys. Kohta viittaa jakeeseen 1Sam 7:10, jossa 

on lisänä ”suurella äänellä” (= käännöksessä ”ukkosen pauhuna”). Vrt. seuraava säe. 
10 Substantiivi ��  �esiintyy vain tässä.  ”Mahtava/valtava jyrinä/pauhu” vastaa 1Sam 

7:10 olevaa ”suurta ääntä”. 
11 Jumala. 
12 Sama verbi 1Sam 7:13 ”kukistaa”. 
13 Voidaan ymmärtää myös kollektiivisesti. ”Vihollisella” tuskin tarkoitetaan muita kuin 

filistealaisia (vrt. 1Sam 7:11-14, johon viittaus kohdistuu). Sana voi tarkoittaa toisin 

vokalisoituna myös Tyrosta (näin LXX), mutta siitä tässä tuskin on kysymys. 
14 Henkilöä tarkoittavana sana on käännetty ”maaherra” (1Kun 4:19, 22:48 [korj.]). 

Yleensä sana tarkoittaa ”vartiostoa” (1Sam 10:5, 13:3.4) ja ”varuskuntaa” (2Sam 

8:6.14). Tässä on luultavasti mukana ajatus filistealaisten ”vartiostoista”, joita Israelissa 
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ja tu[hosi]1 filistealaisten [kaikki]2 päämiehet3.4 

19 Ja aikana, jolloin hän lepäsi (kuolin)vuoteellaan5, 

hän todisti/vakuutti Herran ja hänen voideltunsa edessä6: 

”Kene[ltä olen otta]7nut lahjuksen ja/tai salaisen (lahjan)8?” 

Ja/mutta kukaan ihminen ei (voinut) vastata/syyttää9 häntä.10 

Ja myös/lisäksi loppunsa aikaan saakka hänet havaittiin järkeväksi/viisaaksi 

Herran silmissä ja kaikkien elävien/ihmisten silmissä.1 

                                                                                                                                                                  
sanotaan olleen Samuelin aikana (1Sam 10:5, 13:3.4). Luultavasti tarkoitetaan niiden 

päälliköitä. 
1 Täydennys (	�� ��) kontekstin ja säilyneiden alkukirjainten perusteella. 
2 Näin LXX. 
3 Näin kaikkialla muualla (Joos 13:3, Tuom 16:5.8.18.23.27, 1Sam 6:16.18) paitsi 

Tuom 3:3 (”ruhtinaskunnat”). 
4 Jaejako tässä LXX:n mukaan. Hepreassa säe- ja jaejako on tällä kohtaa epäselvä. 
5 Ben Sira on ymmärtänyt luvun 1Sam 12 liittyvän Samuelin kuoleman yhteyteen. 

Vaikka Samuel olikin tuolloin vanha (1Sam 12:2), hänen kerrotaan kuolleen vasta 

paljon myöhemmin (1Sam 25:1). 
6 Tämä rivi viittaa kohtaan 1Sam 12:3-5, jossa Samuel pitää syytetyn puolustuspuheen 

vedoten Herraan ja hänen voideltuunsa todistajina. LXX on ymmärtänyt oikeudellisen 

tilanteen oikein. 
7 Täydennys kontekstin ja viittauskohdan 1Sam 12:3 perusteella. 
8 Tekstissä on sana ����� ”salattu/salainen” (kontekstin perusteella ”lahja/anti” tms.). 

Näin mm. Segal ja Skehan – Di Lella. Taustalla on 1Sam 12:3 hieman epäselvä ilmaus 

������������� �, joka on käännetty ”katsoa sormien läpi”. Monet (mm. Smend ja Sauer) 

ajattelevat, että ko. sana olisi luettava Sir 46:19 ������”kenkäpari” (vrt. Aam 2:6, 8:6), 

kuten LXX edellyttää. HALAT, 790, mukaan tämä olisi myös 1Sam 12:3 oikea 

lukutapa. Silloin käännös kuuluisi: ”Keneltä olen ottanut lahjuksen tai edes 

kenkäparin?” 
9 Tässä on syyttämisen terminus technicus, vrt. Dtn 19:16 ”esittää syytöksiä”. 1Sam 

12:3 se  on käännetty tarpeettoman väljästi: ”esittäkää siis valituksenne (pro 

syytöksenne!) minua vastaan”. 
10 Tässä on seurattu LXX:n mukaista jae- ja säejakoa. Hepreassa tämä on kahta 

viimeistä riviä lukuun ottamatta jakeen 18 puolella, ja lisäksi säejako puuttuu sieltä. 
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20 Ja myös kuolemansa jälkeen2 häneltä kysyttiin/pyydettiin neuvoa3, 

ja hän ilmoitti/kertoi kuninkaalle hänen (kuninkaan) tiensä4 (pl.) 

ja korotti maasta äänensä profeetan virassa/tehtävässä5.6 

 

                                                                                                                                                                  
1 Kaksi viimeistä riviä lienee glossa, jolta puuttuu vastine LXX:ssa. Näille riveillä on 

heprealaisessa editiossa annettu jaenumero 19. 
2 Viittaus lukuun 1Sam 28. 
3 Sama verbi kuin 46:15 (täydennettynä). Se tarkoittaa profeetallisen 

oraakkelivastauksen kysymistä. 1Sam 28:7 ”pyytää neuvoa”. Ilmaus ”kysyä neuvoa” on 

varattu tässä luvussa näköjään toiselle samaa tarkoittavalle verbille ���� (1Sam 

28:6.16). LXX:ssa on tällä paikalla: ”hän profetoi”. 
4 Hänen kohtalonsa, joka on kerrottu 1Sam 28:16-19. LXX:ssa ”hänen kuolemansa”. 
5 Sama kuin Sir 44:3, 46:6 ja 46:13. Hän korotti maan alta profeetallisen äänensä. 

Profeetan virka on näköjään todellinen character indelebilis, joka ei lakkaa 

kuolemassakaan! Huomattakoon, että sanan ”profeetan virka” kehystää Samuelista 

kertovaa jaksoa (46:13.20). 
6 Tämän jälkeen LXX:ssa on laajennus ”pyyhkiäkseen pois kansan laittomuuden”, josta 

ei ole merkkiäkään hepreassa, joten sitä ei tarvitse ottaa mukaan tähän. 



Sir 47:1-11 259 

Daavid (47:1–11)1 

 
1 Ja myös/edelleen2 hänen jälkeensä3 seisoi/nousi Natan4 

astuakseen/palvellakseen5 Daavidin eteen/edessä. 

2 Sillä niin kuin rasva6, korotettu/erotettu7 pyhästä (lihasta)8, 

niin Daavid (oli korotettu/erotettu) Israelista. 

3 Nuorille leijonille9 hän nauroi10 kuin karitsalle11 

ja karhuille kuin Basanin pojille/penikoille1. 

                                                 
1 Tässä on vain MS B. 
2 Tämä luo siltaa edellä kerrottuun (Sauer: ”und ferner”). 
3 Jatkaa profeetallista suksessiota. LXX:ssa tämä on eksplikoitu b-säkeen verbillä 

”profetoida”. 
4 Vrt. 2Sam 7:2-17, 12:1-15, 1Kun 1. 
5 Verbillä ”astua eteen” on kahtalainen merkitys: astua kuninkaan tai jonkun muun 

ylhäisen eteen palvelemaan häntä (näin Sir 8:8 ja 38:3) tai asettua vastustamaan jotakuta 

(näin Sir 46:3.7). 
6 Uhrieläinten rasvaa ei saaanut syödä, vaan parhaana osana se kuului polttaa Herralle 

(Ex 29:13.22, Lev 3:3-5.9-11.14-16). 
7 Uhrirasvan erottamisen terminus technicus, vrt. Lev 4:8.10.19 ”erottaa”. Samalla tämä 

viittaa Daavidin valintaan, josta käytetään Ps 89:20 samaa verbiä ”korottaa” (käännetty 

”valita”). Taitava sanaleikki ja sen liittyminen papilliseen erityisterminologiaan 

osoittavat Ben Siran papillisen asiantuntemuksen (ja taustan). 
8 Sana viittaa yleisesti uhrattuun eläimeen, ei mihinkään täsmälliseen uhrilajiin. 
9 Näin useimmiten (vrt. Tuom 14:5, Jes 31:4, Sak 11:3 ja erityisesti Tuom 14:5, jossa 

heti perässä ”karitsa” jakeessa 6). 
10 Vrt. Sir 13:6.12 ”nauraa”. Tässä merkitys on vähän laajempi: ”leikkia, ilakoida, pitää 

pilkkanaan”, vrt. LXX ja HALAT. Taustalla on 1Sam 17:34-36 (ilman ko. verbiä), vrt. 

myös Jes 11:6-8 (eri verbi ”leikkimisestä”). 
11 Sanalla on yllättävän monia eri käännöksiä: ”nuori vuohi” (Gen 27:9), ”vuohi” (Gen 

27:16, 38:17.20), ”nuori pukki” (Tuom 6:19, 13:15.19, Tuom 15:1), ”vohla” (Jes 11:6), 

ja ”karitsa” (Ex 23:19, 34:26, Tuom 14:6). Tässä lienee paras ”karitsa”, jota on käytetty 

Tuom 14:6 ”nuoren leijonan” rinnalla (Tuom 14:5). 
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4 Nuoruudessaan hän löi/surmasi sankarin2 

ja pois[ti ik]3uisen/alituisen [häpeän]4 

heiluttamalla kättään lingon päällä5, 

ja (näin) hän särki/murskasi Goljatin ko[ris]tuksen/kerskailun/ylpeyden6. 

5 Sillä hän huusi avuksi Korkeinta Jumalaa7, 

ja tämä antoi hänen oikeaan käteensä voiman 

työntääkseen8 kumoon/kaataakseen sotia taitavan miehen9 

ja korottaakseen kansansa sarven10. 

6 Sen tähden lauloivat hänelle/hänestä11 tytöt12 

ja kutsuivat häntä kunnianimellä1 ”kymmenellätuhannella”2. 

                                                                                                                                                                  
1 Tarkempi eläinlaji jää tässä avoimeksi. Smend, Segal ja Skehan – Di Lella korjaavat 

kohdan LXX:n mukaan (”kuin lampaiden karitsoille”). Heprea lienee kuitenkin 

mahdollista säilyttää. Ainut täsmällinen vastine on Dtn 32:14 ”Basanin pässit”, joka 

lienee luotettavin vaihtoehto. Muita Basanin eläimiä ovat ”Basanin syöttiläät” (Hes 

39:18), ”Basanin lehmät” (Aam 4:1) ja ”Basanin härät” (Ps 22:13). Koska eläinlajia ei 

ole täsmennetty, olisi mahdollista puhua myös ”Basanin mullikoista” (vrt. Sauer), ehkä 

myös ”Basanin vasikoista”, vaikka heprean ”pojat/pennut” viittaakin lähinnä – mutta ei 

välttämättä vain – urospuolisiin eläimiin. 
2 Vrt. 1Sam 17:51 ”sankarinsa”, mutta tässä ehkä mieluummin ”sotasankari”. Heprean 

sana ei tarkoita ”jättiläistä” (näin kuitenkin LXX ja samoin esim. Smend ja Di Lella). 
3 Täydennys kontekstin perusteella. Osa kirjaimista on näkyvissä. 
4 LXX: n ja 1Sam 17:26 mukaan tehty täydennys. 
5 Teknisesti tarkka kuvaus, jonka taustalla on 1Sam 17:40.50. 
6 Sanan �� � � kaksi keskimmäistä kirjainta täydennetty heprean ja LXX:n pohjalta. 
7 Sama kuin Sir 46:5 (par.). Viittaus kohtiin 1Sam 17:37.45-47. 
8 Subjektiksi on ajateltava Jumala. 
9 Taitavan tai kokeneen soturin, vrt. 1Sam 17:33 hieman eri sanoin. 
10 Sarvi on voiman symboli, vrt. 1Sam 2:1 ”Herra nostaa pääni pystyyn”, Ps 89:18 

”rohkaista”, vrt. HALAT jakeeseen Sir 49:15 ”die Kraft geben”. Tässä ehkä: antaakseen 

kansalleen voimaa tai rohkeutta, ehkä myös toivoa, tai vielä vapaammin: palauttaakseen 

kansansa kunnian. 
11 Molemmat ovat mahdollisia, ks. 1Sam 18:7, 21:12, 29:5. 
12 Yllä mainituissa kohdissa laulajat ovat ”naisia”. 
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Verhoten/verhottuaan (päänsä kuninkaallisella) päähineellä3 hän soti/kävi sotia4 

7 ja lannisti/kukisti5 ympäriltä ahdistajan/vihollisen/t6.7 

Ja hän antoi/rakensi filistealaisten keskuuteen/maahan kaupunkeja8 

ja tähän päivään saakka särki/murskasi [heidän sar]vensa9. 

8 Kaikissa teoissaan hän antoi kiitoksen10 

Korkeimmalle Jumalalle11 kun[nian sanalla12]13. 

Koko sydämestään1 hän rakasti tekijäänsä/Luojaansa 

                                                                                                                                                                  
1 Sama verbi ”antaa kunnianimi, kutsua kunnianimellä” Sir 36:12(17) ”nimetä/valita” 

par.). 
2 Viittaus kohtiin 1Sam 18:7, 21:12 ja 29:5, joissa puhutaan Daavidista aina 

”kymmenientuhansien” voittajana. Ehkä harmonisointikin on mahdollinen, koska 

lukusana tarkoittaa myös epämääräisen suurta joukkoa (vrt. HALAT, 1097, juuri tähän 

kohtaan viitaten). Siis: kutsuivat/ylistivät häntä kymmenentuhannen/ 

kymmenientuhansien voittajaksi. 
3 Vrt. Sir 11:5 ”päähine”, 40:4 ”turbaani”. 40:4 esiintyy myös sanan edellä oleva verbi 

”verhota (pää)” = ”jolla on päässään”. Sir 47:6 ”päähine” tarkoittaa kuninkaan kruunua 

(vrt. LXX, Segal ym.), ajatus on: tultuaan kruunatuksi kuninkaaksi (vrt. Ps 89:20, jonka 

taustalla on Daavidin voiteleminen Juudan ja Israelin kuninkaaksi 2Sam 2:4 ja 5:1-3). 
4 Tarkoittaa 2Sam 5:17-25 ja 2Sam 8 kerrottuja sotia ulkopuolisia viholliskansoja 

vastaan. 
5 Sama verbi Sir 46:18 ”lannistaa/kukistaa”. Tässä on taustalla 2Sam 8:1 ”kukistaa”. 
6 Vrt. Sir 46:18 sama. Luvun 2Sam 8 valossa kysymys on monista ympärillä olevista 

viholliskansoista. 
7 Tämä rivi on hepreassa jakeen 6 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 7 alussa. 
8 Tämä rivi on hieman yllättävä. Taustalla saattaisi olla maininta Siklagista (1Sam 27:5-

6). Monet korjaavat LXX:n mukaan: ”hän saattoi häpeään/teki tyhjäksi filistealaiset 

vastustajat”. 
9 Vrt. LXX ja heprean viimeinen kirjain. Siis heidän voimansa, mahtinsa, vrt. j. 5 edellä. 
10 Ilmaukseen, jonka vanhempi tausta on Joos 7:19 (”tunnustaa”), liittyy kiitoksen, 

ylistyksen ja tunnustuksen sävy. 
11 Sama kuin jakeessa 5 viimeksi. 
12 Siis: ylistävillä sanoilla. 
13 Täydennys LXX:n mukaan. 
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ja joka [päivä ylisti häntä]2. 

9 Laulua säestäviä kielisoittimia3 hän vahvisti/asetti4 [alttarin eteen]5 

ja saattoi laulun6 äänen7 sopusointuun [harppu]8jen kanssa.9 

10 [Hän antoi juhlille kauneuden/arvokkuuden 

ja koristi/kaunisti juhla-ajat täydellisyyteen saakka.]10 

Hänen ylist[täessään]11 hänen pyhää nimeänsä 

ennen aamu(nkoitto]a12 temppeli13 kajahti riemusta14. 

11 [Myös] Herra antoi anteeksi hänen15 rikoksensa/syntinsä1 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Dtn 6:5. 
2 Tämä on Syr:n ja LXX:n mukainen täydennys. Smend ja Segal liittävät loppuun vielä 

sanan 	 ���� ”alati/päivittäin”, jolle ei kuitenkaan ole pohjaa LXX:ssa ja joka tuntuu 

minusta tautologiselta alussa olevan ”joka päivä” jälkeen. 
3 Vrt. Ps 4:1, 54:1, 55:1 ym. Tässä ”Saiteninstrument für die Lieder” (HALAT). 
4 Ehkä myös: järjesti, määräsi, käski tuoda yms. Kysymys on organisoimisesta. 
5 LXX:n mukaan. 
6 Vrt. Sir 44:5 ”laulu/psalmi” (par.). Lähin paralleelikohta 1Aik 15:16 puhuu 

”riemuvirsistä”, mutta siellä on eri sana hepreassa. 
7 ”Laulun ääni” saadaan käsikirjoituksen marginaalista. 
8 Täydennys kontekstin ja 1Aik 15:16 pohjalta. 
9 Kysymys lienee vokaali- ja instrumentaalimusiikin yhteensovittamisesta. Taustalla 

ovat 1Aik 15:16, 16:4-6 ja 23:5. 
10 LXX:n mukainen teksti. Heprea on turmeltunut jokseenkin kokonaan. 
11 LXX:n mukainen täydennys, mutta toisin kuin siellä tässä on ajateltava Daavid 

subjektiksi (vrt. Smend, Segal, Sauer). 
12 Vrt. Ps 57:9. 
13 Käännän suluissa olevan sanan �	 ��� mukaan, sen edellä oleva � ��� tuskin 

tarkoittaa ”melodiaa” (Sauer). Samoin Smend ja Segal (vrt. LXX). 
14 Verbi ��� , vrt. Snl 1:20 ”antaa kaikua”, Jes 54:1 ”huutaa riemusta”, Jes 12:6 ”huutaa 

ja riemuita”, Lev 9:24 ja Ps 35:27 ”riemuita”. Kohtaan 1Aik 15:16 liittyen voisi ehkä 

sanoa myös: temppelissä kaikuivat riemuvirret. 
15 Taustalla on 2Sam 12:13b, joka on sanatarkasti sama rivin alusta tähän saakka. Siellä 

on hepreassa myös sana ”myös”, joka ei kuitenkaan näy käännöksessä. Verbi ”antaa 

anteeksi” on käännetty siellä ”vapauttaa”. 
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ja korotti ikuisiksi ajoiksi2 hänen sarvensa3 

[ja a]ntoi hänelle kuninkuuden säädöksen/oikeuden4 

ja vahvisti hänen valtaistuimensa5 Jerusalemiin6. 

 

 

                                                                                                                                                                  
1 Tässä on eri sana Daavidin ”synnistä” (= 2Sam 11) kuin 2Sam 12:13b. 
2 Viittaus dynastialupaukseen 2Sam 7:12-16 (ks. terminologiaa!). 
3 Sama kuin jakeessa 5. 
4 Jatkaa ”säädös”-termillä liittoteologiaa (vrt. LXX: �������), vrt. Sir 44:20, 

45:7.13.24. 
5 Vrt. 2Sam 7:13 ”pidän hänen … valtaistuimensa vahvana”. 
6 Oikeastaan hepreassa valta koskee Jerusalemia (”Jerusalemin yli”), mikä on aika 

ongelmallinen. Sen paikalla onkin LXX:ssa ”Israelissa” (näin myös Smend, Segal ja 

Skehan – Di Lella). Ongelmaa voidaan hieman peittää käännöstekniikalla valitsemalla 

lokaalinen sijamuoto (Jerusalemiin!). 
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Salomo ja valtakunnan jakautuminen (47:12–25)1 

 
12 [Ja] hänen tähtensä/ansiostaan2 seisoi/nousi hänen jälkeensä3 

viisas/järkevä/ymmärtäväinen poika4, joka asui turvassa/rauhassa5. 

13 Salomo oli kuninkaana rauhan/huolettomuuden6 päivinä, 

ja Jumala oli antanut hänelle rauhan/levon ympäriinsä7, 

niin että hän vahvisti/valmisti8 talon/temppelin hänen nimelleen9 

ja pystytti iäksi10 pyhäkön11/temppelin. 

14 Mikä/millainen (olikaan) nuoruutesi viisaus/viisautesi nuoruudesssa!12 

                                                 
1 Tässä on vain MS B. 
2 Daavidin ansiot koituivat hänen jälkeläistensä hyväksi (1Kun 11:11-13.32-33, Ps 89, 

Ps 132 ym.). 
3 Sama kuin Sir 47:1 (suksessio). 
4 Ks. 1Kun 3:9-12, 5:21 (tosin eri sana viisaasta kuin tässä). 
5 Viittauksen kohteena lienee 1Kun 5:5 ”saivat elää rauhassa”. Muualla sama ilmaus on 

käännetty ”asua turvassa” (Dtn 33:129 ja ”elää turvassa” (Jer 23:6, 33:16). Tässä lienee 

jo peitetty viittaus Salomon nimeen, josta heprealainen saattoi kuulla sanan ”rauha” 

(shalom). Siksi voisi kääntää ehkä myös: ”joka eli rauhassa”, sillä Salomon aika oli 

nimenomaan rauhan aikaa (1Kun 5:5.17.18). 
6 Tässä on harvemmin käytetty rauhaa ja huolettomuutta tarkoittava sana, vrt. Ps 122:7 

”hyvinvointi” (edellä on ”rauha”), Snl 17:1 ”rauha”, Hes 16:49 ”huoleton”. 
7 Sanonta, joka viittaa tässä tapauksessa  kohtaan 1Kun 5:18 ”suonut minulle joka 

suunnalla rauhan”, vrt. 2Sam 7:1 ”antanut hänen päästä rauhaan kaikista vihollisista, 

joita hänen ympärillään oli ollut”. 
8 Tämä voi tuskin tarkoittaa aikaisemmin rakennetun temppelin kuntoon saattamista 

(vrt. Daavid!). 
9 Viittaus kohtaan 2Sam 7:13 (vrt. 1Kun 5:19). 
10 Vrt. Ps 78:69 ”ikiajoiksi”. 
11 Myös sanaa ”pyhäkkö” on käytetty Jerusalemin temppelistä, esim. juuri jakeessa Ps 

78:69, joka näyttäisi olevan taustalla. 
12 Viittaus  kohtiin 1Kun 3:9-12.16-28, 5:9-11, 10:1-8. Tässä näkyy deuteronomistinen 

jako kahteen eri puoliskoon Salomon elämässä: Nuoruus käsittää luvut 1Kun 1-10, jotka 
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Ja sinä tulvit niin kuin Niili1 kasvatusta/opetusta/oppia/sivistystä2. 

15 Maan [peitti/käsitti henke]si3, 

ja sinä ylist[it4 ko]rkeudessa laululla/lauluilla5. 

176 Lauluilla, [sananlas]kuilla7, arvoituksilla8 ja vertauksilla9 

sinä saatoit kansat hämmästyksen valtaan10.11  

18 Sinua kutsuttiin kunnioitetulla/kunnianarvoisella nimellä12, 

                                                                                                                                                                  
kertovat Salomon menestyksestä, ja luvussa 1Kun 11 alkaa vanhuus, jota värittää 

luopuminen Jahvesta  ja epäonnistuminen elämässä. 
1 Sama vertaus samoin jo Sir 39:22 (par.). 
2 Tässä voisi ajatella teemasanan kääntämistä myös ”sivistyksellä”. Yllättäen 

pojanpoika ei käytäkään tässä yhteydessä kreikan sana paideia, vaan rajoitetumpaa 

sanaa ��������”ymmärrys”. 
3 Täydennetty LXX:n mukaan (jossa tosin on tarkasti ottaen ”sielusi”). Säe on outo, 

mutta voisi viitata Salomon maailmoja syleilevään viisauteen, josta kerrotaan 1Kun 5:9-

14. 
4 Sanan ��� �merkitys ”ylistää” on oletettu syyrian pohjalta ja on epävarma. Jakeessa Sir 

11:4 se esiintyy yleisemmässä merkityksessä ”herjata/pilkata”. 
5 Säkeen ajatus jää epäselväksi. Yksi mahdollisuus on ajatella, että Salomo ylisti 

Jumalaa lauluilla, jotka kaikuivat korkeuksiin eli taivaaseen saakka (Segal). Jotkut 

näkevät tässä viittauksen Laulujen lauluun, siis ”Korkeaan veisuun” (!). LXX:ssa on 

kokonaan toisenlainen ajatus (ks. suomal.). 
6 Jae 16 puuttuu kokonaan hepreasta. 
7 Vrt. LXX ja konteksti. Vrt. 1Kun 5:12 ”lausuma”, mikä ei sovi tähän, vaikka kohta 

onkin taustalla. Vrt. myös Snl 1:6 ”mietelmä”, joka on mahdollinen, mutta sanan yleisin 

käännösvastine on ”sananlasku”, ja kaikesta päätellen tässä viitataan Salomoon Snl 1:1 

perusteella. 
8 Vrt. Snl 1:6. 
9 Näin Snl 1:6, toisin Hab 2:6 ”pilkkalaulu”. 
10 Harvinainen verbi, ”in Erregung bringen” (HALAT, 719). 
11 Jakeen taustalla on 1Kun 5:9-14 (vrt. myös 1Kun 10:1-13). 
12 Viittaus jakeessa 2Sam 12:25 olevaan Salomon lempinimeen Jedidja ”Herran 

suosikki”. Myös Israelista käytetään tätä lähellä olevaa nimitystä jedidi ”minun 

rakkaani” (Jer 11:15), miltä pohjalta rinnastus on mahdollinen. 
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joka on kutsuttu/lausuttu Israelin yli1. 

(väli) 

Ja/mutta sinä kasasit/kokosit2 kuin rautaa kultaa 

ja kuin lyijyä3 lisäsit/enensit4 hopeaa. 

19 Ja sinä annoit naisille lantiosi/kupeesi5 (pl.) 

ja päästit heidät hallitsemaan ruumistasi.6 

20 Ja sinä annoit/panit tahran kunniaasi7 

ja häpäisit vuoteesi/leposijasi8 

[tuottaen]9 vihan vesojesi/jälkeläistesi10 ylle 

ja huokailun/valituksen11 vuoteellesi12, 

                                                 
1 Jolla Israelia kutsutaan/joka Israelille on annettu. Hieman toisenlainen merkitys 

samalla sanonnalla on Jes 63:19 ”kuin ei meitä koskaan olisi pyhitetty sinun nimelläsi”, 

Jer 14:9 ”meitä kutsutaan sinun omiksesi”, Jer 15:16 ”olet kutsunut minut omaksesi”, 

Dtn 28:10 ”ottanut teidät omaksi kansakseen”. 
2 Vrt. Sak 9:3 ”koota (hopeaa)”, Job 27:16 ”on (hopeaa)”. 
3 Esim. Num 31:22, Hes 22:18.20. 
4 Vrt. Dtn 17:17 ”koota (kovin runsaasti)”. Tämä jae on kohdan taustalla, ja juuri sieltä 

on saatu kullan ja hopean yhteys moniin vaimoihin, joista seuraavassa tulee puhe. Ben 

on tulkinnut Salomon elämään Dtn:n kuningaslain valossa. 
5 Vrt. Num 3:4.10.15 ”lantio(lihas)”, tässä eufemismi, joka tarkoittaa sukupuolielimiä 

(arameassa sanalla on merkitys ”terska”). Vrt. eri sanoin Gen 24:2, jossa vanha käännös 

kuului: ”pane kätesi kupeeni alle”; uudessa on: ”kosketa minua nivusiin”. 
6 Viittaus kohtaan 1Kun 11:1-10, ja myös Snl 31:3 saattaa olla taustalla. 
7 Sama Abrahamista: ”ei annettu/pantu hänen kunniaansa tahraa”. 
8 Sama ilmaus Ruubenista Gen 49:4 ”häpäisit minun makuusijani” sekä 1Aik 5:1 ”hän 

häpäisi isänsä vuoteen”. Taustalla on 1Kun 11:2. Yhtymällä vierasmaalaisiin naisiin 

Salomo häpäisi niin sanotusti aviovuoteensa. Hepreassa on sama vuode-sana kuin Sir 

31:19 ”leposija” (par.) ja 41:22 ”vuode” (par.). 
9 LXX:n mukaan. 
10 Sama kuin Sir 44:12 (par.). 
11 Sama kuin Sir 12:12 ja 41:9 (molemmissa paralleeleja). 
12 Tämä (yleinen) vuode-sana tarkoittanee kuolinvuodetta ja viittaa Salomon kuolemaa 

seuranneisiin ikäviin tapahtumiin (1Kun 12:1-19). 
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21 [niin että (kansa) tuli]1 kahdeksi valtikaksi2, 

ja Efraimista (nousi) väkivallan/vääryyden/laittomuuden kuningaskunta/valtakunta. 

(väli) 

22 [Mutta/kuitenkaan Jum]3ala ei hylkää/luovu armoaan/uskollisuuttaan4 

eikä anna pudota (mitään) sanoistaan maahan5. 

Hän ei [hävitä valitulta]6an jälkeläisiä7, 

ja [ystä]8viensä sukua hän ei tuhoa. 

Ja hän antoi [Jaakob]9ille [jäännöksen]10 

ja [Daavid]ille [hänestä (polveutuvan) juuren]11. 

23 Ja Salomo kävi lepoon epätoivoisena1 

                                                 
1 Aukon täyttäminen pelkästään LXX:n perusteella on vähän vaikeaa. Parempi on  

aloittaa tässä uusi virke. Jakeen ajatus on: Niin valtakunta jakautui kahtia, ja Efraimista 

tuli valtakunta, jossa hallitsi laittomuus. Ks. 1Kun 12:16-25. 
2 Sana tarkoittaa paitsi ”valtikkaa” useimmiten ”heimoa”, mutta tuskin Ben Sira sentään 

ajattelee valtakunnan jakautumisen tarkoittavan jakautumista kahteen heimoon, vaikka 

hän mainitseekin seuraavalla rivillä Efraimin. Ymmärrän ”valtikan” tarkoittavan tässä 

kuninkaan hallitsemaa ”valtakuntaa”. 
3 LXX:n mukainen täydennys. ”Jumalasta” näkyy viimeinen kirjain. 
4 Viittaus kohtiin 2Sam 7:14-16, Ps 89:29-38, vrt. 1Kun 11:13.39. 
5 Vrt. Joos 23:14 ”ei ole jättänyt täyttämättä ainoatakaan teille antamaansa lupausta”, 

1Sam 3:19 ”eikä sallinut yhdenkään sanansa osua harhaan”, 1Kun 8:56 ”yksikään hänen 

lupauksistaan … ei ole jäänyt täyttämättä”. 
6 LXX. 
7 ”Jälkeläiset” ja seuraavan rivin ”suku” esiintyvät kanonisissa kirjoissa aina yhdessä 

(	���� ���), mutta Sir 41:5 (par.!) kahdelle eri riville hajotettuina, mikä tukee tässäkin 

niiden tulkintaa kahtena erillisenä yksikkönä (vastoin Beentjesin säejakoa!). 
8 LXX. 
9 LXX. Jaakobin maininta tässä yhteydessä osoittaa Ben Siran tulkitsevan Daavid-

lupausta kansallisesta näkökulmasta. 
10 LXX.  
11 Täydennykset tässäkin LXX:n mukaan. Hepreassa on jäljellä vain rippeitä. Vrt. asiaan 

Jes 11:1.10. 
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ja jätti jälkeensä [(pojan) siemenestään,]2 

lavean typeryydessä ja puutteellisen ymmärryksessä3, 

Rehabeamin, joka sai kansan neu[vollaan]4 villiintymään/ 

 nousemaan kapinaan5, 

kunnes nousi – älköön olko/jääkö hänelle/stä muistoa!6 – 

Jerobeam, Nebatin poika, joka teki syntiä 

[ja saattoi Israelin tekemään syntiä]7 

ja antoi/aiheutti Efraimille kompastuksen/lankeemuksen, 

24 niin että heidät karkotettiin8 maastansa.9 

Ja hänen10 syntinsä kasvoi hyvin suureksi, 

                                                                                                                                                                  
1 Heprean sana �� ����pu.part. juuresta �� ��on ymmärrettävissä (Smend), vrt. vastaava 

pi. Saarn 2:20 ”antautua epätoivon valtaan”, vaikka kääntäjät ja kommentaattorit 

vieroksuvatkin sitä melko yleisesti (Segal, Sauer). 
2 Täydennetty LXX:n mukaan. Viittaus kohtaan 1Kun 11:43. 
3 Tämä rivi pyrkii olemaan nokkela sanaleikki Rehabeamin nimestä, joka voidaan 

ymmärtää – ainakin kansanetymologisesti – ”kansa olkoon lavea”. 
4 Viittaa 1Kun 12:1–16 kerrottuun episodiin, jossa ”neuvo” on keskeinen termi. 
5 Vrt. Sir 46:7 ”villiintyminen”. Kuten siellä tässäkin on kysymys nimenomaan 

kapinasta. 
6 Negatiivinen vastine myöhemmin tavalliselle rabbiiniselle toivotukselle ”siunattu 

olkon hänen muistonsa!”, joka liitetään säännöllisesti kuuluisien miesten nimen perään. 
7 LXX:n mukainen täydennys. Ilmaukseen vrt. 1Kun 14:16 ”johdattanut Israelinkin 

synnintekoon”. Synti on 1Kun 12:26-32 kerrottu. Hepreassa kolme viimeistä riviä 

yhtenä ainoana rivinä ilman säejakoa. Tässä on seurattu mahdollisuuksien mukaan 

LXX:n säejakoa. 
8 Vrt. Jer 8:3 ”karkottaa pois”, Jer 16:15, 23:8, 24:9 ”karkottaa”. Viittaus koskee kohtaa 

2Kun 17:20-23. 
9 Tämä rivi on hepreassa vielä jakeen 23 lopussa, mutta LXX:ssa jakeessa 24. 
10 Odottaisi, että tässä ja seuraavalla rivillä puhuttaisiin heistä eli israelilaisista kuten 

LXX:ssa, jolloin ajatuksenkulku olisi selvä (vrt. 2Kun 17:21-22), mutta nyt kohta ei voi 

viitata kehenkään muuhun kuin uudelleen Jerobeamiin. 
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25 ja kaikelle pahalle hän my[i itsensä]1.2 

 
 

Elia (48:1–11) 

 

1 Kunnes3 nousi profeetta4 (, joka oli) kuin tuli5, 

ja hänen sanansa (pl.) (olivat) kuin palava/tulinen uuni6.7 

2 Ja hän särki heiltä leivän sauvan/tuen8, 

ja kiivailullaan9 hän vähensi10 heitä. 

3 Jumalan sanalla1 [hän sulki]2 taivaan 

                                                 
1 Sana voidaan täydentää jäljellä olevien kirjainten perusteella. Vrt. 1Kun 21:20 ”sinä 

olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä”, 1Kun 21:25 ”hän myi 

itsensä tekemään sitä, mikä on väärää Herran silmissä” ja 2Kun 17:17 ”he antautuivat 

tekemään sellaista, mikä on väärää Herran silmissä”. Kaikissa näissä paralleelikohdissa 

pahan/väärän tekeminen on ilmaistu jo hepreassa laveammin kuin Sir 47:25. 
2 Hepreassa tämä on jakeen 24 lopussa, mutta LXX:ssa jakeen 25 alussa, jonka jälkeen 

siellä seuraa vielä: ”kunnes kosto/rangaistus kohtasi heitä” (tälle ei ole tilaa hepreassa). 
3 Tämä liittää jakeen syntaktisesti yhteen edellisen luvun viimeisen jakeen kanssa, mutta 

tässä tarvitaan uusi aloitus. Vrt. LXX, jossa on: ”Ja nousi…”. 
4 Elia jatkaa Mooseksesta alkanuttaa profeetallista suksessiota. 
5 ”Tuli” viittaa jakeissa 2Kun 1:10.12 olevaan heprealaiseen sanaleikkiin ”tulen” (�� ) ja 

”Jumalan miehen (��� )” välillä. 
6 Viittaus kohtaan Mal 3:19, jossa sama on käännetty ”tulinen uuni”. 
7 LXX:ssa hieman toisin: ”ja hänen sanansa paloi kuin soihtu”. 
8 Tämä metafora, jonka taustalle ei liene kuva leipävartaasta (niitä tuskin käytettiin), 

esiintyy jo Lev 26:26 ”minä estän teitä saamasta ruokaa” ja Hes 4:16, 5:16 ja 14:13 

”minä ehdytän leivän saannin”. LXX on purkanut kuvan kokonaan: ”joka tuotti heille 

nälän”. Taustalla on joka tapauksessa 1Kun 17:1, vrt. Luuk 4:25, Jaak 5:17. 
9 Viittaus kohtiin 1Kun 19:10.14, joissa sama (vielä vahvistettu) ilmaisu on käännetty 

”taistella hellittämättä”. Sanan eri merkityksiin vrt. Sir 9:1 ”mustasukkainen”, 9:11 

”kahdehtia”, 37:10 ”kateellinen/mustasukkainen”, 45:18 ”kadehtia”, 45:23 ”kiivailla”. 

Kysymys on Elian Baalin vastaisesta taistelusta. 
10 Taustalla lienevät sellaiset kohdat kuten 1Kun 18:40, 19:10.14.18. 
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[ja tuotti/ajoi alas kolme]3 tulta4. 

4 Kuinka pelottava (olitkaan) sinä5, Elia,6 

ja se, joka on kuin [sinä]7, ylpeilköön/kerskatkoon! 

5 Sinä, joka8 nostit/herätit9 vainajan kuolemasta 

ja tuonelasta Herran mielisuosion/tahdon10 mukaan, 

6 joka syöksit kuninkaita kuoppaan/hautaan11 

ja kunnioitettuja/arvossa pidettyjä/arvohenkilöitä12 (alas/hautaan) heidän vuoteiltaan13, 

71 joka kuulit2 Siinailla rangaistukset/moitteet3 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. 1Kun 17:1, jossa tosin puhutaan voimakkaasti Elian omasta sanasta ”minun 

sanani voimasta”. 
2 LXX:n mukainen täydennys. Vrt. ilmaisuun Dtn 11:17 ”sulkea taivas”. 
3 LXX:aan perustuva (ei aivan sanatarkka) täydennys. 
4 Siis: kolme kertaa tulen. Tapaukset on kerrottu 1Kun 18:38, 2Kun 1:10 ja 1:12. 
5 Vrt. sinä-muoto myös Salomosta 47:14-21. 
6 LXX:ssa säe kuuluu toisin: ”Kuinka sinua kunnioitettiinkaan, Elia, ihmetekojesi 

vuoksi!” Heprean ”pelottava” sisältää tunnetusti huomattavan annoksen kunnioitusta, 

joten täysin toinen tämä ajatus ei ole. 
7 LXX:n ja kontekstin perusteella selvä täydennys. 
8 Kuvaus etenee tästä jakeeseen 10 saakka partisiipeilla, jotka liittyvät Eliaan. Hepreassa 

ei näin ollen ole lainkaan sg. 2. persoonaa, vaan kuvaus on tietyllä tavalla 

persoonatonta. 
9 Sananmukaisesti verbi tarkoittaa nostamista, mutta vrt. tässä yhteydessä 1Kun 17:17-

22 yhteydessä oleva otsikko ”Elia herättää henkiin lesken pojan” (viittaus kohdistuu 

tänne). 
10 Vanhemmassa hepreassa sana tarkoittaa nimenomaan Herran ”mielisuosiota”, 

myöhemmin ja jo Ben Siralla enenevässä määrin ”tahtoa”. Sana esiintyy kymmeniä 

kertoja Sir:ssa. LXX on kääntänyt kohdan toisin: ”Korkeimman sanalla”. 
11 Vrt. Hes 28:8 ”syökseä hautaan”, Ps 55:24 ”syökseä (syvimpään) kuoppaan”, Job 

33:24 ja Ps 30:10 ”vaipua hautaan”. Taustalla on ilmeisesti 1Kun 21:21-24. 
12 Epäspesifinen arvohenkilöä tarkoittava sana. 
13 Säe viittaa 2Kun 1:4-17 kerrottuun kuningas Ahasjan kohtaloon, jonka yhteydessä 

puhutaan nimenomaan ”vuoteesta” samaa heprean sanaa käyttäen (2Kun 1:4.6.16). Yksi 

tapaus on tässä yleistetty. 
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ja Horebilla koston määräykset/päätökset4, 

8 joka voitelit kostojen/korvausten/rangaistusten5 kuninkaat6 

ja profeetan7 korvaajaksi/seuraaksi8 sijaasi/jälkeesi, 

9 joka otettiin tuulenpyörteessä9 ylös 

ja tu[lisilla]1 sotajoukoilla2 [taivaaseen]3, 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa tämä jae on jakeen 8 jäljessä, mikä on viittaussuhteiden perusteella väärä 

paikka. 
2 Oikeastaan heprean sanamuoto ������� olisi  käännettävä ”ja hän kuulutti”, mikä 

rikkoo rakenteen (ei partisiippi) eikä sovi kontekstiin, mutta se voidaan vokalisoida 

hyvällä tahdolla myös qalin partisiipiksi (plene-kirjoitus jälkiosassa), jolloin päädytään 

yllä olevaan, yleisesesti hyväksyttyyn käännökseen. 
3 Sanalla on nämä molemmat merkitysvivahteet, vrt. edelliseen Hes 5:15, Ps 39:12, Ps 

73:14 ”kurittaa”, Hes 25:17 ”rangaista”, jälkimmäiseen Snl 1:23 ”opettaa”, 1:25 

”opetus”, 1:30 ”ohje”, 3:11 ”ojentaa”, 5:12 ”neuvo”, 6:23 ”kasvatus”. Parallelismin 

takia priorisoin ensimmäisen merkityksen. Myös jälkimmäinen on mahdollinen, jos 

ajatellaan, että ”moitteet” tai ”nuhteet” koskevat henkilökohtaisesti Eliaa, mikä sekin on 

1Kun 19:8-18 valossa mahdollista (näin ilmeisesti LXX:ssa). 
4 Jae viittaa Elian vierailuun Horebilla 1Kun 19:8-18, ja ”koston määräykset/päätökset” 

siellä jakeisiin 15-17 (vrt. 2Kun 8:12-15 ja 9:1-10). 
5 Vrt. Sir 12:2 ”palkkio/korvaus”, 14:6 ”palkka/korvaus/rangaistus”, 35:13 

”palkkiot/korvaukset”. 
6 Tekstissä on tällä paikalla sana ����”täysi”, joka tuskin sopii kontekstiin. Luultavasti  

sen taustalla on sana ����� ”kuninkaat”, kuten LXX edellyttää, koska tässä viitataan 

jakeisiin 2Kun 19:15-16. Tosin missään ei kerrota, että Elia olisi toteuttanut tässä 

annetun käskyn. Elisan oppilas voitelee kuninkaaksi Jehun (2Kun 9:1-10), joka panee 

toimeen todellisen koston (2Kun 9-10). Hasaelin voitelemisesta ei sen sijaan puhuta 

1Kun 19:15 käskyn jälkeen missään (mutta vrt. 2Kun 8:13). 
7 Viittaus kohtaan 1Kun 19:16. LXX:ssa on tällä kohdalla yllättäen monikko. Missään 

ei kerrota, että Elia olisi todella ”voidellut” Elisan (vrt. 2Kun 2:9-15), mutta tässä riittää 

1Kun 19:16 oleva käsky. 
8 Sama kuin Sir 44:17 ja 46:12. 
9 Tätä on käytetty jakeissa 2Kun 2:1.11, joihin tässä viitataaan. 
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10 josta on kirjoitettu4, että hän on asetettuna/valmiina aikaa varten5 

tehdäkseen lopun6 (Jumalan) vihasta ennen [sen syttymistä/leimahtamista]7, 

kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen8 

ja pannakseen kuntoon/saattaakseen ennalleen9 I[sraelin heimo]t10. 

                                                                                                                                                                  
1 Ensimmäisen kirjaimen, taustatekstin (2Kun 2:11) ja LXX:n perusteella selvä 

täydennys. 
2 Vrt. Sir 36:26(31) ”sotajoukko”. Ben Sira on tulkinnut kohtaa 2Kun 2:11 tässä 

eteenpäin, pojanpoika (”tulisten hevosten vaunuilla”) taas palauttanut takaisin 

lähemmäksi lähtökohtaa. 
3 Tämä sana on täydennetty Syr:n pohjalta (vrt. 2Kun 2:1.11). 
4 Merkille pantava viittaus kirjoitettuun Raamatun sanaan. Kohteena on Mal 3:23-24, 

mistä käy ilmi, että Ben Sira on tuntenut ainakin valmiin profeettakaanonin. Vrt. 

samasta aiheesta Luuk 1:17, Matt 11:10.14 ja 17:10-13. 
5 Tarkoittaa Elian come backia. 
6 Ehkä tässä myös ”lepyttää” (Sauer), ”estää” tms. 
7 LXX:n perusteella kadonnut sana voisi olla ”vihan” yhteydessä hyvin esiintyvä sana 

����, joka tarkoittaa vihan ”hehkua” tai ”leimahtamista”. 
8 Näin sanatarkasti jakeessa Mal 3:24. 
9 Lähin paralleeli Jes 49:6 ”saattaa ennalleen” (tosin siellä on eri verbi, ��� �hif., joka on 

kuitenkin lähellä tässä käytettyä ���� hif. Varsinkin LXX:n kannalta on huomattava 

myös Matt 17:11 ”panna kohdalleen” (sama kreikan verbi kuin Sir 48:10). 
10 Ensimmäinen ja viimeinen kirjain ovat näkyvissä. Mielenkiintoista on Israel-

korostuksen esiintyminen messiaanisen Elia-odotuksen yhteydessä. Ben Siralle 

tyypillinen laajennus. 
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11 Onnellinen/autuas1 se, joka näkee sinut ja kuo[lee]2!3 

 
 

Elisa (48:12–15)4 

 

12 [Elia kätkettiin/peitettiin tuulenpyörteeseen5, 

ja Elisa täyttyi hänen hengellään.6]7 

Kaksin [verroin]8 hän lisäsi/teki merkkejä/ihmeitä, 

ja tunnustekoja9 olivat10 kaikki hänen suunsa ilmaukset/sanat11.12 
                                                 

1 Pieni korjaus (���  > ���� ) LXX:n ja Syr:n perusteella. 
2 Täydennys alkukirjaimen ja LXX:n perusteella. 
3 Joka näkee sinut ennen kuolemaansa. Tämän jälkeen seuraa vielä b-säe, josta on 

näkyvissä vain kaksi viimeistä kirjainta. Niiden ja LXX:n perusteella on mahdotonta 

rakentaa uskottavaa tekstiä – etenkin kun myös LXX:n teksti on tässä epävarmalla 

pohjalla (ks. Skehan – Di Lella). Ehkä on laadittava alaviite, jossa sanotaan, että 

turmeltuneen tekstin takia b-säkeen sisältöä ei pystytä enää päättelemään. Jos taas 

antaisimme tässä LXX:n mukaisen tekstin, syyllistyisimme anakronismiin, koska se ei 

varmastikaan ole ollut vielä heprealaisen tekstin sanamuoto. Sauer puolestaan rakentaa 

käännöksen Segalin ehdottaman vapaan konjektuuran pohjalta: ”wahrlich, er wird ganz 

ganz gewiss leben”. En rohkenisi seurata näin subjektiivista ratkaisua. 
4 MS B. 
5 Sama sana kuin jakeessa 9. 
6 Ks. 2Kun 2:15, vrt. Apt 2:4, 4:31, 9:17. 
7 LXX:n mukainen täydennys. 
8 Täydennetty kontekstin ja 2Kun 2:9 perusteella, jossa ”kaksinkertainen” on käännetty 

”esikoisen osuus”, joka oli nimenomaan ”kaksinkertainen osuus” (ks. Dtn 21:17). 2Kun 

2:9 on muuten raamatunpaikkaviite kohtiin Sir 48:12 ja Dtn 21:17. 
9 ”Merkit/ihmeet” ja ”tunnusteot” ovat tuttu sanapari, ks. viimeksi Sir 36:6 (par.). 
10 Verbiä tässä ei hepreassa ole. Ilmeisesti tarkoitus on sanoa, että Elian sanat saivat 

aikaan ihmeitä. Viittaus kohdistuu Elisan lukuisiin ihmetekoihin, ks. 2Kun 2:13-14.19-

22.23-24, 3:11-19, 4:1-7.8-17.18-37.38-41.42-44, 5:1-27, 6:1-7.13-17.18.19-23, 6:24-

7:20, 8:1-15, 13:14-19. 
11 Sama termi kuin Sir 39:17. 
12 Tämä säepari puuttuu LXX:sta kokonaan.  
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Päivinään/eläissään hän ei vapissut/pelännyt1 ketään2, 

eikä hänen henkeään hallinnut mikään liha/yksikään kuolevainen3/kukaan ihminen.4 

13 Mikään ei ollut hänelle ihmeellistä/mahdotonta5, 

ja sijaltaan/paikaltaan6 hänen lihansa/ruumiinsa profetoi7/ 

 ennusti/toimi profeetallisesti8. 

14 Elämässään/eläissään hän teki ihmeitä 

ja kuolemassaan/kuoltuaan teon hämmästyksiä/hämmästyttäviä tekoja9. 

15 Kaikesta tästä huolimatta kansa ei palannut/kääntynyt10, 

eivätkä he lakanneet synnistään11, 

kunnes heidät repäistiin pois12 maastaan 

                                                 
1 Vrt. Saarn 12:3 ”vapista”, Est 5:19 ”osoittaa kunnioitusta”. 
2 LXX:ssa ”hallitsijaa”. 
3 ”Liha” sisältää usein ajatuksen ihmisestä kuolevaisena olentona. 
4 Elisan rohkeuteen ks. 2Kun 3:9-15, 6:13-16, 3:31-7:2. 
5 Sama Gen 18:14 ”Onko Herralle mikään mahdotonta”. 
6 Tarkoittaa tässä hautaa, ks. 2Kun 13:21, johon viittaus kohdistuu. 
7 Vrt. Aam 7:12.13.16. Tässä lähinnä: sai aikaan profeetallisen ihmeen (sana ei esiinny 

muualla tässä käytössä). 
8 Edellyttää LXX:n mukaisen tekstikorjauksen � ��� > ���. Näin myös Smend, Segal ja 

Skehan – Di Lella. Sauer säilyttää hepr. tekstin ja kääntää sen väkinäisesti: ”wurde 

Leben erschaffen durch sein Fleisch”. 
9 Säkeiden a ja b sanapari esiintyi jo Sir 43:25 ”ihmeitä/ihmeellisyyksiä, hänen 

tekojensa ihmeitä/hämmästyksen aiheita”. 
10 LXX: ”tehnyt parannusta”. 
11 Hepreassa on sg., LXX:ssa pl. Sana voi viitata kollektiivisesti Israelin 

Pohjoisvaltakunnan kaikkiin synteihin, joista puhutaan 2Kun 17:7-17, tai sitten 

erityisesti erityisesti ns. Jerobeamin syntiin (2Kun 17:21). Molemmat mahdollisuudet 

ovat olemassa. 
12 Yleisin vastine tälle sanalle (esim. Dtn 28:63). 
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ja hajotettiin1 koko maahan/maailmaan.2 

Ja/mutta Juudalle/Juudan heimolle jäi jäljelle vähäinen joukko3 

ja yhä/vielä Daavidin talolle/suvulle hallitsija4. 

 
 

Hiskia ja Jesaja (48:16–25)5 

 

166 Heissä7 oli niitä, jotka tekivät oikein8, 

ja heissä oli niitä, jotka tekivät ihmeellisessä/hämmästyttävässä määrin syntiä/ 

 vääryyttä/ pahaa9. 

(väli) 

17 Hiskia vahvisti/varusti10 kaupunkinsa 
                                                 

1 Näin esim. Dtn 4:27, 28:64 ja Jer 9:15. 
2 Viittaus P-valtakunnan tuhoon (2Kun 17:1-6), joka on saanut tässä laajemmat 

mittasuhteet (vrt. Lev 26:33-35, Jer 9:12-15, Sak 7:9-14). 
3 Vrt. sama Jes 24:6 ”vain muutama harva jää jäljelle”, mutta asiallisesti lähempänä on 

Dtn 4:27 ”vain pieni joukko” (eri sana hepreassa). 
4 Useita käännöstermejä: Snl 6:7 ”hallitsija”, Miika 3:1.9 ”johtaja”, Joos 10:24, Tuom 

11:6.11 ”päällikkö”. 
5 MS B. 
6 Jae on melko irrallinen ja voidaan haluttaessa liittää myös edellisen jakson loppuun 

(vrt. LXX). 
7 Viittaa Juudan kuninkaisiin. 
8 Viittaus Juudan kuninkaisiin, joista sanotaan, että he tekivät ”sitä, mikä on oikein 

Herran silmissä” (1Kun 15:11, 22:43, 2Kun 12:3, 15:3, 18:3, 22:2). 
9 Sama sana kuin Sir 10:7 ”vääryys/rikos” (par.), 41:18 ”uskottomuus/petos”. Tässä 

viitataan Juudan huonoihin hallitsijoihin, joista sanotaan (eri termein), että he tekivät 

”sitä, mikä on väärää Herran silmissä” (2Kun 8:18.27, 21:2.20, 23:32.37, 24:9.19). 
10 Sisältää hepreassa sanaleikin, joka viittaa Hiskian nimeen (”Jahve vahvistaa”). Verbi 

viitannee kohtaan 2Aik 32:5, jossa kerrotaan Hiskian varustelutoimista ja sanotaan 

muun muassa, että hän ”vahvisti Daavidin kaupungissa olevaa Milloa”. Verbin muita 

merkityksiä/käännöksiä ovat ”korjauttaa” (2Kun 12:6.9), ”korjata” (2Kun 12:13, 22:5-

6),  ”vahvistaa lujaksi” (2Aik 11:12), ”varustaa lujasti” (2Aik 26:9). Huomattakoon, että 

Sir 48:17 ”vahvistaminen/varustaminen” saa selitykseksi vesijohdon rakentamisen. 
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johtamalla sen keskelle veden, 

ja hän louhi/hakkasi1 kuparilla/pronssilla2 kallioita 

ja patosi3 vuoriin4 vesialtaan5.6 

18 Hänen päivinään1 Sanherib nousi ylös/hyökkäsi2 

                                                 
1 Vrt. Dtn 8:9 ”louhia”, 1Aik 22:2 ”louhia ja hakata”, Dtn 6:11 ja Jer 2:13 ”hakata”. 
2 Sanan alkuun on tehtävä pieni tekstikorjaus: � > �. Itse metalliin ks. Sir 12:10 (par.) ja 

vrt. erilaisten esineiden yhteydessä Ex 26:11 ”pronssihakanen”, 26:37 ”pronssijalusta”, 

30:18 ”pronssinen allas” ja ”pronssinen jalusta”, 38:30 ”pronssialttari”, 2Kun 25:13 

”pronssipylväät” ja ”pronssiallas”. LXX:ssa on pronssin paikalla ”rauta”. Itse työkalun 

nimeä ei mainita, mutta kyseessä on ollut jonkinlainen hakku. Vuonna 1880 löytyneessä 

Siloan inskriptiossa työkalua kutsutaan useampaan kertaan nimellä ��� ��(KAI 189:2.4), 

joka tarkoittaa paitsi kirvestä myös kiven hakkaamiseen käytettyä työkalua. Se on 

käännetty 1Kun 6:7 ”taltta”, mutta Hiskian tunnelin louhimiseen tarvittiin varmasti 

järeämpiä välineitä, hakkuja. 
3 Melko harvinainen verbi, vrt. muualla Dtn 25:4 ”sitoa”, Hes 39:11 ”sulkea tie”. 
4 Voidaan ajatella, että vedet padottiin vuorten keskellä, mikä on luonnollista ottaen 

huomioon Jerusalemin sijainti, tai että vuoret toimivat ikään kuin patoavana 

elementtinä. Jälkimmäinen vaihtoehto (Smend) lienee kuitenkin vähemmän 

todennäköinen. LXX:sta puuttuvat kokonaan ”vuoret”. 
5 Sama sana kuin Sir 10:13 ”kokoontumispaikka”, 43:20 ”vesien 

kokoontumispaikka/lammikko”. Sanalla viitataan tässä Siloan keinotekoiseen 

vesialtaaseen, josta käytetään Joh 9:7 nimitystä ”Siloan allas”, Jes 8:6 poeettisessa 

yhteydessä ”Siloan vedet”. 2Kun 20:20 ja Siloan inskriptio (KAI 189:5) käyttävät 

paikasta eri termiä (����), joka on käännetty 2Kun 20:20 ”vesiallas”. Jes 22:9-11 kuvaa 

lähemmin Hiskian vesijohtoa ja käyttää jakeessa 11 Siloan altaasta samaa sana ����, 

joka esiintyy Sir 48:17. Jes 22:11 se on käännetty – konteksti huomioon ottaen – 

”kokoamisallas”, jollainen Siloan allas todella oli. LXX puhuu tässä yhteydessä monista 

vesialtaista. 
6 Hiskian tunnelista, joka johti veden Gihonin lähteestä kaupungin muurien sisäpuolelle 

Siloan altaaseen, ks. 2Kun 20:20, 2Aik 32:30 ja Siloan inskriptio KAI 189. Kohta 

osoittaa, kuinka valtavan vaikutuksen Hiskian rakennustoimi jätti myöhempiin 

sukupolviin. 
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ja lähetti ylimmän juomanlaskijan3, 

ja tämä ojensi kätensä Siionia vastaan4 

ja herjasi/pilkkasi5 Jumalaa ylpeydessään. 

19 [Silloin he6 va]7pisivat8 sydämensä ylpeydessä 

ja vääntelehtivät kuin synnyttäjä9. 

20 [Ja he huusivat avuksi]10 Korkeinta Jumalaa11 

ja levittivät12 hänen puoleensa kädet, 

                                                                                                                                                                  
1 Sanheribin piiritys on kerrottu yksityiskohtaisesti 2Kun 18:13-37 par. Jes 36:1-11, ja 

lisäksi 2Aik 32:1-20. 
2 Sama verbi  ja sama yhteys 2Kun 18:13 ja Jes 36:1 ”hyökätä”. ”Ylösnouseminen” 

voidaan luonnollisesti ymmärtää Jerusalemin kohdalla myös kirjaimellisesti, mutta 

hyökkäyksestä silti oli tietenkin kysymys. 
3 Näin 2Kun 18:17.19-35 (ja sen paralleelikohdat). LXX:ssa tekninen nimitys on 

ymmärretty erisnimeksi Rabsake. 
4 Tälle ei ole täsmällistä vastinetta 2Kun 18:19-35, mutta ilmaukselle on olemassa 

läheinen paralleeli jakeessa Jes 10:32 ”vihollinen… heristää (eri verbi hepreassakin) 

nyrkkiään (= kättään) päin Siionin vuorta” (”vuori” on jo hepreassa). 
5 Vrt. Jes 37:6.23 ”herjata”. Herjan sisältöön vrt. 2Kun 18:22.32-35 par. Jes 36:7.14-20, 

ja myös 2Kun 19:16.21-23 ja Jes 37:6.23-24. 
6 Tarkoittaa Jerusalemin (ja Juudan) asukkaita. 
7 LXX:n mukainen täydennys. 
8 Vrt. Joos 2:9 ”vapista kauhusta”, Joos 2:24 ”vapista pelosta” (kummassakaan ei ole 

hepreassa ”kauhua” eikä ”pelkoa”). Toinen linja, joka myös on sanakirjan (HALAT) 

mukaan mahdollinen: Ex 15:15 ”menettää rohkeutensa”, Jes 14:31 ”luopua toivosta”. 
9 Täsmälleen sama ilmaus käännetty juuri näin Jes 13:8. Muita käännöksiä 

synnytyskivuissa olemiselle ovat Jes 23:4 ”saada synnytyskipuja”, 23:5 ”kouristaa kuin 

synnytyskipu”, Jes 26:17.18 ”vääntelehtiä”, Jes 54:1 ”kokea synnytyskipuja”, Hab 3:10 

”vapista”. 
10 Täydennys LXX:n ja kontekstin perusteella. 
11 Ks. sama epiteetti Sir 46:5, 47:5. 
12 Verbi sisältää salaviisaan viitteen Sanheribin lähettämän kirjeen ”levittämiseen” 

Herran eteen (2Kun 19:14 par. Jes 37:14), mutta samaa verbiä käytetään myös käsien 
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[ja hän kuuli]1 heidän rukouksensa äänen 

ja pelasti2 heidät Jesajan kädellä/avulla.3 

21 [Ja hän löi]4 Assyrian leiriä5 

ja saattoi heidät hämminkiin/sekasortoon6 vitsauksella7. 

22 [Sillä His]kia [teki]8 hyvää9 

ja piti (lujasti) kiinni10 Daavidin teistä, 

                                                                                                                                                                  
levittämisestä rukoukseen, vrt. Ex 9:29.33 ”kohottaa kädet Herraa kohti rukoukseen”, 

Esr 9:5 ”ojentaa kädet Herran puoleen”, Job 11:13 ”ojentaa kädet Jumalaa kohti”. 
1 LXX:n ja kontekstin perusteella. 
2 Kuten edellä Hiskian kohdalla (j. 17) tähänkin verbiin liittyy sanaleikki, joka viittaa 

Jesajan nimeen (”Herra pelastaa”). 
3 Pelastus viittaa vastaukseen, jonka Jesaja välitti Hiskian rukoukseen, 2Kun 19:20-34 

par. Jes 37:21-35. 
4 Täydennetty LXX: ja referenssikohdan perusteella. 
5 Viittaus kohtaan 2Kun 19:35 par. Jes 37:36, jossa ”Herran enkeli… löi assyrialaisten 

leirissä kuoliaaksi 185.000 miestä” (sisältää samoja termejä, mutta hieman eri käytössä). 
6 Vrt. Ex 14:24, Tuom 4:15, 1Sam 7:10 ”saattaa sekasortoon” (leiristä), Est 9:24 

”kukistaa”. Sir 48:21 sekasortoon saattaminen tarkoittaa faktisesti tuhoamista. 
7 Näin Ex 9:14, 2Aik 21:14, Num 17:13.15, 2Sam 24:21.25, mutta muitakin käännöksiä 

on, vrt. 1Sam 4:17 ”tappiot”, 2Sam 17:9 ”kauhea isku”, 2Sam 18:8 ”mieshukka”. 

Yleensä sana käännetään Sir 48:21 ”rutto” (tai epidemia), sillä myöhempi traditio tuntee 

selityksen, jonka mukaan Sanheribin leirissä olisi puhjennut rutto, mitä Herran enkelin 

isku lähtökohtana olevassa tekstissä 2Kun 19:35 (par. Jes 37:36) ei vielä sano. LXX 

palauttaa kohdan lähemmäksi lähtökohtaa ja ilmaisee asian suoremmin: ”ja hänen 

enkelinsä tuhosi heidät”. 
8 Täydennykset LXX:n perusteella. 
9 Lyhennetty variantti jakeessa 16 olevasta kuningasarviosta. Vrt. tässä paitsi 2Kun 18:3 

erityisesti 2Kun 20:3, jossa on hepreassa sama sana ”hyvä” (��� ): ”olen tehnyt sitä, 

mikä on oikein sinun silmissäsi”. LXX lisää oikein selvennykseksi sanan ”Herra” Sir 

48:22. 
10 Verbiin � ���hif. ”pitää lujasti kiinni” sisältyy selvä sanaleikki Hiskian nimen kanssa 

(vrt. jae 17). Ilmaus tarkoittaa vakaata vaeltamista Daavidin teillä. Taustalla ovat 

sellaiset kohdat kuten 2Kun 18:3.5-6, 20:5-6 (sekä niiden paralleelit Jesajan kirjassa). 
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[jotka (hänelle] oli määrännyt profeetta Jesaja1, 

suuri ja luotettava näyssään/näyissään2]3. 

(väli) 

[23 Hänen4 päivinään aurinko siirtyi taaksepäin5, 

ja hän6 lisäsi elämää kuninkaalle.]7 

24 Voiman hengellä8 hän näki tulevaisuuden9 

                                                                                                                                                                  
Vrt. itse metaforaan esim. 2Kun 22:2 ”hän (Josia) kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin 

teitä”. 
1 Taustalla ovat 2Kun 19:1-7 ja 20:1-11 (ja Jesajan kirjan paralleelikohdat). 
2 Jesajan näyistä puhutaan esim. Jes 1:1, 2:1, 6:1-13. 
3 Tämä on LXX:n mukainen täydennys. MS B:stä on kadonnut palstan alareunasta 

jakeen 22 jälkimmäinen puolisko sekä jae 23. Käännän ne kuitenkin tähän LXX:n 

perusteella. On vielä erikseen harkittava, jätetäänkö ne kokonaan pois lopullisesta 

käännöksestä, jolloin nootti lienee välttämätön. Siis kursiivin paikka! 
4 Tämä viittaa Jesajaan. 
5 Sama verbi 2Makk 14:44, jossa vanha käännös kuului ”väistyä syrjään”. Kysymys on 

varjon siirtymisestä taaksepäin, kuten 2Kun 20:8-11 par. Jes 38:7-8 kerrotaan, ei siis 

paikallaan pysymisestä, kuten Joosuan aikana (Joos 10:12-13, Sir 46:4). 
6 Syntaktisesti subjekti voisi olla myös aurinko (!) tai Jesaja, mutta kaiken järjen 

mukaan sittenkin lienee Jumala, joka pidensi Hiskian elinikää 15 vuodella (2Kun 20:6 

par. Jes 38:5). 
7 Kokonaan LXX:n mukaan (ks. edellä). 
8 Viittaus kohtaan Jes 11:2, jossa ”voiman henki” on yksi messiaanisen kuninkaan 

ominaisuus. Sama voima-sana esiintyy myös Sir 42:21 ”hänen viisautensa 

väkevyys/mahti/voima”. LXX:ssa on ”suurella hengellä”. 
9 Tässä samoin kuin esim. Jer 29:11, Snl 23:18, 24:14, vrt. myös Jes 46:10 ”kaiken, 

mikä oli tuleva”. LXX:n vastine ��� �������viitannee jo viimeisiin tapahtumiin, siis 

lopun aikaan. Eskatologia alkaa kehittyä. 
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ja lohdutti Siionin surevia1.2 

25 Ikuisuuteen3 saakka hän ilmoitti tulevat/tapahtuvat 

ja salatut (asiat) ennen niiden tulemista/toteutumista.4 

 
 

Josia5 (49:1–3)6 

 
1 Josian nimi7 on kuin tuoksuva suitsuke8, 

suolalla jalostettu9, voiteensekoittajan tekoa10. 

Hänen muistonsa on kurkussa makeaa/maistuu makealta kuin hunaja1 

                                                 
1 Termi ”Siionin surevat” on saatu jakeesta Jes 61:3, vrt. asiaan myös Jes 40:1-2, 49:8-

13. 
2 Jae viittaa Jesajan kirjan jälkipuoliskoon Jes 40-66, mikä osoittaa, että Ben Sira on jo 

tuntenut nykyisen laajuisen Jesajan kirjan (vrt. Sauer). 
3 Kysymys on immanenttisesta ikuisuudesta, silmän kantamattoman pitkästä ajasta, vrt. 

Sauer: ”bis in ferne Zeiten”. Vrt. samaan termiin esim. Sir 37:26 ”ikuisuuden 

elämässä”, 39:20 ”äärettömyydestä äärettömyyteen” ja 44:13, 45:24 ”ikuisesti”. 
4 Jakeen lähin terminologinen paralleeli on Sir 42:19 (”tulevat” ja ”salatut asiat”) ja 

lähin sisällöllinen kiinnekohta Jesajan kirjassa Jes 42:9. 
5 Ylistävä kuvaus kuningas Josiasta (2Kun 22-23) on hyvin linjassa Ben Siran 

deuteronomistisen ajattelun kanssa. 
6 MS B. 
7 Tarkoittaa jälkimainetta, vrt. LXX: ”muisto” (joka tulee hepreassa jatkossa). 
8 Sanayhdistelmä on yleensä käännetty näin (Ex 35:8.15.28, 37:29, 39:38, 40:27, Lev 

4:7, 16:12, 2Aik 2:3, 13:11), mutta lisäksi esiintyy ”hyväntuoksuinen suitsuke” sekä 

yksikössä (Ex 31:11 ja Num 4:16) että monikossa (Ex 30:7). 
9 Ainut esiintymä kanonisissa kirjoissa Ex 30:35 on käännetty näin. Ex 30:35 saattaa 

olla taustalla, sillä siellä esiintyy myös ”voiteensekoittajan teko” (= ”niin kuin 

ammattinsa taitaja sen tekee”) ja lisäksi myös ”hyväntuoksuinen suitsukeseos” (hieman 

eri sanat kuin edellä). Tälle puuttuu vastine LXX:ssa. 
10 Vrt. edellä Ex 30:35 ja lisäksi sama Ex 37:29 ”samalla tavoin kuin ammattitaitoiset 

voiteensekoittajat”, vrt. myös Ex 30:25 ”voiteentekijä” ja Sir 38:7 ”voiteiden 

valmistaja”. 
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ja kuin laulu2 viinpidoissa3. 

2 Sillä hän oli sairaana/murheissaan4 meidän luopumuksistamme5 

ja teki lopun6 turhuuden iljetyksistä7. 

3 Ja hän antoi sydämensä kokonaan/ehyesti Jumalalle8, 

ja väkivallan päivinä9 hän teki laupeuden10. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Lähin paralleeli on Snl 24:13, jossa on samat sanat ”hunaja”, ”on makeaa” ja ”kieli” 

(hepr. ”kurkku”). 
2 LXX:ssa ”soitto, musiikki”. 
3 Ks. tähän sekä sisällön että terminologian puolesta Sir 32:5-6. 
4 Sama Aam 6:6 ”liikuttaa” (verbistä ��� nif.). Tarkoittaa sitä, että hän tunsi tuskaa tai 

kärsi kansan luopumuksen takia. Kohta viittaa Josian käyttäytymiseen lakikirjan 

löytymisen yhteydessä (2Kun 22:10-13.19). 
5 Voidaan kääntää myös yksikössä kuten Jer 2:19, 33:22. Myös monikko esiintyy: Jer 

5:6 ”Lukemattomat kerrat he ovat luopuneet Herrasta” ja Jer 14:7 ”monta kertaa 

olemme luopuneet sinusta”. 
6 Sama verbi käännetty 2Kun 23:5.11 ”hävittää”. 
7 Tarkoittaa iljettäviä epäjumalia, viittaus Josian reformiin 2Kun 23:4-24. Vrt. ”iljetys” 

esim. 2Kun 23:13, Dtn 7:26, 24:4. 
8 Vrt. 2Kun 23:25. Vrt. sama ilmaus ”sydämen eheys”: Gen 20:5.6 ja 1Kun 9:4 

”vilpittömin mielin” ja Ps 101:2 ”vilpittömästi”. 
9 Di Lella ajattelee tämän viittaavan kohtaan 2Kun 22:17, mutta pikemminkin taustalla 

on Juudan kuninkaiden harjoittama väkivalta ja sorto (Jer 21:11-22.30), jonka keskellä 

Josia oli suuri poikkeus (Jer 22:15-16). 
10 Taustalla voisi olla Jer 22:15: Josia huolehti siitä, ”että maassa vallitsi oikeus ja 

vanhurskaus”. Näin ollen ajatus olisi se, että Josia toimi oikein/vanhurskaasti tai teki 

sitä, mikä oli oikein. 
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Jerusalemin tuho ja jälleenrakentaminen/-rakennus1 (49:4–13)2 

 
4 Paitsi Daavid, Hiskia 

ja Josia3 he kaikki toimivat jumalattomasti/väärin4 

ja hylkäsivät Korkeimman lain, 

Juudan kuninkaat loppuun saakka/viimeistä myöten5. 

5 Ja hän antoi heidän sarvensa6 toiselle/muille7 

ja heidän kunniansa typerälle8 vieraalle kansalle9. 

6 Ja he10 sytyttivät tuleen/palamaan11 pyhän kaupungin12, 

ja sen tiet13 muuttuivat autioiksi1. 

                                                 
1 Tätä jaksoa on vaikea nimetä henkilöiden perusteella. Heitä on tässä liian paljon. 
2 MS B. 
3 Outo säejako. LXX:ssa Josia on edellisellä rivillä. 
4 Vrt. Sef 3:7 ”tehdä pahaa”, Ps 14:1, 53:2 ”olla turmeltunut”. 
5 Vrt. Dtn 2:15 ”viimeistä miestä myöten”, 31:24 ”viimeistä sanaa myöten”, 31:30 

”loppuun saakka”, Joos 8:24 ”viimeiseen mieheen”, Joos 10:20 ”perin pohjin”. Ben Sira 

ei hyväksy edes puolittain hyviä kuninkaita Asaa (1Kun 15:11-14) ja Josafatia (1Kun 

22:43-44), joista kronisti tiesi enemmänkin pahaa (ks. 2Aik 16:7-12, 19:2, 20:35-37) – 

mutta tunsiko Ben Sira vielä Aikakirjoja? 
6 Ks. merkitykseen Sir 47:5.7.11. 
7 Tekstikorjaus: � ���� > ���� (näin myös Syr. ja LXX). 
8 Taustalla on Dtn 32:21 ”typerysten heimo”, ja vrt. muuten 1Sam 25:25 Nabalin nimi 

ja sen selitys. Tämä puuttuu LXX:sta. 
9 Kansa tarkoittaa babylonialaisia. 
10 Vieraan kansan edustajat. 
11 Viittaa babylonialaisten valloitukseen 2Kun 25:1-15, jossa jae 9 puhuu (hieman eri 

sanoin) Jerusalemin sytyttämisestä tuleen. Vrt. Joos 8:8.19, Tuom 9:49, Jer 50:32 

”sytyttää palamaan”. 
12 Vrt. Jes 48:2, 52:1, Neh 11:1.18. 
13 Ei tarkoittane Jerusalemin katuja (niistä käytetään eri sanaa), vaan sinne johtavia teitä, 

jotka ovat nyt autioina (vrt. tässä erityisesti Val.v 1:3). 
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(väli) 

7 (Tämä tapahtui)2 Jeremian kädellä3, sillä4 he olivat kohdelleet häntä kaltoin/ 

 pahoinpidelleet5 häntä, 

ja/vaikka hänet oli (jo) äidinkohdussa muovattu profeetaksi6 

repimään7 ja särkemään ja tuhoamaan, hävittämään 

ja niin8 rakentamaan, istuttamaan ja palauttamaan ennalleen/korjaamaan9. 

(väli) 

8 Hesekiel näki näyn 

ja kertoi/ilmoitti/kuvasi vaunujen lajit/olennot.10 

                                                                                                                                                                  
1 Verbin muoto ������on luettava nif'alina (Segal ja HALAT) eikä LXX:n perusteella 

pi'elinä (Smend, Sauer, Skehan - Di Lella), jota verbi ��� ei tunne. Vrt. Lev 26:22 ”tiet 

tulevat autioiksi”, Jer 33:8 ”valtiet ovat autioina”. 
2 Suluissa oleva on lisättävä ajatuksen täydentämiseksi. 
3 Nimittäin hänen sanojensa tai ennustustensa mukaan (ks. Jer 36:29-32, 37:8-10, 38:3). 
4 Tätä ei ehkä pidä korostaa liiaksi, sillä ei Jeremian pahoinpitely sentään ollut tuhon 

varsinainen syy. 
5 Verbillä on useita merkityksiä: sortaa, nöyryyttää, tehdä väkivaltaa, pahoinpidellä. 

Jeremian kohdalla kysymys oli vainosta ja myös fyysisestä väkivallasta (ks. Jer 20:7-

8.10, 37:11-16, 38:4-6). 
6 Termit on lainattu jakeesta Jer 1:5. LXX:aan on valittu toinen samassa jakeessa 

esiintyvä verbi (”pyhittää”). 
7 Tästä alkava verbisarja siteeraa sanatarkasti jaetta Jer 1:10, johon se tekee pari 

lisäystä. 
8 Tämä puuttuu jakeesta Jer 1:10 ja myös LXX:sta. 
9 Myös tämä puuttuu jakeesta Jer 1:10 ja LXX:sta. Vrt. verbin merkitykseen Dan 9:25 

”palauttaa entiselleen”, Ps 80:4.8.20 ”auttaa ennalleen”. ”Korjaaminen” voisi sopia 

yhteen edellä olevien konkreettisten verbien kanssa. 
10 Viittaa Hesekielin näkyyn Hes 1:4-28, jossa kuvataan Jumalan valtaistuinta 

kuljettavia vaunua (tosin tämä sana ei esiinny siellä) ja niissä olevia enkeliolentoja. Sen 

sijaan samantyyppiset ”vaunut” mainitaan 1Aik 28:18. ”Vaunujen lajit” tarkoittaa 

jumalallisten valtaistuinvaunujen olentoja (vrt. Skehan - Di Lella: ”the different 

creatures of the chariot throne”). Johonkin määrään saakka tämä on tuotava esille jo 

käännöksessä. Lopulta kysymys  on orastavasta Merkaba- eli vaunumystiikasta. 
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9 Ja hän myös muistutti/mainitsi Jobista1, profeetasta2, 

joka toimitti jokaisen [asian]3 vanhurskaasti/oikeuden4 mukaan. 

(väli) 

10 Ja myös/edelleen (on mainittava)5 kaksitoista profeettaa6, 

olkoot heidän luunsa vers[ovia7 sijal]8taan/paikaltaan9, 

koska he vahvistivat Jaakobia/antoivat uutta voimaa10 Jaakobille 

ja pelastivat hänet/auttoivat häntä11 [lujalla toivo]lla12. 

(väli) 

11 [Kuinka ylistäisim]me1 [Serubbabelia2, 

                                                 
1 Ks. Hes 14:14.20. Erisnimi on ymmärretty LXX:ssa sitä hepreassa läheisesti 

muistuttavaksi sanaksi ”vihollinen”, mistä on päädytty edelleen muihin 

omalaatuisuuksiin (ks. suomalainen). 
2 Profeetallisen suksession tähden myös Jobista on tehty profeetta! 
3 Segalin ehdottama hyvä täydennys: � 	 [
�����	 , jonka esikuva on Ps 112:5. 
4 Nooan, Danielin ja Jobin tavaramerkki oli Hes 14:14.20 mukaan ”vanhurskaus”. Vrt. 

käännökseen myös lähin paralleelikohta Ps 112:5 ”joka aina toimii oikeuden mukaan” 

(eri sana ”oikeus”, joka on kuitenkin lähellä ”vanhurskautta”). 
5 Ajatuksellinen täydennys. 
6 Ben Sira viittaa näihin yhtenä kirjana, ja paikka Hesekielin jäljessä osoittaa hänen 

tunteneen 12 profeetan kirjan nykyisellä paikallaan heprealaisessa kaanonissa. 

Merkittävä seikka. 
7 Vrt. Sir 11:20(22) ”versoa/puhjeta lehteen/kantaa hedelmää” (par.), 37:18 

”versoa/kasvattaa”. Taustalla lienee Hesekielin näky kuolleiden luiden henkiin 

heräämisestä. Jossakin muodossa tämä näyttää edellyttävän kuolleista heräämistä, 

vaikka Ben Sira ei tunnetusti puhukaan kuoleman jälkeisestä elämästä. 
8 Kontekstin ja LXX:n mukainen täydennys: ����������  �(vrt. Segal). 
9 Siis haudasta, vrt. sama Sir 48:13 Elisasta. 
10 Sama verbi Sir 15:20 ”vahvistaa” (par.). 
11 Tarkoittaa siis Jaakobia eli Israelia. 
12 LXX:n mukainen täydennys. Siellä on ”toivon uskolla”, joka on hepreaksi takaisin 

käännettynä ����� ������� (Segal)� eli ”toivon lujuudella”, siis ”lujalla toivolla”. Itse 

määritelmä sopii todellisuudessa melko huonosti luonnehtimaan 12 profeetan sanoman 

sisältöä, jota leimaa pikemminkin tuomion julistus. 
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ja hän/joka oli kuin sinettisormus (Jumalan) oikeassa kädessä3,] 

12 [ja myös/samoin Jesuaa, Josadakin poikaa, 

jotka (omina) päivinään rakensivat talon/pyhäkön/temppelin!]4 

He pystyttivät pyhän temppelin/huoneen5, 

joka on valmistettu ikuista loistoa/kunniaa varten6. 

(väli) 

13 Nehemia7 – ylistettäköön8 hänen muistoaan! 

Hänen, joka pystytti/rakensi jälleen rauniomme9, 

ja hän paransi/korjasi luhistumamme10 (pl.) 

ja pani paikoilleen portit ja salvat11. 

 

                                                                                                                                                                  
1 Hepreassa on koko jakeesta näkyvissä vain ylistää-verbin (�	 ��) viimeinen kirjain. 

Kaikki muu on täydennetty LXX:n perusteella. 
2 Serubbabel ja seuraavassa jakeessa mainittu Jesua, Josadakin poika, olivat Jerusalemin 

temppelin jälleenrakentajia (Esra 3:1-6:22). 
3 Serubbabel oli Hag 2:23 mukaan ”sinettisormukseni” ja hänen isoisänsä Jojakin 

negatiivisessa vertauksessa ”sinettisormus oikeassa kädessäni”. Tässä viitataan 

molempiin kohtiin. 
4 Täydennys kokonaan LXX:n mukaan. 
5 LXX lisää tähän ”Herralle”. 
6 Mikäli tämän kohdan taustalla on Hag 2:6-9, kuten näyttää, silloin tarkoitus on sanoa: 

että sen loisto säilyisi ikuisesti. 
7 Nehemia johti Jerusalemin muurien jälleenrakennusta (Neh 2:17-7:3). 
8 Sama sana hieman erilaisessa yhteydessä Sir 43:11 ”ihmeellinen/ihana”, tässä 

kuitenkin ”in Ehren sein” (HALAT). 
9 Näin yleensä muualla, ks. esim. Hes 36:10.33, Jes 44:26, Esra 9:9. 
10 Vrt. Jes 49:19 ”rauniot” ja lähin paralleeli Aam 9:11 ”korjaan sen luhistumat”. Ehkä 

tässä voisi puhua suoraan luhistuneista muureista (vrt. LXX toisaalla tässä jakeessa). 
11 Samoin Dtn 3:5, 1Sam 23:7, Jer 49:31 ja 1Aik 14:6. Beentjesin tekstieditiossa on 

viimeisessä sanassa painovirhe: pro ����� po. �����. 
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Muita merkittäviä miehiä/merkkimiehiä1 (49:14–16)2 

 
14 Vähän/harvoja3 on muovattu/luotu maan päälle sellaisia kuin  Henok4, 

ja myös hänet5 otettiin kasvoihin6.  

15 Niin kuin Joosef, onko7 syntynyt ketään (toista sellaista) miestä? 

Ja myös hänen ruumiistaan pidettiin huoli8. 

16 Ja/myös Seemistä9, Setistä10 ja Enosista11 pidettiin huoli12, 

                                                 
1 Pienen jakson otsikointi tuottaa hankaluuksia. Koko jakso lienee lisäys, jossa 

mainitaan vielä joitakin alkuajan merkkimiehiä. Nimiä on niin paljon, että niitä kaikkia 

ei voida ottaa otsikkoon. Yllä oleva on lainattu suoraan ruotsalaisilta: Andra 

märkesmän. 
2 MS B. 
3 LXX:ssa ”ei ketään”. 
4 Hänet mainittiin jo alussa Sir 44:16 (vrt. Gen 5:18.21-24). 
5 Toinen oli Elia (Sir 48:9). 
6 ”Kasvot” tarkoittavat Jumalan kasvoja eli hänen läsnäoloaan (Segal ja Di Lella). 

Ajatus on siis: Myös hänet otettiin elävänä Jumalan luokse, taivaan kirkkauteen. 
7 Ymmärrän sanan �� �kysymyspartikkelina (Segal ja Skehan – Di Lella) enkä valasta 

peräisin olevana vahvistavana ”totisesti” (Smend ja Sauer). 
8 Tämä viittaa Joosefin ruumiin balsamointiin Egyptissä (Gen 50:25-26) ja luiden (ero!) 

kuljettamiseen Israelin maahan (Ex 13:19, Joos 24:32). Sauer kääntää 

”huolenpitämisen” yllättäen väärin ”hautaamiseksi”, missä ei liene mitään ihmeellistä. 
9 Nooan poika (Gen 6:10), ”seemiläisten” kantaisä (Gen 11:10). 
10 Aadamin poika (Gen 4:25, 5:3). 
11 Setin poika (Gen 4:26), jonka nimi tarkoittaa myös ”ihmistä” (sillä perusteella on 

syntynyt LXX:n ”ihmisten joukossa”). 
12 Sama verbi kuin edellä jakeessa 15 ja jäljessä jakeessa 50:1. Segal korjaa LXX:n 

perusteella �	����”pidettiin kunniassa” ja Smend Syr:n perusteella �� ����”luotiin”. 
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ja/mutta yli kaikkien elävien (yltää) Aadamin koristus/kunnia/maine1. 

 
 

Ylipappi Simeon (50:1–24)2 

 

1 Veljiensä suuri(n)3 ja kansansa koristus/kaunistus/kunnia/ylpeys4 

oli Simeon5, Johananin6 poika, pappi, 

jonka sukupolvessa7/aikana temppelistä huolehdettiin/tarkastettiin8 

ja jonka päivinä pyhäkköä/temppeliä vahvistettiin/korjattiin9, 

2 (3)10 jonka sukupolvessa/aikana kaivettiin/louhittiin11 vesiallas12, 

vesisäiliö1 niin kuin meri2 joukoltaan/määrältään/valtavuudeltaan3, 
                                                 

1 Kohta paljastaa orastavan Aadamin idealisoinnin: Aadam ymmärretään 

individuaalisena henkilönä, jonka itse Jumala loi (Gen 2:7) omaksi kuvakseen (Gen 

1:26-27). Samaan ajatukseen perustuu Luuk 3:38 oleva genealogia, jonka mukaan 

Aadam polveutui suoraan Jumalasta. Aadamista on tullut ihmissuvun edustajan 

asemasta yksityinen henkilö. Tavallaan ajatus toisesta Aadamista jatkaa samaa 

päättelyä. 
2 MS B. 
3 Viittaus Aaronin pappissukuun ja Simeonin asemaan ylipappina vuosina 219-196 eKr. 
4 Sama sana kuin edellä Sir 44:7 ja 49:16. Tämä puuttuu LXX:sta. 
5 Näin aina kanonisisssa kirjoissa, vrt. Num 1:23 ym. (Simeonin heimo), Gen 29:33 ym. 

(Jaakobin poika), Esra 10:31 (eräs Juudan asukas). Muoto ”Simon” tulee LXX:sta (näin 

yllättäen Smend ja Sauer!). 
6 Näin aina kanonisissa kirjoissa (esim. 2Kun 25:25, Jer 40:8, Neh 12:22.23). LXX:n 

antama muoto on Onias. 
7 Iskusanayhteys esi-isien ylistyksen alkuun Sir 44:1.7. 
8 Sama sana kuin Sir 49:15.16. 
9 Sama verbi kuin Hiskian yhteydessä Sir 48:17 ”vahvistaa/varustaa” (par.). 
10 LXX:ssa jakeet 2 ja 3 ovat päinvastaisessa järjestyksessä. 
11 Vrt. Gen 26:25, Num 21:18 ”kaivaa kaivo”, Ex 21:33 ”louhia vesisäiliö”. 
12 Vrt. 43:20 ”(vesien) kokoontumispaikka/lammikko”, 48:17 ”vesiallas”. Sana voi 

tarkoittaa sekä maanpäällistä että maanalaista kokoamisallasta. Jatkon perusteella tässä 

tarkoitetaan lähinnä maan alle kaivettua sisterniä, jollaisia Jerusalemissa on runsaasti. 

Siloan allas (Sir 48:17) sen sijaan oli ja on maan päällä. 
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3 (2) jonka päivinä rakennettiin muuri4 

(ja) asunnon5 sakarat/tornit6 kuninkaan7 palatsissa/temppelissä8, 

4 joka huolehti9 kansastaan rosvouden/rosvojen10 varalta 

ja vahvisti/varusti11 kaupunkinsa ahdistajan/vihollisen12 varalta. 

(väli) 

5 Kuinka loistava/upea/mahtava13 hän olikaan katsellessaan14 (ulos) teltasta/ 

                                                                                                                                                                  
1 Sana ���� �vaatii pienen tekstikorjauksen, jolloin saadaan moabilaisesta Mešan kivestä 

tunnettu sana ���� � ”vesisäiliö” (KAI 181:9.23), vrt. LXX. Sisternistä on käytetty 

yleisesti vastinetta ”vesisäiliö” (esim. Ex 21:33, Lev 11:4, Dtn 6:11, Neh 9:25). 
2 Tekstikorjaus �� > ����(vrt LXX). 
3 Suomeksi: vesisäiliö, joka oli kooltaan valtava kuin meri. 
4 Tarkoittanee temppelialueen ympärysmuuria. 
5 Taustalla on ajatus Jumalan taivaallisesta ”asunnosta” (Dtn 26:15, Ps 68:6 ”asunto”), 

joka on siirretty tässä koskemaan muurien sisällä olevaa temppelirakennusta. 
6 Sana tarkoittaa useimmiten ”kulmaa”, mikä ei sovi tähän, mutta myös muurinsakaroita 

ja hieman väljemmin myös muurissa olevia torneja (näistä lienee tässä kysymys). Vrt. 

Sef 1:16 ”korkeat tornit”, Sef 3:6 ”muurit ja tornit”, 2Aik 26:15 ”muurinkulmat”. 
7 Tarkoittaa taivaallista kuningasta (vrt. Jes 6:5), sillä tähän aikaan ei ollut maallista 

kuningasta. 
8 Sama sana kuin edellä jakeessa 50:1 ”temppeli”. Sana tarkoittaa myös palatsia, minkä 

vuoksi se on valittu tähän, kuninkaalliseen yhteyteen. 
9 Vrt. Sir 32:1 ”huolehtia”, Jer 17:8 ”ei ole mitään hätää”, 1Sam 9:5 ”hätäillä jonkun 

vuoksi”, 1Sam 10:2, Jer 42:16 ”olla huolissaan”, Ps 38:19 ”olla murheellinen jonkin 

tähden”. 
10 Muut esiintymät Sir 32:21 ja Snl 23:28 ”rosvot”. Ajateltava lähinnä Jerusalemin 

muurien ulkopuolella liikkuvia maantierosvoja yms. (vrt. Skehan – Di Lella). LXX:ssa 

on ”sortumisen/tuhon varalta” (�����
 ��
 �). 
11 Sama verbi kuin edellä jakeessa 1. 
12 LXX hieman vapaasti, mutta asiallisesti melko osuvasti: ”piirityksessä”. Simeonin 

toimet eivät kuitenkaan estäneet vihollisten pääsyä kaupunkiin (ks. 1Makk 1:20-24.29-

32, 6:62 ym.). 
13 Täsmälleen sama kuin Sir 46:2 ”kuinka loistava/upea/mahtava” (par.). 
14 Vrt. Sir 40:29 ”katsella”. 
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 majasta/pyhäköstä1 

ja tullessaan ulos/esiin väliverhon2 talosta! 

6 (Hän oli) kuin tähti, joka loistaa (kirkkaana)3 pilvien lomasta, 

ja niin kuin täysikuu4 juhlan päivinä5, 

7 niin kuin aurinko, joka loistaa/paistaa6 kuninkaan palatsiin/temppeliin7, 

ja niin kuin (sateen)kaari8, joka ilmestyy/näkyy pilvessä/pilvissä9, 

8 niin kuin kukinto/kukat1 oksissa2 juhlan päivinä3 

                                                 
1 Temppelin arkaainen nimitys, joka on yleensä käännetty ”pyhäkköteltaksi” (Ex 27:21, 

1Kun 1:39, 2:28). Ei kuitenkaan sovi tähän, koska tarkoitetaan Jerusalemin temppeliä. 

”Teltta” ei voi olla kaikkeinpyhimmän nimi. 
2 Termi on käännetty aina näin, esim. Ex 26:31-35, 27:21, 30:6, 36:35, Lev 4:17, Matt 

27:51, Mark 15:38, Luuk 23:45, Hepr 10:20. Epäselvää on, mitä ”väliverhon talo” 

tarkemmin sanottuna tarkoittaa. Yleensä ”väliverho” erottaa kaikkeinpyhimmän 

pyhästä” (esim. Ex 26:33). Tällöin kysymys olisi kerran vuodessa tapahtuvasta suuren 

sovituspäivän (Jom Kippurin) liturgiasta, mikä ei kuitenkaan sovi kontekstiin (ks. Di 

Lella). Toisaalta ”väliverho” erottaa myös pappien alueen eli pyhän muusta, 

maallikoille avoimesta temppelialueesta (Num 18:7), jolloin kysymys voisi olla myös 

päivittäisestä temppeliliturgiasta. Todennäköistä kuitenkin on, että ilmaus ”väliverhon 

talo” tarkoittaa koko temppeliä erään sen keskeisen, ylipapin toimintaan liittyvän 

yksityiskohdan valossa kuvattuna (Di Lella).  Yksinkertaisinta lienee olla ottamatta 

käännöksessä kantaa siihen, mistä Simeon tarkalleen ottaen astui esiin ja sanoa esim: 

”astuessaan esiin temppelin väliverhon takaa”. 
3 Sana � �� � on ymmärretty tässä partisiipiksi (HALAT, 23), vrt. Sir 13:26 

”loistava/kirkas/valoisa”. Voidaan ymmärtää myös substantiiviksi ”valo”, mutta 

lopputulos lienee sama. Vrt. Ps 148:3 ”kirkkaat tähdet”. LXX on ymmärtänyt tämän 

tarkoittavan ”aamutähteä” (vrt. Smend). 
4 Tämän jälkeen hepreassa seuraa vielä sana ����, joka on dittografia edellisestä 

säkeestä (”lomasta”). 
5 Tarkoittaa pääsiäistä ja viikkojuhlaa, jotka alkoivat täydenkuun aikaan. 
6 Sama kuin Sir 43:9 ”loistaa”. 
7 Kuten jakeessa 3 tarkoittaa tässäkin temppeliä. 
8 Vrt. Sir 43:11 (par.). 
9 Alluusio jakeeseen Hes 1:28 ”pilvessä näkyvä kaari”. 
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ja niin kuin lilja(t)4 vesipurojen5 varsilla, 

niin kuin Libanonin lehvät/kukoistus6 kesän päivinä 

ja niin kuin suitsukkeen7 tuli8 ruokauhrin päällä9, 

9 niin kuin kultainen astia ylhäisen talossa10, 

päällystetty/koristeltu jalokivillä11, 

10 niin kuin viheriöivä/lehtevä12 oliivipuu13 täynnä marjoja/oliiveja14 

ja niin kuin öljypuu15, jonka oksat tiukkuvat/ 

 ovat märkinä/tulvillaan (öljyä/öljystä)16, 

111 hänen verhoutuessaan kunnian vaatteisiin 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Gen 40:10 ”kukkia”, Laul.l 2:12 ”kukat”. Tarkoittaa tässä hedelmäpuiden kukkia. 

2 Sana on korjattava muotoon �� ���(Smend, Segal, Saur). Vrt. merkitykseen Sir 14:26 

”oksat/oksisto”. Ilmaus tarkoittaa kokonaisuutena hedelmäpuiden kukkivia oksia. LXX 

puhuu ”ruusunkukista”. 
3 Tarkoittaa tässä pääsiäisjuhlan aikaa maalis- huhtikuussa (hepr. Abib), jolloin 

hedelmäpuut puhkeavat kukkaan. 
4 Näin aina (esim. Hoos 14:6, Laul.l  2:1.2, 4:5, 6:2.3, 7:3). 
5 Vrt. Jes 30:25 ”peltojen ojat”, Jes 44:4 ”purot”. 
6 Taustalla on Nah 1:4 ”Libanonin kukoistus”. Saattaa viittata lähinnä Libanonin 

vehreisiin setrimetsiin (Jes 10:34, 14:8, Hoos 14:6-7, Laul.l 4:11). 
7 Vrt. Ex 30:34, Jes 60:6, Jer 6:20 ym. 
8 Siis palava suitsuke tms. Ks. suitsukkeen polttamisesta ruokauhrin päällä Lev 2:1-2, 

6:7-8. 
9 Tämä rivi on LXX:ssa jakeen 9 puolella hieman eri muodossa. 
10 Kaksi viimeistä sanaa perustuu puutteellisen hepr. tekstin lukemiseen muodossa����� 

��
� �(näin mm. Segal ja Sauer). 
11 Näin Sir 45:11 (par.). 
12 Sama Sir 14:18 (par.). 
13 Vrt. Tuom 9:8-9, Hoos 14:7 ym. 
14 Esiintyy kerran kanonisissa kirjoissa, Jes 17:6 ”marja” (huomaa konteksti). 
15 Tässä on hepreassakin sanatarkasti ”öljyn puu”. ”Öljypuuta” ei liene käytetty enää 

uudessa käännöksessä, mutta tässä se lienee pakko rehabilitoida. 
16 LXX:ssa b-säkeen kuva on muutettu: ”ja niin kuin sypressi, joka kohoaa pilviin”. 
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ja pukeutuessaan kaunistuksen/koristuksen2 vaatteisiin3, 

hänen noustessaan/astuessaan ylös loiston/kirkkauden/kunnian4 alttarille5, 

ja kun hän kunnioitti/antoi loistoa6 temppelin esipihalle7, 

12 hänen ottaessaan vastaan8 lihapalat9 veljiensä kädestä, 

ja kun hän astui ladottujen (puiden)10 ääreen, 

ympärillään poikien11 seppele/piiri, 

niin kuin setrien vesat12 Libanonilla, 

ja he ympäröivät hänet kuin puron pajut13, 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä kuvaus jatkaa jakeessa 6 alkanutta virkettä ja liittyy sisällön puolesta ylipapin 

vaatetuksen esittelyyn Ex 28:2-43 (vrt. Ex 29:29-30) ja Sir 45:8-12. 
2 ”Kunnia” ja ”kaunistus” lienevät viittaus jakeeseen Ex 28:2, mutta samat termit 

esiintyvät myös Sir 45:8 päinvastaisessa järjestyksessä ”koristus/loisto” ja 

”kirkkaus/kunnia”. 
3 Monet korjaavat tautologisen sanan ”vaatteet” sanaksi ”täydellisyys” (����), vrt. 

LXX. 
4 Vrt. sama Sir 45:7. 
5 Tämä tarkoittaa pronssista alttaria (Ex 27:1-2), joka sijaitsi temppelin esipihalla (1Aik 

4:1, vrt. 1Kun 8:64, 2Kun 16:14) ja jossa oli portaat (Hes 43:13-17). 
6 Vrt. Sir 7:31 ”pitää kunniassa”. Sekä sana (� 	�) että sen kieliopillinen muoto (kons. 

imperf.) ovat tässä hieman yllättäviä, mutta kuitenkin jo LXX:ssa edellytettyjä. Smend 

ja HALAT (Smendin perässä) korjaavat verbin muotoon � 	� ja antavat sille 

merkityksen ”betreten” (> ”kun hän astui temppelin esipihalle”). 
7 Tämä tarkoittaa 2Aik 4:9 ja 6:13 mainittua maallikoiden esipihaa. 
8 Toimitus on kuvattu Lev 9:12-13. 
9 Vrt. Ex 29:17, Lev 1:6, 8:20 ”paloitella”, Lev 1:8 ”lihapalat”, Lev 1:12 ”palat”, 

täsmällisimmin asia selitetään Lev 9:13 ”polttouhrieläimen ruhonkappaleet” (näistä on 

kysymys). 
10 Tarkoittaa puupinoa, jonka päällä uhri poltettiin (vrt. Gen 22:9, 1Kun 18:23), ehkä 

myös jonkinlaista uhriliettä (näin LXX), jota ei tosin mainita missään. 
11 Tarkoittaa Aaronin poikia eli avustavia pappeja, ks. jakeen loppu sekä Lev 9:12. 
12 Vrt. Ps 128:3 ”kuin oliivipuun juurella vesoja”. 
13 Vaatii pienen tekstikorjauksen (> �����). Sama ilmaus myös Lev 23:40, Jes 44:4 

”pajut purojen varsilla” ja Job 40:22 ”rannan pajut”. LXX:ssa on merkille pantava 
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kaikki Aaronin pojat kunniassaan/loistossaan, 

13 ja Herran tuliuhrit1 heidän kädessään 

koko Israelin seurakunnan edessä2, 

14 kunnes hän oli suorittanut loppuun alttaripalveluksen 

ja Korkeimman ladottujen (puiden)3 järjestämisen4. 

(väli) 

165 Silloin Aaronin pojat, papit6, puhalsivat (riemuiten)7 taottuihin8 torviin9 

ja puhalsivat (riemuiten) ja antoivat kuulua mahtavan/komean10 äänen 

muistuttamiseksi/saattaakseen muistoon11 Korkeimman edessä. 

                                                                                                                                                                  
maantieteestä johtuva käännösero: ”niin kuin taatelipalmujen rungot”. Egyptissä ei 

ilmeisesti tunnettuja pajuja! 
1 Sama Sir 45:20 (par.). Tässä ”tuliuhrit” lienee syytä säilyttää (vrt. tässä Lev 1:9.13.17; 

2:2.9, 3:5, 23:18). 
2 Taustalla on 1Kun 8:22. 
3 Sama termi kuin edellä jakeessa 12. 
4 Suomeksi: ja järjestänyt puut Korkeimman polttouhria varten. Vrt. Gen 22:6 

”polttouhripuut”. Mikäli tämän säkeen alussa ei olisi kopulaa, ensimmäisen sanan (� 	 � ) 

voisi ymmärtää myös substantiiviksi ”järjestys”, jolloin saisi hieman paremmin 

kontekstiin sopivan käännöksen: Korkeimman ladottujen (puiden) järjestyksen mukaan 

eli uhrin polttamista (uhriliettä) koskevien säädösten mukaan (vrt. Sauer tähän tapaan). 

Edellinen säe puhui jo alttaripalveluksen loppuun saattamisesta. 
5 Jae 15 puuttuu kokonaan hepreasta. Jakeen 16 taustalla on Num 10:1-10. 
6 Sama Num 10:8 ”papit, Aaronin jälkeläiset”. 
7 Täsmälleen sama ilmaus esiintyy Num 10:9, jossa on käännetty sotilaallisessa 

kontekstissa ”puhaltaa hälytyssoitto” (vrt. myös Num 10:5.7). Tässä konteksti on sama 

kuin Num 10:10, jossa samantyyppinen ilmaus on käännetty ”puhaltaa torviin 

(riemujuhlissa)”. Verbiin liittyy melko voimakkaasti riemun aspekti. 
8 Näin aina (Ex 25:18.31.36, 37:7.17, Num 8:2). Tässä on taustana Num 10:2 ”anna 

takoa hopeasta kaksi torvea”. 
9 Näin aina, myös Num 10:1-10. 
10 Vrt. Sir 40:13 ”voimakas/valtava/raju”, 46:17 ”mahtava/valtava”. 
11 Objekti on jumalanpalvelukseen kokoontunut kansa, vrt. Num 10:9 ”Silloin Herra, 

teidän Jumalanne, muistaa teitä”, Num 10:10 ”niin Jumala muistaa teitä”. 
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17 Kaikki liha/ihmiset1 yhdessä/yhtenä miehenä kiiruhtivat/kiireesti2 

ja heittäytyivät kasvoilleen maahan3 

kumartamaan/osoittamaan kunnoitusta4 Korkeimman edessä, 

Israelin Pyhän5 edessä.6 

18 Ja laulu7 antoi äänensä/kaikui8, 

ja väkijoukon yllä sen teki suloiseksi/ihanaksi riemu9. 

19 Ja koko maan kansa10 riemuitsi/iloitsi 

rukouksessa/rukoillen Laupiaan11 edessä, 

                                                 
1 LXX: ”Silloin koko kansa”. 
2 Yleensä tällä verbillä ilmaistaan seuraavan verbin kuvaamaan tapahtumaan liittyvä 

kiire (tässä verbi on poikkeuksellisesti nif:ssa). 
3 Sama Gen 44:14 ”heittäytyä kasvoilleen maahan”, vrt. Gen 17:3 ilman ”maahan” (jota 

ei ole tässä myöskään hepreassa). 
4 Yleensä aina ”kumartaa” (esim. Dtn 5:9, 8.19, 11:16, 17:3). 
5 Yleinen epiteetti Jesajan kirjassa (Jes 1:4, 5:19.24, 10:20, 12:6). 
6 Vrt. koko jakeeseen 2Aik 29:28. 
7 LXX:ssa subjekti ovat ”laulajat”. 
8 Vrt. 2Aik 29:28. 
9 B-säe on hepreassa erittäin hankala. Sanatarkasti käännetty hepr. teksti kuuluisi: ”ja 

väkijoukon yläpuolelle he asettivat hänen lamppunsa”. Vaikka itse lampun asettaminen 

voidaankin ymmärtää kohtien Lev 24:4 ja Ps 132:17 pohjalta, se ei sopine tähän 

yhteyteen. Siksi verbi �������korjataan yleensä LXX:n pohjalta muotoon �������(vrt. 

Sir 40:21 ”tehdä suloiseksi/ihanaksi”), ja ”hänen lamppunsa” (�� �) muotoon ��� �tai���� �

”riemu” tai ”riemuita”. Ajatus voisi tällöin olla: Ja laulun ihanuutta/suloisuutta lisäsivät 

väkijoukon keskeltä kaikuvat riemuhuudot. Mitenkään varma tämä tulkinta ei ole, mutta 

parempaakaan ei ole toistaiseksi tiedossa. LXX on selvempi. 
10 ”Maan kansa” on varhaisemmassa kirjallisuudessa terminus technicus, jota käytetään 

Juudan vapaasta väestöstä, vrt. 2Kun 21:24, 23:30 ”Juudan kansa”, Hes 7:27 

”kansalaiset”, Hes 12:19 ”maanmiehet”. Tässä se tarkoittaa yksinkertaisesti 

juhlakansaa. Käännöksessä riittänee ”koko kansa”, sillä ei ole tarkoitus sanoa, että 

paikalla oli välttämättä koko maan väestö. LXX:ssa on pelkkä ”kansa”. 
11 Käännetty yleensä aina näin (esim. Dtn 4:31, Ex 34:6, 2Aik 30:9, Neh 9:31, Ps 78:38, 

86:15, 103:8), mutta vain tässä yksinään nimen tapaan käytettynä (> laupias Jumala?). 
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kunnes hän (Simeon) oli suorittanut loppuun alttaripalveluksen1 

ja tuonut hänelle (Jumalalle) hänen oikeutensa2. 

20 Silloin/sitten hän laskeutui alas (alttarilta)3 ja kohotti kätensä 

koko Israelin seurakunnan yli/ylle/päälle, 

ja Herran siunaus4 oli hänen huulillaan, 

ja Herran nimellä hän koristi itsensä5. 

21 Ja he heittäytyivät toisen kerran (maahan)6 

[ottaamaan vastaan siunauksen]7 häneltä8. 

(väli) 

22 Nyt9, ylistäkäähän/kiittäkääkän Herraa, Israelin Jumalaa10, 

joka tekee ihmeitä11 maan päällä, 

joka antaa ihmisen/sten kasvaa (suuriksi)1 (äidin) kohdusta 

                                                 
1 Lause on identtinen jakeessa 14 esiintyvän kanssa. Välissä  oleva jakso saattaisi olla 

myöhemmin tehty lisäys (kehäkompositio). 
2 Siis: uhrannut Jumalalle hänelle säädetyt/kuuluvat uhrit. 
3 Lev 9:22 mukaan siunaus lausuttiin alttarilta, mutta Lev 9:23 mainitsee siunauksen 

myös sen jälkeen.  
4 Viittaa nimenomaan ”Herran siunaukseen” Num 6:23-27. 
5 Vapaammin: Herran nimi oli hänen kunniansa/kaunistuksensa. Tämä viittaa siihen, 

että ylipappi vielä tuohon aikaan lausui ääneen Herran nimen, joka on keskeinen osa 

Herran siunausta. Tästä kuitenkin käy jo ilmi, että vähitellen NIMI oli muuttumassa 

tabuksi. 
6 Tässä hieman lyhyemmin kuin jakeessa 17. 
7 Aukko on täydennetty LXX:n mukaan. 
8 Hepreassa sanatarkasti ”hänen kasvoistaan”, mikä viittaa melko varmasti Jumalaan 

(vrt. LXX: ”Korkeimmalta”) eikä ylipappi Simeoniin, sillä ”kasvot” (hepr.) esiintyvät 

myös edellä jakeessa 17 Jumalan yhteydessä, ja ilmauksen ���� ainut sanatarkka 

paralleeli Sir 33:13 (MS E) viittaa myös Jumalaan. Lisäksi siunaus tulee viime kädessä 

Jumalalta eikä papilta, joka on vain välittäjä (Num 6:27). 
9 Siirtymäpartikkeli (lähes sama kuin ”siis”), jolla siirrytään koko esi-isien ylistyksestä 

johtopäätökseen, ylistykseen, vrt. Snl 8:32 ”nyt”. 
10 LXX:ssa ”kaikkien/kaikkeuden Jumalaa”, vrt. Sir 36:1, 45:23. 
11 Vrt. Ps 136:4 ”hän tekee suuria (tämä myös hepreassa) ihmetekoja”. 
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ja tekee hänelle/heille mielihalunsa/tahtonsa mukaan2. 

23 Hän antakoon teille sydämen viisautta3 

ja olkoon rauhana4 teidän keskellänne!5 

24 Hänen armonsa/hyvyytensä pysyköön lujana Simeonin kanssa, 

hän pitäköön hänelle pystyssä/voimassa Pinehasin liiton6, 

niin ettei häviä/lakkaa (seuraaja)7 häneltä eikä hänen siemeltään/jälkeläisiltään 

niin (kauan) kuin taivaan päivät8 (kestävät)!9 

 

                                                                                                                                                                  
1 Vrt. Gen 21:8, Tuom 13:24 ”kasvaa”, Gen 21:20 ”kasvaa aikuiseksi”, Ex 2:10 ”kasvaa 

suuremmaksi”, Ruut 1:13 ”kasvaa suureksi”. 
2 Vrt. Sir 36:17(22) ”mielisuosiosi mukaan”, 48:5 ”Herran mielisuosion/tahdon 

mukaan”. 
3 Säe on sama kuin Sir 45:26 (ks. siellä). LXX:ssa on tässä ”viisauden” tilalla ”ilo”. 
4 Yleensä tämä käännettäisiin ”rauhassa”, jolloin Jumalaa pyydettäisiin elämään 

rauhassa israelilaisten keskuudessa, mikä tuskin voi olla ajatus. Todennäköisesti 

prepositio on tässä ns. be essentiae (jossakin ominaisuudessa), jolloin päädytään 

ajatukseen: tuokoon hän oman rauhansa teidän keskellenne (vrt. Num 6:26). 
5 LXX:ssa jae on hieman toisenlaisessa ja pitemmässä muodossa. 
6 Viittaa jakeessa Sir 45:24 mainittuun Pinehasin liittoon ja luo näin liittoteologisen 

kehyksen koko jaksolle. 
7 Elliptisessä muodossa käytetty ns. lakkaamattomuusformeli, joka koskee 

kuninkaallisen tai papillisen suvun säilymistä. Se on yleensä käännetty varsin vapaasti, 

vrt. 1Kun 2:4, 8:25, 9:5 ”Israelin valtaistuimella on aina oleva sinun sukuusi kuuluva 

mies” tms., Jer 33:17 ”Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavidin jälkeläinen”, Jer 

35:19 ”Jonadabin… jälkeläisiä tulee aina olemaan minun palveluksessani”. 
8 Ks. Sir 45:15 (par.). 
9 LXX:ssa jae on käännetty kokonaan toisin ja paljon matalammalla profiililla (”Ja hän 

uskokoon meille armonsa, ja lunastakoon meidät meidän päivinämme”), mikä johtuu 

muuttuneesta historiallisesta tilanteesta: Ylipappeus oli riistetty vuonna 171 eKr. 

Oniaan eli Johananin suvulta, johon Simeon kuului. 
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Kolme inhottavaa/kelvotonta (naapuri)kansaa (50:25–26)1 

 
25 Kahta2 kansaa sieluni3 inhoaa4, 

ja kolmas ei ole (edes) kansa5: 

26 Seirin6 ja Filistean7 asukkaita 

ja sitä typerää kansaa8, joka asustaa/majailee9 Sikemissä10. 

 
 

                                                 
1 MS B. 
2 Vrt. numeeriseen sanontaan Sir 23:16-18, 25:7-10 ja 26:5-6.28. 
3 ”Sielu” saattaisi tässä jopa käydä! 
4 Vrt. Sir 4:9, 6:25 ”inhota”, ja lisäksi esim. Gen 27:46 ”olla kyllästynyt”, Lev 20:23 

”herättää inho”, Snl 3:11 ”katkeroitua”. 
5 Jakeissa leikitään kahdella eri kansa-sanalla (���� ja ��), joista edelliseen näyttää 

liittyvän edelleen halventava sävy. 
6 Tarkoittaa Seirin vuoristossa asuneita edomilaisia (Gen 36:8-9), joita kutsuttiin 

myöhemmin idumealaisiksi (mm. Herodoksen suku kuului heihin). Vihasuhde oli 

peräisin Jerusalemin valloituksen (v. 587 eKr.) jälkeiseltä ajalta (Ps 137:7, Hes 25:12-

14, 35:1-15, Obadja 10-14, Mal 1:2-5, Val.v 4:21, Judit 7:8-18). 
7 Jo Daavid oli kukistanut filistealaiset (2Sam 5:18-25, 8:1), jotka ovat tässä Di Lellan 

mukaan peitenimi pakanoille ja hellenisteille. Oikeat filistealaiset katosivat melko 

varhain historian näyttämöltä (sulautuen ympäristön muihin kansoihin). 
8 Kuten Sir 49:5 (”typerä kansa”) taustalla on Dtn 32:21 ”typerysten heimo”. Kaikissa 

kolmessa kohdassa on käytetty kansasta halventavaa sanaa ����(= Dtn 32:21 ”heimo”). 
9 Saattaa olla, että tässä käytetyssä verbissä on hieman vähättelevä sävy. 
10 Tarkoittaa samarialaisia, joiden alkuperä johdetaan vuoden 722 eKr. jälkeen 

pohjoisvaltakunnan alueelle siirretyistä vieraista kansoista (2Kun 17:24-41). 

Samarialaiset tuottivat harmia Jerusalemin temppeliä jälleen rakennettaessa (Esra 4), ja 

makkabilaissotien aikana he liittoutuivat Apolloniuksen kanssa Juudaa vastaan (1Makk 

3:10). Vrt. UT:ssa esim. Luuk 15 ja Joh 4:9. 



Sir 50:27-29 297 

Sirakin pojan/Ben Siran/kirjoittajan jälkisanat1 (50:27–29)2 

 
27 Ymmärryksen/viisauden kasvatusta3 ja oikeanlaisia/taitavia/taidokkaita4 

 sananlaskuja/mietelmiä5 

Simeonilta, Jeesuksen pojalta, Eleasarin pojalta, Siran pojalta (= Ben Siralta)6,7 

joita hän antoi pulputa/virrata8 sydämensä9 selityksellä10 

ja joita hän antoi pulputa/virrata taidolla/ymmärryksellä/viisaudella11.12 

                                                 
1 Jakeet muodostavat antiikin kirjoille tyypillisen kolofonin, joka samalla osoittaa kirjan 

alun perin päättyneen tähän. Tässä tapauksessa esikuvana ovat voineet olla Snl 1:1-3, 

Saarn 1:1 ja 12:9-10. 
2 MS B. 
3 Viisaita kasvatusohjeita tai viisaita ohjeita kasvatukseen. 
4 Vrt. ainut paralleeli Snl 25:11 ”oikeaan aikaan”, tässä HALAT, 76, mukaan ”in rechter 

(metrischer) Form” (vrt. Smend: ”kunstgerechte Sprüche”). 
5 Sana on korjattava muotoon ���, vrt. tässä erityisesti Snl 1:6 ”mietelmä”. 
6 Hepreaksi ”Siran poika” on Ben Sira, josta se on saatu kirjan otsikkoon. 
7 LXX:ssa genealogia on hieman toisennäköinen: ”Jeesus, Sirak Eleasarin poika, 

jerusalemilainen”, jossa on omituinen kaksoisnimi ”Sirak Eleasar”. Vaikuttaa hieman 

siltä, että heprealaisessa genealogiassa oleva ensimmäinen nimi ”Simeon” on tullut 

sinne edellä puheena olleen ylipappi Simeonin johdosta. 
8 Vrt. Sir 16:25 ”antaa pulputa/virrata” (par.). 
9 Sana on korjattava muotoon ���. 
10 Muualta sana tunnetaan vain verbinä, joka tarkoittaa unien selittämistä (Gen 

40:8.16.22; 41:8.12.13.15). Smend kääntää sanatarkasti ”Deutung seines Herzens”, 

Sauer hieman vapaammin ”Erforschung seines Sinnes”. Di Lella pitää viimeistä riviä 

kokonaan turmeltuneena ja rakentaa LXX:aa apuna käyttäen seuraavanlaisen 

hepreankielisen tekstin: �������������������� , jonka hän kääntää: ”who poured them 

out from his understanding heart”. LXX:ssa on kahden viimeisen säkeen paikalla vain: 

”joka antoi viisauden virrata sydämestään”. Vaikuttaa melko vahvasti siltä, että 

hepreassa säe on kahdentunut sekundaaristi. 
11 Vrt. tähän sanaan Ps 78:72 ”taitavin (käsin)”, Snl 11:12 ”ymmärtäväinen”. 
12 Lopuksi yritys sanoa koko jakeen ajatus suomeksi: Nämä ovat (tai Tässä olivat) 

Simeonin, Jeesuksen pojan, Eleasarin pojan, Siran pojan, viisaita kasvatusohjeita ja 
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281 Onnellinen2 se mies3, joka näitä miettii/pohtii/tutkii4, 

ja se, joka panee sydämensä5 (niihin), tulee viisaaksi/viisastuu, 

296 sillä Herran pelko7 on elämä. 

 

                                                                                                                                                                  
taidokkaita mietelmiä, jotka ovat lähtöisin hänen viisaasta ja ymmärtäväisestä 

sydämestään. 
1 Jae on selvä alluusio Psalmin 1 jakeisiin 1 ja 2 (vrt. Sir 14:20–15:10), kirjanoppineen 

psalmi! 
2 Vrt. Sir 14:1 (par.) ja 14:20 sekä Ps 1:1 ”Hyvä on sen osa”. 
3 Tässä on melko neutraali sana, sama kuin Ps 1:1 ”se, joka”. 
4 Vrt. Sir 14:20 ”miettiä/pohtia”, Ps 1:2 ”tutkia”. 
5 Vrt. Sir 14:21 ”panna sydämensä” (par.). 
6 Hepreassa tämän jakeen paikka on epäselvä,  sillä samalla rivillä on myös seuraavassa 

luvussa olevan rukouksen alku. Numeroinnissa seurataan yleensä LXX:aa, jossa tämä 

on jakeessa 50:29 (tosin j. 29 on siellä huomattavasti laajempi). 
7 Herran pelko luo sillan kirjan alkuun Sir 1:11-30 (vrt. myös 6:32-37, 15:1, 19:20, 21:6, 

23:27 ym.). 
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Kiitosrukous1 (51:1–12)2 

 

1 Tahdon3 ylistää sinua, Jumalani, pelastukseni/apuni4, 

tahdon kiittää sinua, Jumalani, isäni5, 

tahdon kertoa/julistaa nimeäsi6, elämäni turvapaikka7!8 

(väli) 

Sillä sinä lunastit/ostit vapaaksi/pelastit9 kuolemasta sieluni/henkeni/minut, 

2 sinä säästit/pelastit10 lihani/ruumiini kuopalta/haudalta 

ja tuonelan11 kädestä/vallasta tempasit/pelastit jalkani. 

                                                 
1 LXX:ssa on tämän luvun alussa otsikko ”Jeesuksen, Sirakin pojan, rukous”. 

Rukouksen autenttisuus on sangen epävarmalla pohjalla. Siksi tässä tuskin on syytä 

mainita Sirakin pojan nimeä. Lukija luonnollisesti mieltää sen Ben Siran omaksi 

rukoukseksi, joten sillä perusteella voitaisiin ajatella myös otsikkoa ”Ben Siran 

kiitosrukous/rukous”. 
2 MS B. 
3 Modus (”tahdon”) käy ilmi kertoa-verbin yhteydessä olevasta kohortatiivista. 
4 Voidaan jäsentää joko näin (vrt. Sauer) tai ”pelastuksen/apuni Jumala” (vrt. Smend ja 

Segal). Jälkimmäiselle on lukuisia paralleeleja, Ps 18:47 ”Jumala, minun turvani”, Ps 

25:5 ”Jumalani, auttajani”, Ps 27:9 ”Jumalani, sinä auttajani”. Käännökset menevät 

lähinnä ensimmäisen vaihtoehdon mukaan (vaikka ko. psalmeissa sitä ei edes ole!). 
5 Myös tämä voidaan jäsentää joko näin (vrt. Sauer) tai ”isäni Jumala” (vrt. Smend). 

Jälkimmäiselle on paralleeli Ex 15:2 ”minun isieni Jumala”, mutta myös ensimmäiselle 

vaihtoehdolle on tukea sekä Sirakin kirjassa (Sir 4:10, 23:1.4) että muualla (Dtn 32:6, 

Jer 3:4, 31:9, Jes 45:9-11, 63:16, 64:7). 
6 Sama Ps 22:23 ”julistan nimeäsi”. 
7 Taustalla on Ps 27:1 ”elämäni turva”. 
8 Tähän päättyy psalmin ensimmäisen, lyhyt osa, kehotus ylistää Jumalaa. Sen jälkeen 

siirryttään kuvaamaan syitä (”sillä”). 
9 Vrt. Ps 26:11 ”pelastaa”, Ps 49:16, 71:23 ”lunastaa”, Ps 69:16 ”ostaa vapaaksi”. 
10 Vrt. Jes 38:17 ”pelastaa kuoleman kuilusta”, Job 33:18 ”pelastaa joutumasta 

hautaan”, Ps 78:50 ”säästää kuolemalta”. 
11 Vrt. ”kuolemaan” ja ”tuonelaan” Ps 6:6 ”kuoltuaan … tuonela”, Ps 49:15 ”tuonela… 

kuolema”. 
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Sinä pelastit1 minut kansan panettelulta2, 

kielen panettelun3 ruoskalta4 ja valheen harhailijoiden5 huulelta/ilta.6 

3 Vastustajiani vastapäätä/edessä olit minulle7, 

ja autoit armosi/hyvyytesi suuruuden mukaan8 

kaatumisen(i)/luhistumisen(i)9 tähystäjien/vaanijoiden10 ansasta11 

ja henkeni etsijöiden/tavoittelijoiden12 kädestä. 

(väli) 

4 Ahdinkojen/vaarojen paljouksista olet pelastanut/pelastit minut1: 

                                                 
1 Vrt. Ps 144:7.10.11 ”pelastaa” (ainut paralleeli). 
2 Taustalla on Hes 36:3 ”kaikki panettelevat teitä”, vrt. Sir 42:11 ”juoruilu/parjaus” 

(par.), Sir 46:7 ”paha puhe/panettelu” (par.). 
3 Sama sana kuin edellä, siis ”panetteleva kieli”. 
4 Vrt. Jes 10:26 ”ruoska”, 1Kun 12:11.14 ”raippa”, Snl 26:3 ”piiska”. 
5 Tarkoittaa niitä, jotka ovat eksyneet valheen palvelijoiksi, vrt. sama Ps 40:5 ”jotka 

valhetta palvelevat”. 
6 Hepreassa tämä on yhdellä rivillä, LXX:ssa kahdella eri rivillä. Voidaan tarvittaessa 

jakaa (vrt. Smend ja Sauer). 
7 Täydennettävä ajatuksissa kuten sama Ps 56:10 ”Jumala on puolellani” ja Ps 124:2 

”ellei Herra olisi ollut puolellani”. LXX lisää sanan ”auttaja”, mikä on sekin asiallisesti 

oikea (mutta jatkossa on verbi ”auttaa”). LXX:ssa tämä rivi on jakeen 2 lopussa. 
8 Vrt. Ps 5:8 ”suuren hyvyytesi tähden”, Ps 69:14 ”onhan hyvyytesi suuri”, Ps 106:45 

”osoitti suuren laupeutensa”. 
9 Hepreassa on sana ”kallio” (��� ), joka voitaisiin kenties ymmärtää väkinäisesti 

merkityksessä ”turvakallio” (silloinkaan se ei voisi tarkoittaa Jumalaa – kuten yleensä –, 

vaan rukoilijan turvapaikkaa). Todennäköisemmin kohta on korjattava muotoon ��
�

”kaatuminen/luhistuminen” (ks. esim. HALAT, 965 ja monet muut), vrt. Ps 35:15 ”kun 

minun kävi huonosti”, Ps 38:18 ”luhistuminen”, Job 18:12 ”kaataa”.  
10 Lähin paralleeli on Jer 20:10 ”vaanivat heikkoa hetkeäni”, vrt. myös Ps 37:32 

”väijyä”. 
11 Vrt. Ps 141:9 ”pyydys” (edellä ”ansa”), Ps 140:6 ”loukku”, Snl 18:7 ”ansa”. 
12 Vrt. Ps 35:4 ”jotka tavoittelevat henkeäni”, Ps 40:15 ja 70:3 ”jotka väijyvät 

henkeäni”, Ps 63:10 ”jotka vaanivat henkeäni”. 
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ja liekin2 ahdingoista [ympäriinsä]3, 

5 (sellaisen) tulen liekeistä4, jolla ei ole tuulahdusta/hajua5,6 

[sy]vyyden7 kohdusta […]8, 

juonien/kavaluuden9 huulilta ja petoksen/valheen maalareilta/kaunistelijoilta10 

ja petoksen/petollisen kielen nuolilta11. 
                                                                                                                                                                  

1 LXX:ssa tämä on jakeen 3 lopussa. Kaksoispiste tässä Di Lellan ja Sauerin esimerkin 

mukaan. Seuraavan rivin alussa oleva ”ja” voidaan ymmärtää silloin eksplikatiivisesti 

”nimittäin”. 
2 Vrt. Hes 21:3 ”liekki”, Job 15:30 ”tuli”. 
3 Täydennetty LXX:n mukaan. Suomeksi: Liekeistä, jotka ympäröivät/piirittivät 

kaikkialta. 
4 Smend olettaa substantiivin ��� ”liekki”, mikä on kuitenkin epävarma.  
5 Tekstissä on sana �� , jonka yleisesti tunnettu merkitys on ”käskynhaltija”. Verbin 

�� �myöhemmän merkityksen ”puhaltaa, tuoksua” perusteella Di Lella olettaa samasta 

juuresta johdetun substantiivin ”tuulahdus, haju” ja viittaa kohtaan Dan 3:27, jonka 

mukaan tuleen heitettyjen miesten vaatteista ei lähtenyt edes savun hajua. Näin ollen 

olisi ajateltava tulta, joka ei edes hajullaan varoittanut sen lähelle tulevaa. Ajatus on 

kieltämättä omituinen. Toinen mahdollisuus on korjata sana muotoon �� �”hiilet” eli 

tuli ”joka palaa ilman hiiliä”, siis kyseessä olisivat hiiltymättömän tulen liekit. 
6 Tämä rivi on LXX:ssa jakeen 4 lopussa. 
7 Tämä sana voidaan hepreasta päätellä kohtuullisen varmasti, vrt. Sir 16:18 ”syvyyden 

vedet” (par.), Sir 42:18 ”syvyys”. 
8 Tällä paikalla näkyvät hepreassa kirjaimet ��� , mutta niiden täydentäminen järkevällä 

tavalla on mahdonta. Sauer lukee Hampin mukaan �������”jossa ei ole vettä”, mutta 

mikä alkumeri voi olla vailla vettä? Segal täydentää �����”äidilleni” eli ”äitini”, mutta 

tuskin äidin kohtua sentään alkumeren syvyyteen verrataan. LXX taas puhuu ”tuonelan 

vatsan syvyydestä”. Tyydyttävän täydennyksen puutteessa kohta lienee jätettävä 

avoimeksi ja laadittava nootti, jossa sanotaan, että rivin loppu on turmeltunut eikä sen 

sisältöä pystytä enää päättelemään 
9 Vrt. Jes 32:7 ”juoni”, Ps 119:150 ”ilkeä”. 
10 Sama Job 13:4 ”kaunistelette kaiken valheillanne”, vrt. myös Ps 119:68 ”mustaavat 

minua valheillaan”. 
11 Tämä on LXX:ssa jakeen 6 ensimmäinen rivi. 
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(väli) 

6 Sieluni/henkeni kosketti/oli lähellä kuolemaa 

ja elämäni alimpien paikkojen tuonelaa1. 

7 Ja minä käännyin ympärille/ympäriinsä2, ja/mutta ei ollut auttajaa minulle3, 

ja minä katselin/tähystin4 tukijaa, ja/mutta ei ollut. 

8 Ja (silloin) minä muistin/ajattelin Herran sääliä/armollisuutta/laupeutta 

ja hänen armoaan/hyvyyttään/uskollisuuttaan, jotka ovat ikuisuudesta/pysyviä5, 

hänen, joka pelastaa hänen turviinsa pakenevat/häneen turvautuvat6 

ja lunastaa/vapauttaa/pelastaa heidät kaikesta pahasta7. 

9 Ja minä kohotin/korotin maasta8 ääneni 

ja tuonelan porteilta9 avunhuutoni.10 

10 Ja minä ylistin11 Herraa: ”Isäni12 sinä olet, 

                                                 
1 Tarkoittaa syvintä tuonelaa. Vrt. vastaavanlainen heprealainen ilmaus Ps 88:7 

”syvyyksien perille”, Val.v 3:55 ”kuopan syvyydestä”, Hes 26:20 ”alin tuonela”, ja vrt. 

myös Hes 32:24 ”syvin tuonela”, Ps 86:13 ”tuonelan syvyyksistä”. Kyseessä tuskin on 

Ben Siran autobiografinen kuvaus, vaan pikemminkin myöhemmän kirjoittajan teksti, 

joka on pantu kokoon psalmien sitaateista ja muistumista. 
2 Käännyin katsellen joka taholle. 
3 Vrt. lähin paralleeli Jes 63:5 (hieman eri sanoin) ”Minä katselin ympärilleni, mutta ei 

ollut yhtään auttajaa”, vrt. myös Ps 107:12. 
4 Sama verbi kuin jakeessa 3 ”tähystää/vaania”, mutta tässä merkitys on positiivinen. 
5 Samaa terminologiaa hieman toisenlaisessa käytössä Ps 25:6 ”Herra, sinä olet laupias, 

muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.” 
6 Vrt. Ps 16:1 ”sinuun minä turvaan”. 
7 Vrt. Samoin Gen 48:16 ”joka on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta”, vrt. 

myös Ps 121:7 ”kaikelta pahalta”. 
8 Paralleeli ”tuonelan porteille”, taustalla j. 6. Käännökseen esim. ”maan 

alhoista/tomusta” tms. 
9 Vrt. sama Jes 38:10 ja Matt 16:18. 
10 Vrt. Ps 18:5-7, myös Ps 120:1. 
11 Taustalla on Ex 15:2 ”ylistää”; ”Herra” on tässä objekti kuten Ex 15:2 eikä kuulu 

sitaattiin (toisin Smend ja Sauer).  
12 Vrt. jae 1. 
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sillä sinä olet pelastukseni/apuni sankari1. 

Älä päästä/hylkää minua ahdingon/hädän2 päivänä, 

onnettomuuden ja hävityksen päivänä3! 

11 Tahdon ylistää4 nimeäsi5 alati/aina 

ja muistaa/ajatella6 sinua rukouksessa.” 

Silloin Herra kuuli ääneni 

ja otti korviinsa7 anomiseni/pyyntöni/rukoukseni8. 

12 Ja hän lunasti/osti vapaaksi/pelasti9 minut kaikesta pahasta10 

ja pelasti minut ahdingon/hädän päivänä11. 

Sen tähden tunnustan/kiitän12 ja ylistän13 

                                                 
1 Skehan – Di Lella vapaasti: ”my mighty savior”. Vrt. Ps 140:8 ”väkevä auttajani” 

(sama asia hieman eri sanoin). 
2 Sama sana kuin jakeessa 4 ”ahdinko/vaara”. Tässä taustalla on Sef 1:15 ”hädän ja 

ahdistuksen päivä”. 
3 Näin myös taustalla olevassa jakeessa Sef 1:15. 
4 Sama verbi kuin jakeen 1 alussa. 
5 Kuten jakeessa 1. 
6 Sama verbi kuin jakeessa 8. 
7 Sama parallelismi ”kuulla…  ottaa korviin” myös Sir 4:15, 33:19 ja esim. Gen 4:23, 

Num 23:18 (”kuunnella tarkoin”), Tuom 5:3 ja Jes 1:2.10 (”kuulla… kuunnella”), Ps 

17:1, 143:1 (”kuulla… ottaa vastaan”), Ps 84:9 (”kuule… älä ummista korviasi”). 
8 Sama parallelismi ”ääni… anominen/pyyntö/rukous” esiintyy muualla samanlaisessa 

kontekstissa Ps 130:2 ”ääni… rukous”, vrt. myös Ps 116:1 ”harras pyyntö”. Yleensä 

sanat muodostavat genetiivirakenteen ”anomisen/rukouksen ääni”, jolle on lukuisia eri 

käännöksiä. 
9 Sama verbi kuin jakeessa 1. 
10 Sama kuin jakeessa 8. 
11 Sama kuin jakeessa 10. Lähin paralleeli Ps 41:2 ”Herra auttaa hädän päivänä”. 
12 Sama verbi kuin jakeessa 1 ”kiittää”. Periaatteessa verbit voidaan kääntää myös 

”tahdon kiittää…” kuten jakeessa 1, vaikka tässä ei olekaan nimenomaisesti tahtomisen 

modusta osoittavaa kohortatiivia. 
13 Sama verbi kuin jakeessa 1 ”ylistää”. 
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 ja siunaan/kiitän Herran nimeä1.2 

 
 

Kiittäkää Herraa!/Herran armo kestää iäti3 (51:12a–o)4 

 
12a Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. 

Iäti kestää hänen armonsa.5 

12b Kiittäkää ylistysten6 Jumalaa! 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12c Kiittäkää Israelin7 vartijaa/varjelijaa1! 

                                                 
1 Vrt. Ps 96:2, Ps 100:4 ”ylistää (Herran) nimeä”, vrt. Ps 145:2 ”minä sinua kiitän, minä 

ylistän sinun nimeäsi.” 
2 Kirjoittaja luo selvästi kehän (inclusion) palaamalla jakeessa 12 rukouksen alkuun, 

jakeeseen 1. 
3 Jälkimmäinen otsikko on sama kuin Psalmissa 136, jota tämä jakso pitkälle mukailee. 
4 Teksti tunnetaan ainoastaan heprealaisesta käsikirjoituksesta MS B. Se puuttuu 

LXX:sta, Syr:sta ja Vulgatasta sekä kaikista niiden pohjalta tehdyistä käännöksistä. 

Kyseessä on myöhempi laajennus, jonka monet olettavan olevan qumranilaista 

alkuperää (?). Jakeiden merkitseminen synnyttää ongelman. Yleisin tapa on merkitä 

jakeet numeroon 12 liitetyillä kirjaimilla 12a, 12b… 12o, jolloin luvun lopun 

jaenumerointi säilyy LXX:n mukaisessa järjestyksessä. Jotkut antavat koko jakson 

jakeen 12 alla ilman mitään kirjaimia (esim. Einheitsübersetzung). Mahdollista on myös 

jatkaa numerointia siten, että 12a = 13 jne.. jolloin luvun lopun LXX:n mukaiset 

jaenumerot joudutaan ilmoittamaan sulkeissa. Lukijaa varten joudutaan tekemään joka 

tapauksessa nootti, jossa huomautetaan asiasta. 
5 Jae on aivan sama kuin Ps 136:1. Ps:sta 136 saatu kertosäe toistuu jatkossa täsmälleen 

samassa muodossa. 
6 Sana tunnetaan Qumranin sotakääröstä (1QM IV:8), jossa se esiintyy yksikössä 

”Jumalan ylistys” (nämä sanat on kirjoitettava sotajoukon lippuihin sen palatessa 

taistelusta). ”Ylistysten Jumala” tarkoittaa ylistettävää Jumalaa, jolle kuuluu ylistys. Di 

Lella: ”the God who is the recipient of our praises”, vrt. Sir 51:1.12.17.29 ja myös Ps 

48:2, 66:2, 69:31.35, 74:21, 104:33.35. 
7 Beentjesin editiossa on sanan alussa ilmeinen painovirhe (�� ���). 
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Iäti kestää hänen armonsa. 

12d Kiittäkää kaiken muovaajaa/luojaa2! 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12e [Kiittä]kää3 Israelin lunastajaa4! 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12f [Kiit]täkää5 Israelin hajotettujen ko[koajaa]6! 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12g Kiittäkää hänen kaupunkinsa ja pyhäkkönsä/ 

 temppelinsä7 (jälleen)rakentajaa!8 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12h Kiittäkää häntä, joka9 antaa versoa/kasvaa sarven Daavidin talolle/suvulle!1 

                                                                                                                                                                  
1 Tämä on lainattu jakeesta Ps 121:4, jossa se on käännetty ”Israelin turva”, mutta vrt. 

sama ilman ”Israelia” Ps 121:5 ”vartijasi” ja 121:7.8 ”Herra varjelee”. 
2 Sama termi esiintyy Jer 10:16 ja 51:19 ”Hän on luonut kaiken”, vrt. myös Sir 24:8. 

Tällaisissa yhteyksissä (genetiivin jälkeen) luoja on kirjoitettu yleensä pienellä. 
3 Sanasta on säilynyt vain viimeinen kirjain, mutta kontekstin perusteella se on helppo 

täydentää. 
4 Tämän termin taustalla ovat Jes 44:6 ”Israelin kuningas ja sen lunastaja” sekä Jes 49:7 

”kansansa lunastaja”. Kristillisen teologian kannalta on merkille pantavaa, että 

peräkkäisissä jakeissa puhutaan Jumalasta luojana ja lunastajana (vrt. 1. ja 2. 

uskonkappale). 
5 Sanasta näkyy kaksi viimeistä kirjainta. 
6 Sanan ������kaksi viimeistä kirjainta puuttuu. Itse termin taustalla on Jes 56:8 ”hän, 

joka kokoaa yhteen Israelista karkotetut”. Muita lähellä olevia kohtia ovat esim. Jes 

11:12 ”hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille 

hajotetut”, Jes 27:13 ”Egyptin maahan hajaantuneet”, Ps 147:2 ”hän kokoaa Israelin 

hajotetun kansan”. Kysymys on diasporan paluusta takaisin Israelin maahan. 
7 Tässä on hepreassa nimenomaa sana ”pyhäkkö”. 
8 Lähin paralleeli on Ps 147:2 ”Hän rakentaa Jerusalemin jälleen”, mutta vrt. myös Jes 

44:28, Dan 9:26, Tob 13:10.16-18. 
9 Hepreassa muotoilu on kieliopillisesti täsmälleen sama kuin edellä (partisiippi), mutta 

tässä sitä on mahdoton ilmaista suomeksi. 
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Iäti kestää hänen armonsa. 

12i Kiittäkää häntä, joka on valinnut2 Sadokin pojat/jälkeläiset toimimaan 

 pappeina!3 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12j Kiittäkää Abrahamin kilpeä!4 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12k Kiittäkää Iisakin kalliota!5 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12l Kiittäkää Jaakobin Väkevää!6 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12m Kiittäkää häntä, joka on valinnut7 Siionin!8 

Iäti kestää hänen armonsa. 

12n Kiittäkää kuninkaiden kuninkaiden Kuningasta!1 

                                                                                                                                                                  
1 Viittaus Daavidin kuningashuoneen (2Sam 7:11.27) restauraatioon. Taustalla on 

(suomeksi vapaasti käännetty) Ps 132:17 ”minä uudistan Daavidin mahdin” (tästä 

puuttuu ”talo/suku”). Vrt. sama ilmaus hieman eri yhteydessä myös Hes 29:21 ”minä 

annan Israelin kansalle kasvaa voiman kuin sarven” (tässä sarvi-metafora on säilytetty 

varustamalla se selityksellä). Itse asiaan vrt. myös Jer 23:5, 33:15-17, Jes 11:1-5. 
2 Tässä partisiippi on käännettävä menneellä aikamuodolla, koska Sadokin valinta on 

tapahtunut jo menneisyydessä (1Sam 2:35, 1Kun 1:35). 
3 Sama näkemys Sadokin pappeudesta hallitsee myös lukuja Hes 40–48 (esim. 40:46, 

43:19, 44:15-16, 48:11-12). 
4 Taustalla on Gen 15:1, vrt. myös Ps 18:3 ja Ps 115:9-11. 
5 Ks. sanan ”kallio” kääntämisestä jakeen Sir 4:6 yhteydessä laatimaani muistiota. Tässä 

yhteydessä ovat erityisen tärkeitä seuraavat kohdat: Gen 49:25 ”Israelin Kallio”, Dtn 

32:30 ”Herra, Israelin kallio”, 2Sam 23:3 ja Jes 30:29 ”Israelin turvakallio”. 
6 Termi esiintyy Gen 49:24, Ps 132:2.5, Jes 49:26 ja Jes 60:16, vrt. myös Jes 1:24 

”Israelin Väkevä”. 
7 Vrt. edellä jakeessa 12i sama verbi ja sama muoto Sadokin poikien valinnasta. 
8 Vrt. Siionin (Jerusalemin) valintaan esim. 1Kun 8:44.48, 11:13.32, 14:21, 2Kun 21:7, 

23:27, Ps 132:13, Sak 1:17, 2:16, 3:2. Kohta edustaa deuteronomistista näkemystä 

Jerusalemista ainoana oikeana kulttipaikkana (Dtn 12 ym.). Tässä saattaa olla mukana 

polemiikkia samarialaisia ja heidän kulttipaikkaansa Garisiminvuorta vastaan. 
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Iäti kestää hänen armonsa. 

12o Herra on antanut kansalleen uuden voiman. 

Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa, 

Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä. 

Halleluja!2 

                                                                                                                                                                  
1 Täsmällinen paralleeli tälle mahtipontiselle ilmaukselle löytyy vasta Mishnan 

traktaatista Abot (3:1), jonka T. Harviainen (Samudraphena 1997, s. 105) kääntää: 

”Kuninkaan, kuningasten Kuninkaan edessä”. Ajatus Jahvesta kuninkaana on 

luonnollisesti laajalle levinnyt, ks. Sir 50:7, Jes 6:5, Jer 46:18, 48:15, 51:57, Ps 98:6, 

145:1 ja vielä erikseen Ps 24:7-10 ”kirkkauden kuningas”, Mal 1:14 ”suuri kuningas”, 

Ps 47:3 ”suuri, koko maailman kuningas”, Ps 95:3 ”kaikkien jumalien ylin valtias”. 

Huom. vielä Dtn 10:17 ”jumalien Jumala ja korkein Herra”.  
2 Tämä jae, joka poikkeaa mitaltaan ja muultakin luonteeltaan edellisestä litaniasta, on 

sanatarkka sitaatti jakeesta Ps 148:14, jonka mukaan yllä oleva käännös on annettu.  

Psalmijae edustaa psalttarin kollektiivista Israel-tulkintaa, josta Marko Marttila tekee 

väitöskirjaa. Tämäkin kohta on aiheen kannalta merkille pantava. 
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Viisauden ylistys1 (51:13–30)2 

 
133 Kun minä olin nuorukainen/nuori4 ja ennen kuin harhailin/ 

 jouduin eksyksiin5, 

ja/niin minä etsin sitä6 (= viisautta).7 

141 Se tuli luokseni ulkomuodollaan/kauneudellaan/kauniina2, 

                                                 
1 Ns. alfabeettinen runo (akrostikon), jonka jakeet noudattavat heprealaisia aakkosia 

(22+1). Ylimääräinen p-säe lopussa (se on rekonstruoitavissa ainoastaan LXX:n 

pohjalta) on tarkoitettu muodostamaan alussa olevan a:n ja keskellä olevan l:n kanssa 

aakkosten ensimmäinen kirjain ’alef (a-l-p), jolla on pi.- vartalossa merkitys ”opettaa”. 

Kyseessä on mnemotekninen keino runouden mieleen painamiseksi. Runon paikka 

alkuperäisen kolofonin jälkeen (50:27-29) viittaa siihen, että se tuskin on peräisin Ben 

Siralta itseltään. 
2 Tähän jaksoon on olemassa kaksi heprealaista käsikirjoitusta: Erityisen tärkeä on 

Qumranista löytynyt käsikirjoitus 11QPsa, joka on peräisin 1. vuosisadan ensi 

puoliskolta jKr. ja sisältää tekstiä jakeisiin 13-20 ja 30. MS B sisältää koko jakson 

(paitsi jakeen 14), mutta se on heikkolaatuinen ja ilmeisesti käännetty syyriasta. 
3 Käännös 11QPs:n mukaan. MS B antaa hieman toisenlaisen tekstin, mutta en pidä 

tekstikriittisesti perusteltuna yhdistää molempia, kuten Sauer tekee. 
4 Vrt. Jer 1:6. 
5 Hieman hankala verbi tässä yhteydessä. Sitä tuskin voidaan ymmärtää matkoille 

lähtemisenä (vrt. suomal. vanha käännös LXX:n pohjalta). Skehan - Di Lella kääntävät: 

”When I was young and innocent”. Mieleen tulevat myös Danten Divina commedian 

Helvetin 1. laulun säkeet 1-4: ”Elomme keskimatkaan ehtineenä / samoilin synkkää 

metsää, koska olin / pois harhautunut tieltä oikealta. / Ah, vaikea on sanoin ilmi tuoda / 

tuon metsän sankkuus, kolkkous ja jylhyys, / sen pelkkä muistokin taas nostaa pelon! / 

Se karmea kuin kuolema on miltei; / vaan kun myös hyvää sieltä löysin, tahdon / 

kuvailla muunkin siellä kokemani. / En täysin tiedä, kuinka sinne jouduin; / syvässä 

unen horroksessa varmaan / hyljännyt olin tieni todellisen.” (Elina Vaaran suomennos) 
6 MS B lisää edelle. ”olin mieltynyt siihen”. Tässä jaksossa puhutaan hyvin 

persoonallisessa muodossa feminiinisestä viisaudesta. Kumpi on silloin oikea 

pronomini, ”se” vai ”hän”? 
7 Vrt. Sir 6:18, Snl 8:17. 
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ja sen loppuun saakka tahdon/tahdoin3 etsiä sitä/ottaa siitä selvän4. 

15 Myös kukinto/kukka lakastui/u rypäleiden kypsyessä/ollessa kypsiä5, 

(ja) nämä ilahduttavat sydämen,6 

(niin) jalkani asteli tasaista maata7, 

sillä nuoruudestani saakka minä tunsin sen (= viisauden)8. 

16 Minä ojensin/kallistin (vain) hieman/vähän korvaani/korviani1 

                                                                                                                                                                  
1 Tähän on olemassa vain Qumranin heprealainen teksti. 
2 Sana ����� on kirjoitettu defektiivisesti (po. �� ���), vrt. sama Masadan 

käsikirjoituksessa kohdissa Sir 43:9.18 (� ��) ja 1QIsb 52:14. Sanan kääntämiseen vrt. 

Sir 11:2 ”ulkonäkö”, 16:1 ”ulkonäkö/muoto”, 42:12 ”ulkomuoto”, 36:22 ”ulkonäkö/ 

ulkomuoto”, 43:1 ”hahmo/kauneus”, 43:9 ”hahmo/kauneus/koristus”, 43:18 ”ulkonäkö/ 

hahmo/väri”. Sanaan liittyy tässä eroottinen vivahde. Viisautta kuvataan 

rakastajattarena. 
3 Menneisyyden ja nykyisyyden aikamuodot vaihtelevat tässä jakeessa kuten koko 

jaksossa. Kokonaisuutena jakeissa 13-22 on selvästi kysymys sellaisen kokemuksen 

kuvauksesta, joka on nyt jo menneisyyttä. Samanlaista aikamuotojen vaihtelua esiintyy 

runsaasti etenkin psalmeissa. 
4 Tahdon/tahdoin ottaa siitä perin pohjin selvää. ”Loppu” tuskin tarkoittaa puhujan 

omaa elämän loppua (Di Lella). 
5 Vrt. Joel 4:13 ”olla kypsää” ja vrt. koko riviin Hoos 9:10 ja Jes 18:5. 
6 Ilmeisesti kirjoittaja vertaa tässä omaa henkistä kehitystään kypsyvään 

viinirypäleeseen, jonka tieltä katoaa kukinto ja tilalle tulee sydäntä ilahduttava rypäle. 

Skehan - Di Lella kääntävät koko jakeen: ”As the blossoms yielded to ripening grapes, / 

the heart’s joy, / So my feet kept to the level path, / for from earliest youth I was 

familiar with her.” 
7 ”Tasaista maata” on käytetty tässä metaforisesti tarkoittamassa oikeaa tietä eli lain 

noudattamista, joka on edellytys viisauden saavuttamiselle (Sir 1:11-30, 6:32-37, 15:1, 

19:20, 21:6, 23:27, 24:23-29). Vrt. sanan kääntämiseen esim. Ps 26:12 ”vahva perusta”, 

Ps 27:11 ”oikea polku”, Ps 67:5 ”oikeus”. Tässä voisi tulla kysymykseen esim. ”oikea 

tie/polku”. MS B:ssä on ”tasaisen maan” paikkalla ”sen totuudessa”, mikä on 

oikeansuuntainen tulkinta, ja LXX:ssa melko sanatarkasti heprean mukaan 

”suoruudessa/oikeudenmukaisuudessa”. 
8 MS B:ssä tämä rivi kuuluu: ”Herra, nuoruudestani saakka olen opetellut viisautta.” 
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ja löysin runsaasti/paljon opetusta/oppia/viisautta2.3 

17 Ja imettäjä4 siitä tuli minulle/ja hän oli imettäjäni, 

ja opettajalleni5 annan kiitokseni/ylistykseni6. 

18 Minä mietin/suunnittelin ja hiersin/kulutin7 sitä, 

minä kiivailin/olin mustasukkainen hyvän puolesta8, 

enkä minä (enää) käänny takaisin.9 

1910 Sieluni/minä hehkuu/on kuumana siitä11, 

                                                                                                                                                                  
1 Sana voi olla joko yksikkö (näin LXX) tai monikko (näin Sauer). 
2 Vrt. Sir 8:8 ”viisaus”, 32:14 ”opetus”, 42:15 ”oppi/opetus”. MS B:ssä on ”tieto” ja 

LXX:ssa paideia. 
3 Vrt. samanlainen ajatus Sir 6:19. 
4 Verbistä ���� fem. partisiippi (HALAT, 753). Ajatus viisaudesta imettäjänä ei ole 

mahdoton tässä yhteydessä (vrt. edellä j:ssa 14 viisaus esiintyi rakastajattarena). MS 

B:ssä sana on johdettu substantiivista ��!�”ies”: ”Sen ies koitui minulle kunniaksi.” 

5 Tämä sana on maskuliini eikä siten voi tarkoittaa feminiinistä viisautta, vaan lähinnä 

oppilaan maallista opettajaa tai ehkä myös Jumalaa. 
6 Sanan 	 ���merkitys on ymmärretty tässä myöhemmän heprean ja aramean pohjalta 

(vrt. MS B: �� 	 ��� ja LXX: ���). Toinen mahdollisuus on ymmärtää sana 

merkityksessä ”voima” kuten Snl 5:9, jossa se tarkoittaa mieskuntoa (paralleelina on 

”parhaat vuoteni”). HALAT, 231, edustaa jälkimmäistä tulkintaa. 
7 Sama verbi Sir 6:36 kynnyksen kuluttamisesta. Eroottisesta leikistä tässä tuskin on 

kysymys (sama verbi hieman eri tavalla luettuna: ��� )). 
8 Tämä on hepreassa samalla rivillä kuin edellinen säe, mikä aiheuttaa kohtuuttoman 

pitkän rivin. 
9 Tämänkin jakeen ajatus on koko lailla epäselvä. Ymmärrän sen tarkoittavan jotakin 

seuraavanlaista: Harkittuani päätin lähteä hänen tiellensä/seuraansa, kiivailemaan hyvä 

puolesta/tavoittelemaan innokkaasti hyvää, enkä aio enää palata takaisin/luopua siitä. 

Vrt. Skehan - Di Lella: ”I resolved to tread her paths; / I have been jealous for the good 

and will not turn back.” 
10 Hepreassa vain kaksi ensimmäistä riviä on luettu jakeeseen 19, jolloin syntyy 

luonnottoman pitkä jae 20. Siksi jaenumerointi on muutettu tässä LXX:n mukaiseksi. 
11 MS B sanoo saman hieman toisin: ”Sieluni on kiintynyt/rakastunut siihen”. 
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enkä ole kääntänyt kasvojani siitä pois. 

Sieluni/minä valui/tippui1 siitä,  

ja sen ylistämisessä2 en pääse rauhaa/väsy. 

Käteni avasi3 sen portit4, 

ja hänen alastomuuksiaan/salojaan minä katselin/ymmärsin/tutkin5. 

20 Käteni minä puhdistin sille/sitä varten6,7 

ja puhtaudessa/puhtauden tilassa8 minä löysin/kohtasin (sen), 

ja sydäntä/ymmärrystä hankin9 siitä/sen avulla sen alusta alkaen, 

sen tähden [en joudu (koskaan) hylätyksi]10. 

21 Sisukseni/sisimpäni kuohuu/i/värisee/i/on/oli levoton11 kuin uuni12 

 (voidakseni) katsella sitä. 

Sen tähden hankin sen hyväksi omaisuudeksi.13 

22 Herra antoi minulle palkaksi huuleni (pl.)1, 

                                                 
1 Muoto ��� � � = ��	 � � , sama verbi, jota käytetään vuotavasta katosta Snl 19:13 ja 

27:25, ja Sir 32:9 ”vaivata/ahdistaa”. ”Sielun” yhteydessä verbi tarkoittaa seksuaalista 

kiihottumista (HALAT, 363 ”erregen”). MS B ilmaisee saman asian: ”Annoin sieluni 

sen perään.” 
2 Vaatii pienen tekstikorjauksen: ������� > ������� (Skehan - Di Lella). 
3 Verbi on yksikössä, ”käsi” voisi olla myös monikko. 
4 ”Sen portit” saadaan MS B:stä. Qumranin tekstissä on aukko rivin lopussa. 
5 Sama kuin Sir 42:18 ”niiden alastomuudet/salat hän selvittää/ymmärtää/käsittää/ 

näkee”. Eroottisesti viritettyä viisausmystiikkaa. 
6 Prepositio täydennettävä muotoon ���� �(Skehan - Dilla). 
7 Tähän päättyy 11QPsa. Jatkossa seurataan MS B:tä. 
8 Vrt. Ps 26:6, 73:13. 
9 Vrt. Snl 15:32 ”hankkia ymmärrystä”, Snl 19:8 ”lisätä ymmärrystä”. 
10 Täydennys LXX:n mukaan. 
11 Vrt. sama sanonta Jes 16:11 ”sisimpäni valittaa”, Jer 31:20 ”sydämeni heltyy”, Laul.l 

5:4 ”sydämeni hypähteli” ja myös Jer 4:19 ”sydämeni jyskyttää”. 
12 Sana puuttuu LXX:sta ja on hieman yllättävä tässä yhteydessä. Vrt. 48:1 ”uuni”. Ehkä 

tässä ajatellaan sisimmässä väreilevää palavaa tunnetta, joka on kuin palava uuni. 
13 Ajatus lienee: Siksi sain hankittua sen kalleimmaksi omaisuudekseni. Lähin 

paralleeli, joka on osittain myös sanastoltaan identtinen, on Snl 4:7. 
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ja kielelläni ylistän/kiitän2 häntä.3 

(väli)4 

23 Kääntykää puoleeni, tyhmät/oppimattomat5, 

ja yöpykää/majoittukaa/asettukaa asumaan6 selityksen/opetuksen talooni7!  

24 Mihin asti/kuinka kauan (aiotte/haluatte) olla/kärsiä tämän ja/tai tuon 

 puutteessa/puutetta 

ja (kuinka kauan haluaa) sielunne olla sangen janoinen?8 

25 Olen avannut suuni ja puhunut siitä9. 

Ostakaa/hankkikaa itsellenne viisautta ilman hopeaa/rahaa!10 

                                                                                                                                                                  
1 Toinen mahdollisuus on tulkita tämä genetiivirakenteeksi ”huulieni palkan” (näin 

Smend ja Segal), jolloin olisi ajateltava sitä hyötyä, jota Ben Sira sai työstään viisauden 

opettajana. Kuitenkin tämä on vähemmän todennäköinen tulkinta. 
2 Tai myös: ”tahdon ylistää/kiittää…”. 
3 Taustalla lienee Jes 50:4 ”Herra… on antanut minulle taitavan kielen”. Ymmärrän 

jakeen merkityksen olevan: Herra antoi minulle palkaksi sellaiset huulet ja sellaisen 

kielen, joilla voin ylistää häntä. Tähän tapaan jakeen tulkitsee myös LXX, jossa 

”huulet” on jätetty kokonaan pois. 
4 Tässä voisi olla myös väliotsikko: Viisauden opettajan kutsu/Viisauden opettaja 

kutsuu luokseen. Toisaalta jakeessa 13 alkanut alfabeettinen rakenne ulottuu jakeen 29 

(tai 30) loppuun saakka. Jakso 23-30 tukeutuu viisauden kutsuun Snl 9:1-6.11.16, vrt. 

myös Sir 14:20-27 ja 24:7-8. 
5 Vrt. Jer 4:22 ”eivät käsitä”, Jer 5:21 ”tyhmä”, Saarn 2:19, 7:17, 10:3 ”tyhmä”. 

Alfabeetti vaatisi tämän sanan (����� ) jakeen alkuun (vrt. Segal). 
6 Vrt. tässä Jes 1:21 ”pitää majaa”. 
7 Sana �� 	�� ��� esiintyy tässä ensi kerran. Se tarkoittaa myöhemmin myös laajassa 

merkityksessä koulutaloa, mutta tässä pikemminkin viisauden opettajan opetuspaikkaa, 

”Lehrhaus” (HALAT, 522), jonka perusteella ruotsiksi ”lärdomens hus” ja tanskaksi 

”lædomens hus”. LXX:ssa on vastaavasti ”kasvatuksen/sivistyksen talo” (����

��������). Millä nimellä tämän tason oppilaitosta mahdetaan suomen kielessä kutsua? 
8 Vrt. Snl 9:5, Jes 55:1, Aam 8:11, Joh 4:13-14. 
9 Tämä viittaa kaikesta päätellen viisauteen (kuten edellisessä jaksossa j. 13-22). 
10 Rivin taustalla ovat Jes 55:1-3 (siellä ovat käytössä sekä ”hopea” että ”raha”) ja Snl 

4:5-7 (siellä verbi ”hankkia”). 
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26 Niskanne1 (pl.) saattakaa/pankaa sen ikeeseen2, 

ja sen taakkaa kantakoon sielunne!3 

Se on lähellä4 sitä etsiviä, 

ja joka antaa sielunsa/itsensä5, löytää sen. 

27 Nähkää (omilla) silmillänne, että olin pieni 

ja seisoin/pysyin siinä/sen luona6 ja löysin sen. 

28 Monet kuulivat opetustani7 nuoruudessani.8 

 

Ja hopeaa ja kultaa hankitte minun avullani.9 

29 Sieluni iloitsee/iloitkoon oppilaitoksestani10, 

                                                 
1 Jakeen alussa oleva ”ja” (heprean �) on ylimääräinen, koska se rikkoo alfabeetin.  
2 Vrt. Jer 27:8 ”ottaa niskaansa ies”, Jer 27:11.12 ”taivuttaa niskansa ikeen alle”. 
3 Kahden ensimmäisen rivin taustalla on Sir 6:23-31. Vrt. myöhemmin Matt 11:25-30. 
4 Vrt. Dtn 30:11-14. 
5 Joka antautuu kokonaan asialle. Vrt. sama Sir 7:20 ”antaa sielunsa/itsensä”, 30:21 

”antaa sielunsa/mielensä/itsensä” ja myös 1Aik 22:19 ”kääntykää… koko sielustanne” 

sekä Sir 6:26 ”kaikesta sielustasi”. 
6 Koko jakso ”olin pieni ja seisoin/pysyin siinä/sen luona” on melko outo ja 

kyseenalainen. LXX:ssa on tällä paikalla: ”näin (vain) vähän vaivaa”. Jos Ben Sira 

pysyi viisaudessa, miksi hänen tarvitsi ylipäätänsä enää löytää sitä? Ehkä kohta on 

käännettävä vapaasti: Pienestä pitäen etsin sitä hellittämättä ja lopulta löysin sen. 
7 Sanalla 	 ����on tässä rabbiinisen heprean mukainen merkitys ”opetus”. 
8 Säe on tässä varsin yllättävä. Toimiko Ben Sira jo nuoruudessaan muiden opettajana? 

Miten seuraava säe sopii tähän? LXX:ssa on selvä ajatuksenkulku: ”Tulkaa osallisiksi 

opetuksesta suurella määrällä hopeaa, niin saatte sillä paljon kultaa.” Jopa 

tekstikriittisissä ratkaisuissa konservatiivinen Segal korjaa 1. rivin muotoon: ”Kuulkaa 

opetustani nuoruudessa”, jolloin 2. rivi muuttuu ymmärrettäväksi. Pitäisikö tehdä tämän 

suuntainen tekstikorjaus ja liittää mukaan sitä koskeva alaviite? 
9 Ajatus on tuttu sananlaskuviisaudesta: Snl 8:14-21. 
10 Tässä on sana �����, joka tarkoittaa myöhemmässä hepreassa rabbiinista ’akatemiaa’ 

ja Talmud-koulua. Tässä sitä käytetään ilmeisesti jakeessa 23 esiintyneen ”opetuksen 

talon” (�� 	�����) synonyyminä. Vaikean jakeen ymmärtämistä helpottaa, jos oletetaan 

Smendin tavoin, että sana tarkoittaa tässä kyseisen oppilaitoksen oppilaita 
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ja te ette joudu häpeään lauluni1 takia. 

30 Työnne tehkää vanhurskaudella/ssa,2 

ja/niin hän (= Jumala) antaa teille palkkanne3 ajallaan. 

Siunattu/kiitetty olkoon Herra ikuisesti4 

ja ylistetty hänen nimensä polvesta polveen! 

(väli)5 

Tähän asti Simeonin, Jeesuksen pojan, sanat, 

hänen, jota kutsutaan (nimellä) Ben Sira6. 

Simeonin, Jeesuksen pojan, Eleasarin pojan, Siran pojan (= Ben Siran), viisaus.7 

Olkoon Herran nimi siunattu/kiitetty nyt ja ikuisesti!8    

                                                                                                                                                                  
(”Zuhörerschaft des Lehrers”). Silloin 1. rivi olisi mahdollista kääntää ”Sieluni 

iloitsee/iloitkoon oppilaistani” ja 2. rivin ”te” voitaisiin ymmärtää näitä oppilaita 

tarkoittavana: He eivät joudu häpeään… 
1 Tämäkin perustuu luultavasti väärinkäsitykseen. LXX:n mukaan kysymys on Jumalan 

kiittämisestä (ilmeisesti laululla). Jotenkin heprealainen teksti voitaisiin ehkä selittää 

siten, että ”laulu” viittaa ylistyslauluun eli juuri edellä olevaan viisauden ylistykseen Sir 

51:13-29. Näin ajateltuna koko jakeen ajatus olisi: Sieluni iloitsee oppilaistani, ja he 

eivät joudu häpeään ylistyslauluni takia. 
2 Toimikaa kaikessa oikein ja vanhurskaasti. 
3 Palkka tarkoittaa tässä viisauden lahjaa (Sir 1:1-10.26). 
4 Sama Ps 89:53 ”Ylistetty olkoon Herra ikuisesti!” 
5 Tämän jälkeen tulee kreikasta puuttuva kolofoni, joka toistaa osittain jakeissa 50:27-

29 olevaa alkuperäistä kolofonia ja osoittaa samalla luvun Sir 51 luonteen lisäyksenä.  
6 Tämä on ehkä syytä säilyttää tässä muodossa, jotta kirjan nimessä esiintyvälle 

muodolle Ben Sira olisi pohjaa. 
7 Tämä genealogia poikkeaa Eleasarin ja Ben Siran osalta edellisestä, mutta on 

sopusoinnussa jakeessa 50:27 annetun genealogian kanssa. Liikkeellä oli selvästi 

erilaisia genealogioita. 
8 Täsmälleen sama Ps 113:2 ”Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina!” 
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Liite 1 

 
Sirakin kirjan tekstipohjaan liittyviä ongelmia 

 
1. Kirjan eri tekstimuodot 

 
1.1. Heprealainen alkuteksti 

Kirjan teksti tunnettiin pitkään pelkästään käännösten perusteella. Kuitenkin kirjan 

prologin perusteella on aina tiedetty, että teksti on alun perin kirjoitettu hepreaksi. Vielä 

Hieronymus on tuntenut heprealaisen tekstin. Myös rabbiinisessa kirjallisuudessa olevat 

sitaatit todistavat heprealaisen tekstin olemassaolosta. 1890-luvun lopulla 

antiikkikauppiaille alkoi tulla palasia heprealaisesta tekstistä. Nämä saivat 

romanialaissyntyisen rabbin Solomon Schechterin, joka toimi Talmud-kirjallisuuden 

opettajana (reader) Cambridgen yliopistossa, tekemään vuonna 1896 matkan Kairoon ja 

hankkimaan sieltä Esran synogogan genizasta eli käytöstä poistettujen toorakääröjen 

varastosta suunnattoman suuren määrän heprealaisia käsikirjoitusfragmentteja, joihin 

sisältyi huomattava määrä Ben Siran (vokalisoimatonta) heprealaista tekstiä. Vuosien 

kuluessa fragmenteista on tunnistettu uusia palasia Ben Siran tekstistä, niin että niiden 

perusteella heprealaista tekstiä tunnetaan noin 68 % koko kirjan alasta. Suurin osa 

fragmenteista on Cambridgen yliopiston kirjastossa. Ks. Genizan fragmenttien 

värikkäästä löytöhistoriasta Stefan C. Reif, The Discovery of the Cambridge Genizah 

Fragments of Ben Sira: Scholars and Texts – Pancratius C. Beentjes (ed.), The Book of 

Ben Sira in Modern Research, BZAW 255, Berlin / New York 1997, s. 1–22. 

Fragmentit ovat peräisin 6 eri käsikirjoituksesta, joille on annettu signumit HA-F. 

Käsikirjoitukset ovat peräisin 1000- ja 1100-luvuilta jKr. Merkittävin ja laajin 

käsikirjoitus on HB. Tärkeimmät Ben Siran Geniza-käsikirjoitusten julkaisut ovat:  

– H.L. Strack, Die Sprüche Jesus’, des Sohnes Sirachs. Der jüngst gefundene hebräi-

sche Text mit Anmerkungen und Wörterbuch. – SIJB 31. Leipzig 1903. 

–  R. Smend, Die Weisheit des Jesus Sirach hebräisch und deutsch. Mit einem 

hebräischen Glossar. Berlin 1906. 

– I. Levi, The Hebrew Text of the Book of Ecclesiasticus. With brief notes and a 

selected glossary. – SStS 3. Leiden 1904 (reprinted 1951). 

– M.H. Segal, Seper Ben Sira Hašalem (hepr.). 2nd ed. Jerusalem 1958. 
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Aluksi heprealaisia käsikirjoituksia epäiltiin myöhemmiksi käännöksiksi joko syyriasta 

(G. Bickel 1899) tai kreikasta – persian kautta – (D.S. Margoliouth 1899). Epäilykset 

kumottiin lopullisesti, kun Qumranista ja Masadalta löydettiin Ben Siran fragmentteja, 

jotka julkaistiin 1960-luvulla: Qumranin luolasta 2 löytyi kaksi pientä fragmenttia 

(2Q18), jotka ovat peräisin 1. vuosisadan puolivälistä eKr. ja sisältävät muutamia sanoja 

tai kirjaimia kohdista Sir 6:20–31 ja 6:14–14. Julkaisu: 

– M. Baillet, Discoveries in the Judaean Desert of Jordan III. Oxford 1962. 

Toinen hieman isompi fragmentti (11QPsa) löydettiin luolasta 11, peräisin samalta ajalta 

kuin edellinen (1. vuosisadan puolivälistä eKr.), sisältää jakson Sir 51:13–20,30b. Sirak-

tutkimuksessa molempien yhteinen signum on HQ. Julkaisu: 

– J.A. Sanders, The Psalms Scroll of Qumran Cave 11 (11QPsa). – Discoveries of the 

Judaean Desert of Jordan IV. Oxford 1965. 

Edellisiä tärkempi on Masadan vuorilinnoituksen itäisestä puolustusmuurista vuonna 

1964 löydetty käsikirjoitus, joka sisältää jakson Sir 39:27–44:17 ja on myöskin peräisin 

1. esikristillisen vuosisadan puolivälistä. Signum on HM. Julkaisu: 

– Y. Yadin, The Ben Sira Scroll from Masada. With Introduction, Emendations and 

Commentary. Jerusalem 1965. 

 
Heprealainen tekstitraditio jakautuu kahteen päähaaraan (H I ja H II), joista 

jälkimmäinen sisältää huomattavan paljon laajennuksia ja muutoksia. Heprealainen 

teksti on tradeerattu melko huolimattomasti ja siihen ovat paikoitellen vaikuttaneet 

myös kreikkalainen ja syyrialainen käännös. Koko heprealaisen käsikirjoitusaineiston – 

myös synoptisessa muodossa – tarjoaa: 

– P.C. Beentjes, The Book of Ben Sira in Hebrew. A text edition of all extant Hebrew 

manuscripts and a synopsis of all parallel Hebrew texts. – SVT 68. Leiden 1997. 

 
1.2. Kreikankielinen käännös 

Ben Siran pojanpoika käänsi isoisänsä teoksen kreikaksi Aleksandriassa 2. vuosisadan 

lopulla eKr. Käännös on tämän jälkeen saanut monia uusia tekstimuotoja, jotka 

heijastuvat LXX:sta ja sen pohjalta syntyneistä tytärkäännöksistä. ”Septuagintan 

kaikista kirjoista Sirak (Ecclesiasticus) sisältää tekstikriitikolle kaikkein eniten ja 

suurimpia arvoituksia” (J. Ziegler). Kaikki tärkeimmät majuskelit sisältävät Sirakin 

kirjan tekstin. Vanhinta tekstimuotoa (Gr I) lähimmäksi tulee majuskeleissa B (Codex 

Vaticanus 300-luvulta) ja S (Sinaiticus 300-luvulta) oleva tekstimuoto. Myöhempi, 
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monia muutoksia sisältävä tekstimuoto Gr II esiintyy esimerkiksi kirkkoisien sitaateissa, 

Origeneen ja Lukianoksen resensioissa sekä monissa minuskeleissa. Kreikkalaisessa 

tekstitraditiossa on tapahtunut kohtalokas sekaannus, kun jakson Sir 33:16b–36:13a 

sisältävät sivut ovat tuntemattomasta syystä joutuneet jakeiden 30:26 ja 30:27 väliin. 

Lisää sekavuutta aiheuttaa se, että Genizan fragmenttien jaejako ei aina noudata LXX:n 

jakoa. Vulgata ja syyrialainen Pešitta ovat säilyttäneet oikean tekstijärjestyksen. Tästä 

johtuen jakson Sir 30:16–36:11 alueella vallitsee suuri kirjavuus lukujen ja jakeiden 

ilmoittamisessa. Nykyään seurataan yleensä heprealaisen alkutekstin ja Vulgatan 

mukaista järjestystä, mutta toisinaan se ilmoitetaan myös suluissa kuten J. Zieglerin 

LXX-editiossa: 

– J. Ziegler, Sapientia Iesu Filii Sirach. – Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum 

Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis XII/2. 2., durchgesehene Auflage. 

Göttingen 1980. 

 
Kreikankielinen käännös poikkeaa lukemattomissa kohdissa heprealaisesta tekstistä. 

Joskus pojanpoika on halunnut sopeuttaa isoisänsä tekstin paremmin aleksandrialaiseen 

ympäristöön soveltuvaksi. Esimerkiksi Sir 3:9 kuuluu alkutekstin mukaan: ”Isän 

siunaus vahvistaa juuren ja äidin kirous repii irti istutuksen”, minkä pojanpoika kääntää: 

”Sillä isän siunaus vahvistaa lasten talot, mutta äidin kirous repii irti perustukset”. 

Joskus ajatus saattaa olla täysin päinvastainen. Paras esimerkki lienee lääkäriä koskeva 

arvio (Sir 38:15), joka kuuluu Ben Siran mukaan: ”Joka tekee syntiä Luojansa edessä, 

esiintyy ylimielisesti (�����) lääkärin edessä.” Pojanpoika kääntää: ”Joka tekee syntiä 

Luojansa edessä, joutuu lääkärin käsiin.” Joskus pojanpoika osoittauttuu 

kasvatusperiaatteiltaan isoisäänsä huomattavasti ankarammaksi: Kun isoisä neuvoo (Sir 

7:23): ”Jos sinulla on poikia, kasvata heitä ja tuo heille naisia, kun he ovat nuoria”, niin 

pojanpoika valistaa: ”Jos sinulla on poikia, kasvata heitä ja notkista heidän niskansa 

pienestä pitäen.” Joskus kreikankielinen käännös on muuttanut alun perin selvän 

heprealaisen tekstin lähes käsittämättömäksi. Näin esimerkiksi jakeissa 37:17–18, jotka 

kuuluvat heprealaisen tekstin mukaan: ”Ajatusten juuri on sydän, josta versoo neljä 

oksaa: hyvä ja paha, elämä ja kuolema, mutta kieli hallitsee ne kaikki.” Sama kreikaksi: 

”Merkki sydämen muuttuvaisuudesta on se, että esiin nousevat nämä neljä osaa: hyvä ja 

paha, elämä ja kuolema, mutta kieli hallitsee niitä alati.” Kreikkalaisesta tekstistä 

puuttuu myös melkoinen joukko yksityisiä heprealaisissa käsikirjoituksissa esiintyviä 
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jakeita sekä noin 15 jakeen mittainen liturginen lisäys 51:12a-o, joka tunnetaan 

pelkästään heprealaisesta käsikirjoituksesta HB.  

 
1.3. Syyrialainen käännös (S) sisältyy Pešittaan (300-luku) ja näyttää pohjautuvan 

heprealaiseen pohjatekstiin (Vorlage), joka on lähellä H II:a, mutta joka samalla antaa 

viitteitä H I:n tekstipohjasta. Tekstissä näkyy kristillinen vaikutus, mutta tuskin 

nimenomaan ebioniittien panos, kuten M.M. Winter pyrki osoittamaan (1977). 

Syyrialaisella käännöksellä on verrattain suuri merkitys Sir:n tekstikriittisessä 

tutkimuksessa. 

 
1.4. Latinalainen Vulgata sisältää Sir:sta 300-luvulla syntyneen vanhalatinalaisen 

käännöksen (Vetus Latina = La), jonka Hieronymus lainasi sellaisenaan omaan 

käännökseensä. Verrattain vapaa ja monia laajennuksia sisältävä käännös, joka 

pohjautuu kreikkalaiseen tekstiin ajalta, jolloin jakeet 33:13b–36:16a sisältävät sivut 

vielä olivat oikealla paikallaan. Alkuperäisestä käännöksestä puuttuivat prologi ja esi-

isien ylistys (Sir 44–50), jotka lisättiin myöhemmin Vulgataan. Käännöksen pohjana 

näyttää olleen Gr I, mutta se näyttää joutuneen jo varhain Gr II:n vaikutuspiiriin saaden 

siitä laajennuksia. 

 
Kaiken kaikkiaan Sir sisältää monimutkaisen tekstihistoriansa vuoksi erittäin suuren 

määrän tekstikriittisiä ongelmia ja muodostaa siksi poikkeuksellisen suuren haasteen 

tekstikriittiselle työskentelylle, joka tässä tapauksessa edellyttää vähintään 

(vokalisoimattoman!) heprean, kreikan, syyrian ja latinan hyvää taitoa. 

 
 

2. Nykyaikaisen käännöksen tekstipohja 

 
Nykykielisten käännösten tekstipohjan valinnassa on kirjan tekstihistoriasta johtuen 

olemassa monia eri vaihtoehtoja. Mainitsen seuraavassa niistä tärkeimmät sen aineiston 

valossa, joka minulla on tällä hetkellä käytettävissäni. 

 
2.1. Koska LXX:n teksti oli 1800-luvun lopulle saakka vanhin tunnettu Sirakin kirjan 

tekstimuoto, on useimmat modernit länsimaiset käännökset edelleenkin tehty sen 

pohjalta (esim. ”Jerusalemin Raamattu”, New English Bible, Traduction Œcuménique 

de la Bible, ruotsalainen Bibeln 1999). ”Jerusalemin Raamattu” perustelee ratkaisua 

sillä, että LXX:n tekstimuoto on ainut, jonka kirkko on julistanut kanoniseksi. 
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Käytännössä nämäkään käännökset eivät voi olla turvautumatta tai viittaamatta 

vaihtelevassa määrin heprealaiseen (ja syyrialaiseen) tekstitraditioon. Jer-B ja TOB 

viittaavat nooteissa melko tiheään poikkeaviin heprealaisiin lukutapoihin, NEB tekee 

sen melko harvoin, mutta uusi ruotsalainen käännös ei koskaan. Ruotsalainen käännös 

on meitä lähellä olevana sikäli mielenkiintoinen, että apokryfikirjojen alustavassa 

julkaisussaan Tillägg till Gamla testamentet (1986) Ruotsin komitea perusteli 

ratkaisuaan sanoen, että heprealaista tekstiä on seurattu vain siellä, missä kreikkalainen 

teksti on turmeltunut tai käsittämätön (s. 284). Samassa julkaisussa oli kuitenkin 

mukana kaksi liitettä, joista ensimmäinen (A) sisältää kreikkalaiseen tekstiin tulleita 

myöhempiä lisäyksiä ja toinen (B) huomattavan määrän (noin 10 sivua) esimerkkejä 

heprealaisen tekstin poikkeavista lukutavoista. Lopullinen ruotsalainen julkaisu (1999), 

jossa ei ole mitään viitteitä heprealaiseen tekstiin – joskaan sen vaikutusta ei ole voitu 

kokonaan välttää –, vaikuttaa nykyisessä tilanteessa poikkeuksellisen vanhakantaiselta. 

 
2.2. Toista päälinjaa tekstipohjan valinnassa edustavat ne, jotka lähtevät liikkeelle 

heprealaisista käsikirjoituksista ja täydentävät niitä puuttuvien ja vahingoittuneiden 

jaksojen osalta vanhojen käännösten, ennen muuta kreikkalaisen ja syyrialaisen 

käännöksen avulla. Lähinnä tätä ratkaisutyyppiä näyttää edustavan ekumeeninen, mutta 

todellisuudessa roomalaiskatolisten tekemä ja suosima saksalainen Einheitsübersetzung 

(1980). Siinä ei tosin missään selosteta pohjatekstin valintaa, mutta käännöstä 

silmäilemällä saa sen kuvan, että kysymyksessä on eräänlainen sekateksti, jossa 

heprealainen teksti on keskeinen, joskaan ei ehdoton auktoriteetti. Valittu ratkaisu on 

sikäli rohkea, että käsittääkseni Sir:n tekstikriittinen tutkimus ei ole vielä edennyt niin 

pitkälle, että monihaaraisen ja monikielisen tekstitradition pohjalta voitaisiin hahmottaa 

”alkuteksti”. Uusimpien tekstihistoriallisten tutkimusten (E. Ulrich ym.) valossa 

voidaan luonnollisesti kyseenalaistaan kokonaan puhuminen ”alkutekstistä”, mutta Sir:n 

tapauksessa tämä ei ehkä olisi täysin paikallaan, sillä kaiken järjen mukaan ainakin Ben 

Siran pojanpojalla oli Egyptiin tullessaan mukanaan määrätty hepreankielinen 

kirjakäärö isoisänsä viisauskirjasta, josta hän laati kreikankielisen käännöksensä.  

 
Käännösten lisäksi on syytä ottaa huomioon viime aikoina ilmestyneet Sir:n 

kommentaarit, joihin sisältyy myös tekstin käännös. Tiedossani ja käytössäni on kaksi 

verrattain uutta kommentaaria: Patrick W. Skehan / Alexander A. Di Lella, The 

Wisdom of Ben Sira (The Anchor Bible 39, New York 1987) ja Georg Sauer, Jesus 
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Sirach / Ben Sira (Das Alte Testament Deutsch, Apokryphen 1, Göttingen 2000). 

Kummallekin näistä on yhteistä se, että ne eivät perusta käännöstään kreikankieliseen 

tekstiin, vaan käyttävät laajasti hyväkseen hepreankielisiä fragmentteja. Skehan & Di 

Lella luovat ehkä enemmän eräänlaista sekatekstiä kuin Sauer, joka pitäytyy varsin 

pitkälle heprealaiseen tekstiin ja osoittaa erilaisella kirjasintyypillä kohdat, joissa on 

aukkojen vuoksi jouduttu käyttämään kreikkalaista tekstiä. 

 
2.3. Käytännön vaihtoehtoja tekstin valinnassa 

 
Käytännön  ratkaisuja tehtäessä ollaan valitettavasti tilanteessa, jonka tunnettu Sirak-

spesialisti Di Lella ilmaisee sanoen, että ”there are no iron rules or golden rules for the 

textual criticism of the Wisdom of Ben Sira”. Vastakkain on tavallaan kaksi eri suuntiin 

vetävää periaatetta: Kreikkalaisella käännöksellä on etunaan melko kokonainen 

tekstitraditio ja takanaan pitkä kanoninen perinne sekä idän että lännnen suurissa 

kirkoissa, heprealaisella tekstillä sen sijaan alkutekstin ainutlaatuinen status (Hebraica 

veritas). Lisäksi on huomattava se kulttuurihistoriallisesti merkittävä puute, että 

heprealaista alkutekstiä ei ole vielä koskaan käännetty suomeksi. Tässä tilanteessa 

voidaan nähdäkseni menetellä ainakin seuraavalla viidellä eri tavalla: 

 

2.3.1. Käännetään kuten ennenkin LXX:n teksti, jota korjataan pakottavissa tapauksissa 

heprealaisen tekstin ja varhaisten käännösten (syyrialaisen ja latinalaisen) avulla. 

Vaietaan ruotsalaiseen tapaan kaikista vaihtoehdoista. Tämä olisi epäilemättä 

eräänlainen laiskan miehen/naisen ratkaisu. 

 

2.3.2. Askel eteenpäin tästä olisi liittää Jer-B:n ja TOB:n tapaan mukaan laajahko 

nootisto, jossa luetellaan vaihtoehtoisia, nimeenomaan heprealaisia lukutapoja. Tämä 

olisi eräänlainen moderni ”roomalaiskatolinen” ratkaisu. 

 

2.3.3. Laaditaan erillinen käännös molemmista pääteksteistä (heprealaisesta ja 

kreikkalaisesta), jotka painetaan joko rinnakkain tai peräkkäin. Tämä voi olla laajuuden 

puolesta ja teknisesti vaikea toteuttaa. 

 

2.3.4. Otetaan lähtökohdaksi heprealainen teksti, jota tarpeen mukaan täydennetään ja 

korjataan kreikkalaisen ja muiden vanhojen käännösten avulla. Kreikkalaisten 

varianttien luetteleminen ei olisi tässä kovin laajasti tarpeellista, sillä nehän näkee 
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vanhasta käännöksestä. Tätä vaihtoehtoa voisi ehkä kutsua realistiseksi 

”protestanttiseksi” ratkaisuksi. 

 

2.3.5. Luodaan tarkan tekstikriittisen analyysin pohjalta kokonaan uusi, kriittinen teksti 

ja käännetään se. Vaikka Sirak-tutkimus onkin tällä hetkellä voimakkaassa 

myötätuulessa, olisi epärealistista ryhtyä tässä vaiheessa näin kunnianhimoiseen 

yritykseen. Tämä olisi hullun miehen/naisen ratkaisu. 
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Liite 2 

 
Sanan  �������kääntäminen jakeessa Sir 6:25 (26) 

 
 

Komitean kokouksessa 28.3.2003 keskusteltiin jakeen Sir 6:25 (26) viimeisen sanan 

���������� kääntämisestä, joka jäi jossain määrin avoimeksi. Seuraaavassa on 

taustamateriaalia, joka valitettavasti puuttui vielä pohjakäännöksen perusteluista. 

 
Sanakirjoista laajimman aineiston antaa HALAT IV, s. 1581: Substantiivin ��!��*.�#� *-� 

etymologia ei ole täysin varma (vrt. Zimmerli ZAW 51, 1933, s. 183), mutta 

todennäköisenä pidetään yhteyttä verbiin  ���� I ”sitoa” (HALAT, s. 274). Lähemmin 

sanottuna yhteys perustuisi laivuriterminologiaan, jossa substantiivi (partisiippi) ����!�

”laivuri” (Schiffer) olisi saatu ”(laiva)köyttä” (Schiffstau) merkitsevästä sanasta ��(� (. 

Tärkein argumentti tämän etymologian puolesta lienee LXX, jossa sana käännetään 

laivan ohjaamista tarkoittavalla substantiivilla ����������� (Sananl. 1:5, 11:14, 24:6) 

sekä vastaavalla verbillä �������
 �”ohjata (laivaa)” (Sananl 12:5). Näin ollen sanan 

’perusmerkitys’ olisi – jos sellaisesta voidaan puhua – eräänlainen ”kipparin taito” 

(Steuermannskunst). BDB n:o 8458 ajattelee tämän tarkoittaneen konkreettisesti laivan 

ohjaamista köysistä vetämällä (rope-pulling, i.e. steering, directing a ship). Myös 

Gesenius-Buhl (s. 875) ja Koehler-Baumgartner (s. 1025) ovat sanan etymologiasta 

samaa mieltä kuin HALAT, vaikka eivät perustelekaan lähemmin kantaansa. 

(Etymologian varaan en kuitenkaan rakentaisi tässä tapauksessa kovin paljoa.) 

Myöhemmän heprean osalta HALAT (s. 1581) huomauttaa, että siellä sanan merkitys 

on ”horjuva”: toisaalta se tarkoittaa ”hyvin harkittua pilaa” (ausgesonnerer Scherz) (ks. 

Dalman ja Levy), toisaalta taas ”joukkoa, joukkiota” (Gesellschaft, Bande). Viimeksi 

mainittu merkitys löytyy Jastrowin rabbiinisen heprean sanakirjasta (s. 1660), jossa 

annetaan tarkemmin sanottuna kolme eri merkitystä: 1) ”joukko, joukkio, neuvosto” 

(band, council), 2) monikossa ”kimput” (bundles) ja 3) laivan ”ohjaaminen” (steering) – 

ei sen sijaan merkitystä ”köysi”. Nykyhepreassa sana tarkoittaa ovelaa ”juonta” (Jaacob 

Lavin sanakirja). 

 
Tältä pohjalta HALAT antaa sanan ��!��*.�#� *- konkreettisesti toteutuvina merkityksinä 

Raamatun hepreassa seuraavat: 1) ”ohjaus” (Lenkung, Steuerung): Job 37:12, 2) 
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”johtamistaito” (Führungskunst): Sananl 1:5, 11:14, 20:18, 24:6 ja 3) ”mietteet, 

pohdiskelut” (Erwägungen, Überlegungen): Sananl 12:5, Sir 37:17. Periaatteessa 

samalla kannalla ovat myös vanhemmat sanakirjat. Gesenius-Buhl: ”Überlegungen, 

kluge Gedanken”, BDB: ”direction, counsel”,  Koehler-Baumgartner: ”Steuerung, kluge 

Lenkung”. Suomalainen raamatunkäännös on seurannut kanonisissa kirjoissa tätä 

tulkintatraditiota. Sanan esiintymät on käännetty seuraavasti: Job 37:12 ”ne (pilvet) 

vyöryvät minne milloinkin hänen ohjauksensa mukaan”, Sananl. 1:5 ”Viisaskin 

viisastuu, kun kuulee niitä, järkeväkin saa opastusta”, Sananl 11:14 ”Johtoa vailla 

kansa kulkee tuhoon”, Sananl. 12:5 ”Hurskaiden aikeet ovat puhtaat, jumalattomilla on 

vilppi mielessä”, Sananl 20:18 ”Harkinnalla hankkeet varmistetaan, tarkoin 

suunnitelmin sotaan mennään”, 24:6 ”Viisas suunnitelma auttaa sodassa” (kaikki 

esiintymät). 

 
Hepr. Sirakin kirjassa sana���!��*.�#�*- esiintyy kolme kertaa (6:26 [25], 32:16 [35:16] ja 

37:7).  Näistä kaksi viimeksi mainittua liikkuu edellä annettujen viisauskirjallisuudessa 

esiintyvien merkitysten piirissä: Sir 32:16 ”Joka pelkää Herraa, ymmärtää oikeuden ja 

tuo esiin ohjauksen/opastuksen ulos hämärästä/pimeästä” (sanatarkka käännös). E. 

Schwartz on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan Ben Sira olisi tässä ajatellut 

Aleksandrian edustalla ollutta Faroksen majakkaa opastajana (Smend, s. 292, Di Lella, 

s. 397), mikä on ehkä hieman liian lennokas ajatus. Sir 37:17 ”Suunnitelmien/ajatusten 

juuri on sydän” (sanatarkka käännös) eli kaikki suunnitelmat ja ajatukset lähtevät 

liikkeelle sydämestä. LXX:ssa tätä kohtaa ei ole ymmärretty, vaan ilmeisesti luettu 

väärin ja käännetty: ”Muuttumisen jälki on sydän”!  

 
Lopuksi ongelmallinen kohta Sir 6:26 (25), joka käännettiin valmistusmateriaalissa 

edellisen pohjalta: ”Taivuta hartiasi ja kanna sitä (viisautta) äläkä inhoa sen neuvoja”, ja 

käännösyksikön esittämässä muodossa: ”Köyristä hartiasi ja kanna sitä, älä halveksi sen 

opetuksia.”  Samanlainen käännös on Sauerilla (s. 83): ”Neige deine Schultern und 

trage sie und verabscheue nicht ihre Ratschläge.” Toisin sen sijaan Smend sen., jonka 

käännöksessä (s. 10) esiintyy sana ”köydet”: ”Neige deine Schulter und nimmt sie auf 

dich, und lass dich ihre Stricke nicht verdriessen.” Selitysosasta (s. 59) käy ilmi, että 

käännös ”köydet” perustuu tekstikorjaukseen (����������> ��������), jonka taustalla 

on toisaalta jae 29 (siellä on sana ������”sen köysi/köydet”, �����= ���) ja toisaalta 

LXX käännös jakeessa 26 (= heprean 25), jossa puhutaan ”sen kahleista” (�����������
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�����). Saman tekstikorjauksen tekee myös Skehan aivan samoin perustein kuin 

Smend (s. 192) päätyen käännökseen: ”Stoop your shoulders and carry her and be not 

irked at her bonds” (s. 190). Segalin heprealainen tekstieditio ei luonnollisestikaan anna 

käännöstä, mutta viittaa selitysosassa ”sen köysiin” (�����) ja paralleelikohtina jakeisiin 

Sir 21:21 (vain kreik. Sirakissa, ei tunne ”köysiä”), Ps 140:6 (”Nuo röyhkeät miehet 

ovat virittäneet minulle paulat ja langat [�����]” ja Job 18:11  (pitänee olla Job 18:10: 

”Maassa on häntä varten piilossa pyydys” [����]). 

 
Tältä taustalta on selvää, että sanalla� ����*.�#�*- ei ole merkitystä ”köydet”, vaan se 

perustuu jakeessa Sir 6:26 tekstikorjaukseen, mikä on kontekstin (j. 29) ja LXX:n 

valossa täysin mahdollinen. Toisaalta myöskään korjaamaton lukutapa ���������� ja 

sen mukainen käännös ”opetukset/neuvot” tms. ei ole mahdoton. Tämän tyyppisiä 

tapauksia tulee vastaan pitkin matkaa Sirakin kirjaa käännettäessä: Kääntäjä huomaa, 

että jokin lukutapa joko hepreassa tai kreikassa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä 

virheellinen, mutta ei kuitenkaan mahdoton. (Todellisuudessa lienen pitänyt tätä kohtaa 

pohjakäännöstä valmistellessani niin helppona tapauksena, etten edes pysähtynyt 

harkitsemaan muita vaihtoehtoja.) Kuinka silloin tulee menetellä? Ja milloin on 

laadittava nootti, jos käännetään tietoisesti vastoin heprealaista (tai kreikkalaista) 

tekstiä? 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


