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JUMALAN NIMEN ESIINTYMINEN 
 
 Kaksi parhaiten säilynyttä ja arvostetuinta heprealaista masoreettista käsikirjoitusta ovat 
Leningradin koodeksi ja Aleppon koodeksi. Molemmat ovat juutalaisten kirjureiden, masoreettien, 
käsin jäljentämää kopiota Raamatun heprean- ja arameankielisestä osuudesta, joka nykyraamatuissa 
käsittää koko Vanhan Testamentin 1. Mooseksen kirjasta Malakian kirjaan. Näiden käsikirjoitusten 
nimet johtuvat niiden säilytyspaikasta. Leningradin koodeksi löytyy Venäjältä Pietarista (entinen 
Leningrad), ja Aleppon koodeksi löytyy Syyrian Alepposta. Nykyään ei kuitenkaan tarvitse 
matkustella nähdäkseen näitä käsikirjoituksia, vaan jokainen voi päästä tutkimaan niitä suoraan 
netistä. 
 
  Jumalan nimi esiintyy näissä käsikirjoituksissa tuhansia kertoja. Leningradin koodeksissa 6828 
kertaa, ja Aleppon koodeksissa 4559 kertaa. Syy siihen, miksi se esiintyy Aleppon koodeksissa 
2269 kertaa vähemmän johtuu siitä, että tästä käsikirjoituksesta puuttuu paljon sivuja - itse asiassa 
jopa kokonaisia Raamatun kirjoja. Kun Leningradin koodeksi sisältää kaikki Vanhan Testamentin 
kirjat, Aleppon koodeksista puuttuvat kokonaan 1., 2., 3. ja 4. Mooseksen kirja, Esra, Nehemia, 
Ester, Saarnaaja, Valituslaulut, Daniel, Obadja, Joona ja Haggai.1  
 
 Tässä tutkielmassa esitetään joitain heprealaisia sanoja. Joten on hyvä tietää hepreasta pari 
perusasiaa. Lukusuunta on oikealta vasemmalle. Vokaalit on ilmaistu erilaisin vokaalimerkein, 
joista alempana taulukko. Heprea on hyvin vokaalipitoinen kieli. Lähes joka toinen kirjain on 
vokaali. Voimme kiittää masoreetteja ja varhaisia heprealaisia kirjureita, joiden ansiosta Raamatun 
heprea on säilynyt erittäin hyvin. Käsitykselle, jonka mukaan heprean lausumistapa olisi jotenkin 
unohtunut ei ole pitäviä todisteita. Kaikki sanat ja nimet, Jumalan nimi mukaanluettuna, on säilynyt 
meidän päiviimme saakka. Tämä on myös linjassa sen Jumalan tarkoituksen kanssa, että hän on 
halunnut säilyttää pyhät kirjoitukset. (Roomalaisille 15:4)  

 
1 Lisäksi osia puuttuu seuraavista kirjoista: 5. Mooseksen kirja (1:1 - 28:16), 2. Kuninkaiden kirja (2:19 - 3:14; 14:21 - 
18:13), Jeremia (29:10 - 31:34; 32:2 - 32:5; 32:9 - 32:12; 32:15 - 32:18; 32:22 - 32:24), Hesekiel (1:13 - 2:8; 45:8 - 
48:20), Joel (2:10 - 3:1), Aamos (5:19 - 9:15), Miika (1:1 - 4:13), Sefanja (seitsemän viimeistä sanaa jakeesta 3:20), 
Sakarja (1:1 - 9:16), 2. Aikakirja (10:18 - 12:2), Psalmit (14:7 - 25:2) ja Laulujen Laulu (4:1 - 8:14). 



JUMALAN NIMEN MUODOT 
 
 Jumalan nimi on neljä konsonanttia pitkä. 
Siksi sitä kutsutaan myös tetragrammiksi 
(tetra = neljä, grammata = kirjain). 
Tyypillisimmin se löytyy masoreettisista 
käsikirjoituksista muodossa הָוהְי  . Joskus 
siinä voi esiintyä partikkeli tai kaksikin, 
kuten esimerkiksi הָוהיַל  (Jehovalle), jolloin 
nimen eteen on liitetty yhden konsonantin 
pituinen partikkeli ַל. Hepreassa yhden 
konsonantin pituiset partikkelit eivät voi 
esiintyä yksinään, joten ne liitetään aina 
kiinni seuraavaan sanaan - tässä tapauksessa 
Jumalan nimeen - samalla muuttaen sen 
ulkonäköä ja pituutta hieman. Muita 
vastaavanlaisia tapauksia ovat esimerkiksi 

הָוהיַו  (ja Jehova), הָוהיַּב  (Jehovan , Jehovaan 
tai Jehovaa), הָוהיַבּו  (mutta Jehovaa) ja niin 
edelleen. Partikkelin kiinnittyessä sanaan, 
jonka ensimmäinen vokaali on lyhyt e (sheva; ks. Taulukko 1.), tämä vokaali jätetään yleensä 
merkitsemättä. Näin tapahtuu esimerkiksi nimen Jerusalem ( ִםַלָׁשּורְי ) kohdalla: ִםַלָׁשּוריִב  
(Jerusalemiin). Mutta vaikka näin tapahtuu, kyseinen vokaali e (sheva) kuuluu silti kyseiseen 
sanaan. Samoin on Jumalan nimen kohdalla.2 
 
 
JUMALAN NIMEN VOKALISOINTI 
 
 Kun kerätään masoreettisesta tekstistä kaikki kohdat, 
joissa Jumalan nimi esiintyy tetragrammina ja poistetaan 
niihin liitetyt partikkelit (vokaali e - sheva - palautuu 
takaisin nimen ensimmäiseksi vokaaliksi), voidaan laatia 
yksinkertainen taulukko kaikista tetragrammien 
vokalisoinneista kyseisessä käsikirjoituksessa. Vieressä 
olevassa taulukossa on esitetty kaikki tetragrammit 
vokalisointeineen, jotka löytyvät Leningradin koodeksista. 
Huomataan, että siitä löytyy 10 erilaista muotoa, joissa 
vokaalit ja niiden paikat vaihtelevat, mutta konsonantit 
ovat samoja. Vasemmassa sarakkeessa on heprealaisen 
nimen translitterointi. Translitterointi tarkoittaa sanan 
kääntämistä kirjain kerrallaan. Suomessa on täysin eri 
kirjaimisto, joten se helpottaa huomattavasti heprean 
sanojen hahmottamista. Hakasulkeissa oleva viiva [-] 
nimen translitteroinnissa on merkitty siksi, että siinä 
kuuluisi olla vokaali, mutta masoreettisessa tekstissä sitä 
ei ole merkitty. On nimittäin niin, että hepreassa ei voi olla 
tilannetta, jossa konsonantit ה 'he' ja ו 'vav' ovat peräkkäin 
ilman vokaalia. Siksi se merkitään puuttuvaksi. Vaikka 

 
2 Taulukko 1: Heprean vokaalimerkit; Vokaaleilla a (qamats gadol) ja o (qamats qatan) on sama merkki. Käytännössä 
kuitenkin aina käytetään a-vokaalia qamats gatan, vain poikkeustapauksissa o-vokaalia qamats qatan. 

Heprean vokaalimerkit 



vokaali ei lausuttaessa muodostaisi mitään äännettä, se kuitenkin merkitään aina vokaalimerkillä 
sanaan tai nimeen. Esimerkiksi olla-verbin yksikön 1. persoonan futuuri 'minä olen' ( הֶיְהֶא ), 
translitteroidaan 'ehjeh' (lausutaan 'ehjee'). Keskimmäinen e-vokaali (sheva) käyttäytyy 
äänettömänä silloin kun se ei ole aivan sanan alussa, joten sitä ei lausuta, eikä edes translitteroida. 
Joten mikäli Jumalan nimi lausuttaisiin hepreaksi 'jehvaa', se olisi kuitenkin kirjoitettuna הָוְהְי  . Näin 
tetragrammi ei esiinny kertaakaan masoreettisissa teksteissä. 
 
 
JUMALAN NIMI TEOFORISISSA NIMISSÄ 
 
 Toisaalta aina kun tetragrammissa esiintyy keskimmäinen vokaali, se on aina o-vokaali (holam). 
Sama voidaan havaita teoforisista nimistä3. Niissä Jumalan nimi, tetragrammi, esiintyy lyhennetyssä 
muodossa joko etu- tai loppuliitteenä. Kun nimi esiintyy etuliitteenä, se on lyhennys tetragrammin 
alkuosasta ֹוי  (jo) tai ֹוהְי  (jeho). 
 
 Esimerkiksi nimi Jonatan, hepr. ןָתָנֹוהְי  (jehonatan), muodostuu kahdesta osasta. Alkuosana on 
Jumalan nimen lyhennetty muoto ֹוהְי  (jeho; vokaalit sheva, holam), ja loppuosana on verbi 'antaa' 

ןָתָנ  (natan). Toisaalta Jonatan voi esiintyä myös muodossa ןָתָנֹוי  (jonatan), jolloin alkuosana on 
pelkästään ֹוי  (jo; vokaali holam) ja loppuosana verbi 'antaa' ןָתָנ  (natan). Siksi nimen Jonatan 
merkitys on 'Jehova antaa'. 
 
 Kun Jumalan nimi on puolestaan loppuliitteenä, se on lyhennys tetragrammin loppuosasta הָי  (jah) 
tai ּוהָי  (jahu). Esimerkiksi nimi Netanja, hepr. ּוהָיְנַתְנ  (netanjahu), muodostuu myös kahdesta osasta. 
Alkuosana on nyt verbi 'antaa' ְנַתְנ  (netan), ja loppuosana Jumalan nimen lyhennetty muoto ּוהָי  
(jahu; vokaalit qamats, shuruk). Tästäkin nimestä on lyhennetty muoto, הָיְנַתְנ  (netanjah), jolloin 
alkuosana on edelleen verbi 'antaa' ְנַתְנ  (netan), ja loppuosana Jumalan nimen lyhennetty muoto הָי  
(jah; vokaali qamats). Tämänkin nimen merkitys on 'Jehova antaa'. Varsinkin nimissä verbin 
vokaalit voivat muuttua hieman riippuen siitä onko siihen liitetty etu- vai loppuliite. Saattaa 
vaikuttaa erikoiselta, mutta näin nimet muodostuvat hepreassa. 
 
 Yleisesti ottaen kaikissa teoforisissa nimissä pätee sääntö, että kun Jumalan nimi esiintyy 
etuliitteenä, se on muodossa 'Jo' tai 'Jeho'. Ja kun Jumalan nimi esiintyy loppuliitteenä, se on 
muodossa 'jah' tai 'jahu'. Teoforiset nimet tukevat myös sitä päätelmää, ettei tetragrammin 
keskimmäiseksi vokaaliksi tule milloinkaan muuta kuin o-vokaali (holam). 
 
 Poikkeuksia teoforisissa nimissä ovat Jeehu אּוהֵי  (jehu') ja Juuda הָדּוהְי  (jehudah). Näiden kohdalla 
kyse on samasta asiasta kuin edellä, mutta heprean ääntämisen vuoksi ne kirjoitetaan eri tavalla. 
Nimi Jeehu muodostuu kahdesta osasta, alkuosasta ֵי (je; vokaali tsere) ja loppuosasta אּוה  (hu'), 
merkitsee 'hän' (maskuliini pronomini). Alkuosassa olisi normaalisti ollut Jumalan nimen 
lyhennetty muoto ֹוהְי  (jeho), mutta se on muutettu lausuttavammaksi, koska muoto אּוהֹוהְי  (jehohu') 
ei sovi ollenkaan hepreaa puhuvan suuhun siihen sisältyvän 'hohu'-äänteen vuoksi. Nimi Jeehu 
merkitsee 'Hän [on] Jehova'. Hepreassa ei ole lainkaan sanaa 'on', siksi se on merkitty 
hakasulkeisiin. 
 
  Juuda-nimessä on kyse samanlaisesta tilanteesta. Nimen Juuda alkuosa on ְי (je), mikä tavallisesti 
olisi lyhennys tetragrammin alkuosasta ֹוהְי  (jeho), ja loppuosa on verbi 'kiittää, ylistää' הָדּוה  (hudah). 
Tässäkin tilanteessa nimestä muodostuisi הָדּוהֹוהְי  (jehohudah), mihin sisältyisi edellä oleva 'hohu'-

 
3 Teoforinen tarkoittaa Jumalaan viittaavaa nimeä. Kreik. θεόφορος, theophoros, kirjaim. 'kantaa sisällään Jumalaa'. 
Tällaisia teoforisia nimiä, jotka pitävät sisällään Jumalan nimen, löytyy Raamatusta ainakin 194 erilaista. 



äänne, joka ei yksinkertaisesti lainkaan hepreaa puhuvan suuhun sovi. Siksi tämä nimi on myös 
muutettu muotoon הָדּוהְי  (jehudah). 
 
 Muita tavalliseen tapaan ääntyviä teoforisia nimiä on mm. Ahasja ּוהָיְזַחֲא  ('achatsjahu; merk. 
'Jehova tarttuu'), Elia הָּיִלֵא  ('elijah; merk. 'Jumalani [on] Jehova'), Jeesus/Joosua ַעֻׁשֹוהְי  (jehoshua; 
merk. 'Jehova pelastaa') ja Joosef ףֵסֹוי  (josef; merk. 'Jehova [on] lisännyt'). 
 
 
ONKO JEHOVA HYBRIDIMUOTO? 
 
 Monet Raamatun hakuteokset tuovat esiin väitteen, jonka mukaan Jumalan nimen muoto Jehova 
olisi ns. hybridimuoto. Tällä tarkoitetaan sitä, että se olisi muodostettu lisäämällä tetragrammiin 
vokaalit joko sanasta adonai (Herra), elohim (Jumala) tai jostain muusta vastaavasta ilmauksesta. 
Siksi onkin hyvät syyt tutkia tämä väite perusteellisesti. 
 
 Kaikki oikeastaan perustuu siihen, että syystä tai toisesta 
juutalaiset alkoivat vältellä Jumalan nimen lausumista. 
Siksi on epäilty, että heihin saattoivat vaikuttaa jotkin 
taikauskoiset käsitykset, tai sitten Mooseksen lain 3. 
käskyn ylitulkinta. Olipa syy mikä tahansa, heitä alkoi 
sitoa tällainen nimenlausumiskielto. Siksi he alkoivat 
etsivät kaikenlaisia kiertoilmauksia, kuten 'Herra' tai 
'Jumala' aina nähdessään Jumalan nimen heprealaisessa 
tekstissä, ja välttivät lausumasta tetragrammia ääneen. 
Tämä perinne jatkuu yhä nykyäänkin juutalaisten 
keskuudessa. Nykyään paljon käytetty kiertoilmaus näiden 
kahden lisäksi on 'Hashem' hepr. םֵׁשַה  , jonka merkitys on 
yksinkertaisesti 'Se Nimi'. 
 
 Onko nimessä Jehova sanan adonai vokaalit? Adonaissa, 
hepr. יָנֹדֲא  on vokaalit hataf patah, holam, sekä qamats. 
Kun asiaa tutkii masoreettisista käsikirjoituksista, taulukoiden avulla nähdään heti, ettei ainoatakaan 
tetragrammia ole, jossa olisi sanan adonai vokaalit. Adonain ensimmäinen vokaali on hataf patah, 
kun taas tetragrammin ensimmäinen vokaali on sheva. Myös vertailemalla eri käsikirjoituksia, 
voidaan havaita masoreettien tekemiä poikkeamia tetragrammien vokalisoinnissa. Tällainen on 
esimerkiksi Leningradin koodeksissa oleva tetragrammi Psalmissa 144:15: הָוֲהי   jahvah; vokaalit 
hataf patah ja qamats. Aleppon koodeksissa Psalmissa 144:15 tetragrammi on הָוהְי   jehvah; vokaalit 
sheva ja qamats. Vaikuttaakin siltä, että tämä ainokainen tapaus Leningradin koodeksissa on 
yksinkertaisesti masoreetin tekemä virhe. 
 
 Sanassa elohim, hepr. םיִה�ֱא  on puolestaan vokaalit hataf segol, holam ja hiriq. Taulukoiden avulla 
nähdään jälleen, että on joitain harvoja poikkeuksia, jolloin tetragrammin ensimmäinen vokaali on 
sama kuin sanan elohim ensimmäinen vokaali, hataf segol. Jälleen vertailemalla masoreettisia 
tekstejä keskenään, voidaan todeta seuraavaa (suluissa ensimmäinen vokaali): 
 
  Leningradin koodeksi Aleppon koodeksi 
Tu 16:28 הִֹוֱהי   (hataf segol) הִֹוהְי   (sheva) 
Sef 1:7 הִוהְי   (sheva)  הִֹוֱהי   (hataf segol) 
 



 Tuomarien 16:28:ssa ja Sefanjan 1:7:ssä olevat poikkeustapaukset tetragrammien ensimmäisissä 
vokaaleissa kumoavat toisensa. Näin voidaan päätellä myös näiden poikkeuksien olevan kirjureiden 
virheitä tuhansien tetragrammien joukossa. Sen sijaan Leningradin koodeksissa 1. Mooseksen 
kirjan 15:2, 8:ssa olevia kahta poikkeustapausta ei voida verrata Aleppon koodeksiin, eikä Kairon 
koodeksiin, koska molemmista käsikirjoituksista puuttuu kokonaan 1. Mooseksen kirja. Mutta 
vertaamalla näitä kahta kohtaa esimerkiksi Washingtonin pentateukkiin, tai mihin tahansa muuhun 
vastaavaan käsikirjoitukseen, voidaan todeta seuraavaa: 
 
 Leningradin koodeksi Washingtonin pentateukki (kuva alla) 
1Mo 15:2 הִוֱהי   (hataf segol) הִֹוהְי   (sheva)  
1Mo 15:8 הִוֱהי   (hataf segol) הִֹוהְי   (sheva)  
 
 
 Joten tetragrammien vertailu 1. 
Mooseksen kirjan 15:2, 8:ssa 
paljastaa nämäkin kaksi tapausta 
masoreetin tekemäksi virheeksi. 
 
 Entä kuinka nämä samanlaiset 
virheet voidaan selittää? Yksi 
keino on tarkastella sitä kirjurin 
näkökulmasta. Juutalaisilla oli 
tapana kiertää Jumalan nimen 
lausuminen. He käyttivät tässä 
kiertoilmauksia adonai 'Herra' ja 
elohim 'Jumala'. Suurimmaksi 
osaksi kaikista tuhansista 
tetragrammeista he aloittivat sen 
oikealla vokaalilla (sheva), mutta 
aina joskus heillä sattui virhe. 
Tämä virhe todennäköisimmin tapahtui, kun he ajattelivat, tai jopa ääneen 
lausuivat tuon kiertoilmauksen kopioidessaan tekstiä. Näin siihen pääsi 
pujahtamaan väärä vokaali: Leningradin koodeksissa Psalmin 144:15 
tetragrammissa todellakin on adonain ensimmäinen vokaali hataf patah. 
Tämä on ainoa kohta, jossa se esiintyy käsikirjoituksissa, koska heprean 
kielioppisäännön mukaan konsonantin jod י jälkeen (merkitään alle) ei voi 
tulla vokaalia hataf patah ® ֲי  . 
 
 Tätä näkemystä tukee myös se, että Leningradin koodeksin 1Mo 15:2, 8:ssa, Tuomarit 16:28:ssa, 
sekä Aleppon koodeksin Sefanja 1:7:ssä olevien tetragrammien ensimmäinen vokaali on sama kuin 
sanan elohim ensimmäinen vokaali, hataf segol. Näitä neljää tapausta yhdistää se, että kaikissa 
näissä jakeissa tetragrammi esiintyy sellaisessa yhteydessä, jossa on ilmaus 'Herra Jehova'. Miksi 
tämä on huomionarvoinen seikka? Koska juuri tällaisissa tilanteissa juutalaiset käyttivät 
poikkeuksellisesti kiertoilmausta adonai elohim, 'Herra Jumala'. Koska ilmaus alkoi jo sanalla 
adonai, he eivät olisi toistaneet sitä uudestaan heti perään tetragrammin kohdalla, koska muuten se 
olisi kuulostanut typerältä hokemalta adonai adonai, 'Herra Herra'. Ja koska he näissä tilanteissa 
käyttivät tetragrammin tilalla kiertoilmausta elohim (Jumala), kävi heille joskus niin, että 
kiertoilmauksen elohim ensimmäinen vokaali, hataf segol, tuli vahingossa merkittyä tetragrammin 
ensimmäiseksi vokaaliksi. 
 

Washingtonin pentateukki. Kuva 014v.  



  Tapauksia, joissa tekstistä löytyy heprealainen ilmaus, kuten הִֹוהְי יָנֹדֲא  adonai jehovih, 'Herra 
Jehova', jossa tetragrammi on sanan adonai välittömässä läheisyydessä, löytyy Leningradin 
koodeksista 306 kappaletta. Aleppon koodeksissa tällaisia tilanteita on 273 kappaletta. Yksi 
poikkeus löytyy tästäkin, nimittäin Aleppon koodeksissa Hesekielin 28:22:ssa on ilmaus הָֹוהְי יָנֹדֲא  
adonai jehovah, jossa masoreetilta on lipsahtanut tetragrammin viimeiseksi vokaaliksi qamats, 
mikä siihen oikeasti kuuluukin. 
 
 Tämän tavallisuudesta poikkeavan kiertoilmauksen merkiksi masoreetit muuttivat myös 
tetragrammin viimeisen vokaalin (normaalisti qamats) vastaamaan sanan elohim viimeistä vokaalia 
hiriq. Siksi näissä tapauksissa he merkitsivät tetragrammin viimeisen vokaalin poikkeuksellisesti i-
vokaaliksi. Tätä tukee se tosiasia, ettei tätä viimeistä i-vokaalia ei ole merkitty tetragrammiin 
missään muussa tilanteessa, kuin tämän ilmauksen (adonai + tetragrammi), 'Herra Jehova' 
yhteydessä. Kaikissa masoreettisissa käsikirjoituksissa toimitaan samalla tavalla. 
 
 Kolme muuta eroavaisuutta Leningradin koodeksin tetragrammien merkinnöissä löytyvät 3Mo 
23:38:sta jod ּי , Sakarjan 6:12:sta he ּה , sekä Habakukin 3:19:stä he ּה . Itse asiassa nämä eivät ole 
edes vokaalimerkkejä, vaan niin sanottuja dagesh-pisteitä4. Ne kuuluvat osana masoreettien 
kehittämään merkkijärjestelmään5, josta vokaalimerkit ovat vain pieni osa. Vertaamalla näitä 
tapauksia muihin masoreettisiin teksteihin, havaitaan, että nekin ovat vain masoreetin ylimääräisiä 
merkintöjä. 
 
 Sen näkemyksen puolesta, että tetragrammin viimeinen vokaali tulisi tosiaankin olla qamats, puhuu 
tetragrammin loppupäästä otettu lyhenne, joka on niin kutsuttu poeettinen (runollinen) muoto Jah ּהָי  
tai ּהָּי  . Se esiintyy sekä yksinään, että myös verbin 'ylistää' yhteydessä; halelu-jah  ּהָי־ּולְלַה  
('ylistäkää Jahia'). Leningradin koodeksissa tämä Jumalan nimen lyhennetty muoto esiintyy 
yhteensä 50 kertaa6, ja Aleppon koodeksissa yhteensä 47 kertaa. Myös teoforisten nimien loppuliite 
-jah הָי  tai -jahu ּוהָי  , on lyhennys tetragrammin loppuosasta. 
 
 Väite Jehovan hybridimuodosta perustuu siihen olettamukseen, että masoreetit olisivat korvanneet 
tetragrammin oikeat vokaalit sanan adonai vokaaleilla hataf patah, holam ja qamats. Ja koska 
konsonantin jod י alla ei voi heprean kieliopillisista syistä olla vokaalia hataf patah, he olisivat sen 
sijaan merkinneet siihen vokaalin sheva. Näin oltaisiin saatu muoto הָֹוהְי   jehovah. Tälle väitteelle ei 
ole muuta tukea kuin se, että juutalaiset käyttivät korvaavia ilmauksia lukiessaan tetragrammin 
tekstistä. Sitä ei voi todistaa, että näin on todella tapahtunut. 
 
 Mutta mikä voidaan todistaa, on se, että teoforiset nimet ja niiden sisältämät tetragrammin 
lyhenteet kertovat, että Jumalan nimessä pitäisi olla vokaalit sheva, holam ja qamats. Kukaan ei ole 
koskaan väittänyt, että masoreetit olisivat koskeneet näihinkin nimiin muuttaakseen niistä 
vokaaleja. Se kävisi hyvin vaikeaksi, koska teoforisia nimiä löytyy Raamatusta kaikkiaan lähes 
5000 kappaletta. Lisäksi mikään ei osoita, että tämä Jumalan nimen lausumiskielto olisi sitonut 
jotenkin juutalaisia näiden muiden nimien osalta. Vokaalien muuttaminen näihin toisiin nimiin olisi 
vaikuttanut koko nimen rakenteeseen ja saattanut tuottaa varsin erikoisia merkityksiä. Joten on 
hyvät syyt uskoa, että ne ovat säilyneet koskemattomana. 

 
4 Dagesh-piste konsonantin sisällä viittaa sen ääntämiseen antaen sille enemmän painoa ja joskus kahdentaen sen. 
5 Maroreettien kehittämä merkkijärjestelmä, Nikkud, pitää sisällää vokaalimerkit, konsonanttien tarkennusmerkit ja ns. 
kantillaatiomerkit. Kantillaatiomerkeillä voidaan ilmaista lisäksi mm. äänenpainoa, korkeutta, tauotusta, sekä muita 
teknisiä seikkoja, kuten virkkeen puoliväli, viittaus marginaaliin sanan vaihtoehtoisen lukutavan huomioimiseksi, 
yhdistää ilmauksia (vrt. väliviiva). Koko järjestelmän tarkoituksena oli saada tallennettua alkuperäinen heprean 
lukutapa ja tyyli, jonka he katsoivat olevan lähimpänä oikeaa. 
6 Yhden ainoan kerran lyhenne Jah הָי  esiintyy ilman dagesh-pistettä Laulujen Laulun 8:6:ssa: הָיְתֶבֶהְלַׁש  shalhevetjah, 
joka on tulkittu tarkoittavan 'Jahin liekki', mutta voi tarkoittaa myös 'väkevä liekki' tai 'voimakas liekki'. 



 
 Jos teoforiset nimet säilyivät koskemattomana, se todistaa, että myös tetragrammin vokaalit ovat 
säilyneet koskemattomana. Ainoa vokaali, johon masoreetit koskivat, oli keskimmäinen holam, 
jonka he poistivat suurimmasta osasta tetragrammeja. Kuten masoreettisista käsikirjoituksista 
havaitaan, muutamia kertoja heille pujahti vahingossa keskimmäinen vokaali tetragrammiin. Näitä 
"kolme vokaalia oikein" tapauksia löytyy Aleppon koodeksista 11 kappaletta ja Leningradin 
koodeksista 50 kappaletta. Tämä on varsin loogista, koska ensinnäkin he olivat myöskin ihmisiä; 
heillekin sattui virheitä. Toiseksi nämä virheet eivät olleet itse asiassa virheitä, vaan he lipsauttivat 
vahingossa oikean vokaalin paikalleen. Mitään muuta vokaalia he eivät lipsauttaneet tai 
kirjoittaneet keskimmäiseksi vokaaliksi. Joka kerta se oli o-vokaali, holam. Jos tämä vokaali olisi 
ollut väärä ja vokaalit olisivat peräisin sanasta adonai, ei olisi ollut mitään syytä jättää sitä tuhansia 
kertoja merkitsemättä aikaansaaden täysin kieliopin vastaisen muodon הָוהְי   jehvah. 
 
 Tetragrammissa ei siis ole sanan adonai vokaaleja. Mutta onko siinä sitten sanan elohim vokaalit? 
Kuten edellä on todistettu, keskimmäinen vokaali puuttuu suurimmasta osasta tetragrammeja, 
samoin kuin adonain tapauksessa. Tämän lisäksi ne harvat poikkeukset, jolloin tetragrammin 
ensimmäinen vokaali on ollut sama kuin elohimissa, hataf segol, ne paljastuvatkin masoreettien 
virheiksi vertaamalla käsikirjoituksia keskenään. Viimeisenä vokaalina oleva hiriq esiintyy 
ainoastaan tilanteissa, joka vaati lukemaan ilmauksen 'adonai [tetragrammi]'  ®  'adonai elohim'. 
Sen masoreetit todella muuttivat tetragrammin viimeiseksi vokaaliksi näissä tapauksissa. Mutta 
kuten teoforiset nimet, sekä tetragrammin lyhennetty, poeettinen muoto todistavat, että 
tetragrammin viimeinen kirjain kuuluu olla qamats, ei hiriq. Tästä syystä voidaan todeta, ettei 
tetragrammin vokaalit ole peräisin myöskään sanasta elohim. 
 
 
ONKO JAHVE OIKEA MUOTO? 
 
 Heprean kielen tutkijana Wilhelm Gesenius7 määritteli tetragrammin vokalisoinnin uudelleen. 
Hänen ehdotuksensa Jumalan nimen oikeiksi vokaaleiksi on הֶוְהַי   a-e-e, (patah, sheva ja segol). 
Tähän vokalisointiin perustuu nykyajan tutkijoiden oikeaksi julistama muoto, Jahveh, jonka 
keskimmäisen vokaali, sheva, jää lausumattomaksi heprean kielioppisääntöjen vuoksi. Mitä 
raamatullisia perusteita Geseniuksella oli päätyä tähän muotoon? 
 
 Mistään ei löydy selkeää vastausta. Mutta on hyvä ymmärtää, mitkä kolme seikkaa saattoivat 
ohjata häntä tähän päätelmään. Ensinnäkin hän ymmärsi 2. Mooseksen kirjan 3:14 perusteella, että 
Jumalan nimeen sisältyy olla-verbi tavalla tai toisella. Toiseksi nimen merkityksen uskotaan 
sisältävän ajatuksen, joka on johdettavissa tästä olla-verbistä, jonka Jumala kertoi itsestään 
Moosekselle. Tämän ajatuksen mukaan tähän verbiin sisältyisi jonkin aiheuttaminen, koska se 
kuvailisi Jumalan aktiivista persoonaa Luojana, vapauttajana, suojelijana, opettajana jne varsin 
hyvin. Siksi tätä verbiä on tulkittu siten, että sen oletetaan olevan kausatiivisessa (jonkin 
aiheuttamista ilmaisevassa) muodossa. Ongelmana tälle oletukselle on kuitenkin se, ettei tälle 
verbille ole olemassa kausatiivi-muotoa hepreankielessä, kuten tämän tutkielman lopussa tullaan 
käsittelemään. Koska Gesenius myös tiesi tämän, hän ei löytänyt vokaaleja verbin kausatiivista. Sen 
sijaan ainoa asia, minkä hän löysi, oli kausatiivimuodoissa yleisesti esiintyvä vokaali heprean 
verbijärjestelmässä. Kun katsotaan yksikön 3. persoonan kausatiivissa taipuvia futuurimuotoja, 
verbin etuliitteenä oleva 'hän' sisältää lähes aina vokaalin patah. ®  ַי . 
 

 
7 Wilhelm Gesenius (3. 2. 1786 – 23. 10. 1842) oli saksalainen orientalisti, luterilainen raamatunkriitikko. Hänestä tuli 
24-vuotiaana teologian erikoistutkijaprofessori. 



 Kolmanneksi, Geseniusta saattoi ohjata todisteet, jotka löytyvät masoreettisia tekstejä 
vanhemmalta ajalta, joissa Jumalan nimi vokalisoidaan Ιαο, Ιαβε tai Ιαουε (ulkonäöllisesti varsin 
lähellä muotoa Jahve). Ongelmana tässä on kuitenkin se, että nämä lähteet ovat kreikankielisiä 
käännöksiä heprealaisesta tekstistä. Kuten edellä on selvitetty, juutalaiset eivät merkinneet 
tetragrammia lausuttavaan muotoon (keskimmäinen vokaali puuttui) hepreankielisiin 
käsikirjoituksiin. Lisäksi kohdekielenä kreikka on täysin erilaista fonetiikaltaan (ääntämiseltään), 
lingvistiikaltaan (kielen ominaisuuksiltaan) ja aakkosistoltaan kuin heprea. Tämä tarkoittaa sitä, että 
äänteet saattavat vaihdella paljonkin, eikä aina löydy edes vastaavia konsonantteja. Lisäksi 
kreikankielisiin käännöksiin ei voitu sisällyttää nimen merkitystä, vaan nimi käännettiin pelkkänä 
"nimilappuna". Kääntäjille riitti, että nimi oli suurinpiirtein sinne päin. Tätä taustaa vasten on 
erittäin hankalaa mennä tulkitsemaan kreikankielisestä käännöksestä, mitkä mahdollisesti olivat 
alkuperäisen heprean vokaalit ja äänteet. 
 
 Mutta palataanpa takaisin hepreaan. 
Gesenius varmasti tiesi, että 2. 
Mooseksen kirjan 3:14:ssä oleva ilmaus 
sisältää kaksi kertaa olla-verbin: הֶיְהֶא  

הֶיְהֶא רֶׁשֲא  ehjeh ašer ehjeh, 
kirjaimellisesti 'Minä tulen olemaan, 
joka minä tulen olemaan'. Kun tämä 
olla-verbi, הֶיְהֶא  ehjeh, yhdistetään 
kausatiivimuodosta saatuun 
etuliitteeseen ַי , saadaan muodostettua 
tetragrammi הֶוְהַי   jah[e]veh; lausutaan 
Jahve. Tästä tulkinnasta johtuen nimi 
Jahve määritellään tarkoittavan 'Hän 
saattaa olemaan / tulemaan (joksikin)'. 
 
 Nykyisen Jahve-muodon nuoruudesta 
kertovat myös empiiriset todisteet. 
Koska tämä tetragrammin muoto 
keksittiin vasta 1800-luvulla, sitä ei löydy esimerkiksi mistään kirkkorakennuksista. Aina kun 
tetragrammi esiintyy kirkoissa, se on muodossa Jehovah ( הָוהְי  tai הָֹוהְי  ), mutta ei koskaan Jahveh    
הֶוְהַי )  ). Sen sijaan kirkon raamatunkäännöksissä8 on Jahve, muttei koskaan Jehova. 
 
 Paljon vanhemmissa käännöksissä (1685, 1776) 
puolestaan mainitaan joko alaviitteessä tai 
hakemistossa: "Jumalan olennollinen ja oma nimi, 
jolla hän itsensä muista, jotka jumaliksi kutsutaan 
eroittaa, on se nimi JEHOVAH, niin myös EHJEH, jotka 
molemmat merkitsevät olendota [olentoa?]." 
 
 Tämä empiirinen havainto sopii hyvin siihen 
aikajänteeseen, kuinka nimi Jahve on pikkuhiljaa 
vaihtunut käännöksiin 1800-luvulta tultaessa, ja 
vastaavasti nimi Jehova on poistunut niistä. Taustalla vaikuttaa Wilhelm Geseniuksen työ 
tetragrammin uudelleenvokalisoimiseksi 1800-luvulla, sekä tutkijoiden hyväksyntä tälle tulkinnalle. 
Mutta vaikka tätä nimeä הֶוְהַי  Jahve on käytetty kirkon painamissa raamatunkäännöksissä, sitä ei 

 
8 Vuoden 1933-38 laitos: 2Mo 3:14:n ja 6:3:n alaviitteissä: Jahve. Vuoden 1992 laitos: 2Mo 3:14 alaviitteessä, sekä itse 
tekstissä (2Mo 3:15; 6:2, 3; 15:3; 33:19; 34:5; Jes 42:8): Jahve. 

Helsingin tuomiokirkko 



silti ole enää laitettu esille itse kirkkorakennuksiin, kuten nimen הָֹוהְי  Jehova kohdalla ennen 
toimittiin. 
 
 Murskaavimmat todisteet Jahve-nimelle 
antaa kuitenkin heprealaiset masoreettiset 
käsikirjoitukset. Kun etsitään sen vokaaleja 
patah, sheva ja segol, törmätään yllättävään 
seikkaan. Näitä Jahve-muodon vokaaleja ei 
löydy tetragrammeista, ei teoforisista nimistä 
eikä edes nimen lyhennetystä muodosta. 
Toisin sanoen, mikään masoreettisissa 
käsikirjoituksissa ei viittaa edes epäsuorasti 
siihen, että nämä olisivat Jumalan nimen 
oikeat vokaalit (ks. taulukot kaikista 
tetragrammien eri muodoista Leningradin ja 
Aleppon koodekseissa).  
 
 Paljon käytetty puolustelu sille, että lyhennettyyn muotoon Jah olisi jäänyt oikea vokaali, ja 
Gesenius olisi sen sitten tallentanut muotoon Jahveh. Tämä ei pidä paikkaansa. Ongelma liittyy 
jälleen kerran heprean vokaalijärjestelmään. Muodossa Jah käytetty vokaali on qamats, mutta 
nimessä Jahveh käytetty vokaali on patah. Kyseessä on täysin eri vokaali! Lisäksi nimi Jahveh ei 
noudata heprean kielioppia, koska Jah on muodostunut tetragrammin loppuosasta, ei alkuosasta. 
Alkuosa tulee sanan alkuun ja loppuosa tulee sanan loppuun. Tästä syystä teoforisissa nimissäkin 
käytetty lyhenne Jah esiintyy aina nimen lopussa, ei koskaan alussa. Kun tarkastellaan tilannetta 
puhtaasti heprean näkökulmasta, tapahtuukin päinvastoin: Sen sijaan, että lyhenne Jah todistaisi 
Jahve-muodon oikeellisuudesta, se todistaakin muodon Jehova olevan kieliopillisesti täysin oikea 
muoto. 
 
 
ONKO JUMALAN NIMI QERE-KETIV -TAPAUS? 
 
 Pari teknistä yksityiskohtaa masoreettisista käsikirjoituksista. Ensinnäkin, kun päätekstissä ilmenee 
sanan keskivaiheilla, sen yläpuolella, pieni ympyrä (ks. kuva alempana), kyse on ns. masora-
merkistä, joita on tuhansia. Näillä viitataan lukijaa katsomaan kyseisen sanan vieressä olevaan 
marginaaliin, johon masoreetit tekivät merkintöjä. Kun marginaalissa on merkintä ק (qaf-kirjain) tai 

ירק  (kirjaimet qaf, resh, jod), se tarkoittaa sanaa יֵרְק  qere, eli 'lue [päätekstin sana tällä tavalla:]'. 
Silloin yleensä tämän ירק  -merkinnän yläpuolella on sana, joka on kirjoitettu pelkin konsonantein. 
Tämä ohjeistaa lukijaa lukemaan päätekstissä olevan alkuperäisen sanan sijasta marginaalissa 
olevan vaihtoehtoisen sanan. Tätä masora-merkkiä ei ole välttämättä ihan joka kerta, mutta 
marginaalista, saman rivin kohdalta löytyy aina merkintä ירק  qere tai תכ  ketiv, mikäli kyseessä on 
juuri tällainen qere-ketiv-tapaus. 
 
 Jos marginaalissa on puolestaan merkintä תכ  (kirjaimet kaf, tav), se tarkoittaa ביִתְּכ  ketiv 'kirjoitettu'. 
Tämän ketiv-merkinnän alapuolella on pelkin konsonantein kirjoitettu sana. Se tarkoittaa, että nyt 
päätekstissä on käytetty suoraan vaihtoehtoista lukutapaa. Päätekstissä on tällöin jo valmiiksi 
vokalisoitu qere-sana, mutta marginaalissa on alkuperäinen lukutapa. Saattaa kuulostaa hankalalta, 
mutta pääasia on ymmärtää, että qere viittaa aina muuttuneeseen lukutapaan, ja ketiv viittaa aina 
alkuperäiseen lukutapaan. Lisäksi päätekstissä on usein masora-merkkejä viittaamaan muihinkin 
yksityiskohtiin marginaalissa, kuin näihin qere tai ketiv -tapauksiin. 
 



 Miksi tämä systeemi? Masoreetit olivat erittäin tarkkoja sen säilyttämisessä, miten synagogassa 
tekstiä luettiin. He halusivat säilyttää tarkoin tekstin alkuperäisen lukutavan, eivätkä muuttaa tai 
vääristellä kirjoituksia. Heillä oli käytössään monia muitakin käsikirjoituksia, joihin vertailla 
lukutapoja. He eivät tehneet tätä harhauttaakseen tai hämmentääkseen meitä, vaikkakin hyvin 
harvat kunnolla ymmärtävät tämän systeemin tarkoitusta. Siksi monet asiaan perehtyneet tutkijatkin 
pelkästään toistelevat, että qere tarkoittaa 'mikä on luettu' ja ketiv 'mikä on kirjoitettu', mutta eivät 
selitä asiaa sen syvemmälti. Selvennyksen vuoksi: Qere-sanan ja ketiv-sanan, merkitys on yleensä 
sama, ja masoreettien tarkoitus oli tuoda esiin sanoista käytetyt erilaiset lukutavat. 
 
 Joskus hämmennystä herättää myös erilainen merkintätapa, kun käsikirjoitukset on käännetty 
tekstiversioiksi sähköiseen muotoon. Kääntäjät ovat toimineet siten, että he ovat muodostaneet 
valmiiksi lukutavan, johon tällä systeemillä viitataan. Kun marginaalissa oli pelkät konsonantit, he 
ovat lisänneet siihen vokaalit päätekstissä olevasta sanasta. Westminsterin tekstiversio Leningradin 
koodeksista on merkinnyt nämä tapaukset tähdillä: *[ketiv-sana] ja **[qere-sana]. Sama asia löytyy 
heprean interlineaarikäännöksestä (biblehub.com), joka käyttää tätä Westminsterin sähköistä 
tekstilaitosta Leningradin koodeksista. Siksi biblehub.com:in heprean interlineaalikäännökseen on 
merkitty [ketiv-sana] hakasulkeisiin ja (qere-sana) tavallisiin sulkeisiin. 
 
 Esimerkiksi 5. Mooseksen kirjan 28:27:ssä on tapaus (kuva alla), jossa päätekstissä on ketiv-sana 

םיִלֹפְעַבּו  uva'folim, (alleviivattu punaisella). Sen päällä on masora-merkki, joka viittaa katsomaan 
marginaaliin. Marginaalista löytyy qere-sana םירחטבו . Kun ketiv-sanan vokaalit yhdistetään qere-
sanaan, saadaan sana םיִרֹחְּטַבּו  uvatchorim, joka merkitsee peräpukamia. Tämä sana esiintyy 
Leningradin koodeksissa yhteensä kuusi kertaa9. Neljä kertaa marginaalissa on merkintä qere, ja 
kaksi kertaa ketiv. (1Sa 6:11, 17) Kun siis marginaalissa on merkintä ketiv, päätekstissä esiintyy 
qere-sana, mutta marginaalissa alkuperäinen ketiv-sana. 
 
 Jotkut väittävät, että koska 
Jumalan nimi lausuttiin eri tavalla 
kuin kirjoitettiin, se on ns. qere-
ketiv-tapaus. Väitteen taustalla on 
halu pitää kiinni näkemyksestä, 
että tetragrammissa olisi sanan 
adonai vokaalit. Mutta tämä ei 
pidä paikkaansa. Jos tetragrammi 
olisi qere-ketiv-tapaus, masoreetit 
olisivat ilman muuta merkinneet 
sen jotenkin, joko pienellä 
ympyrällä, tai sitten marginaaliin 
'qere' tai 'ketiv'. Tetragrammi 
esiintyy tekstissä tuhansia kertoja. 
Yhdessäkään näistä ei ole 
minkäänlaista merkintää, ei 
masora-ympyrää, eikä liion 
marginaamerkintää, joka viittaisi 
muuttuneeseen lukutapaan. 
 
 Toiseksi, qere- ja ketiv-sanoissa 
vaihtuvat pelkästään konsonantit, 

 
9 Muut viisi kohtaa löytyvät 1. Samuelin kirjan 5:6, 9, 12 ja 6:11, 17. 

Aleppon koodeksi. 5. Mooseksen kirja 28:27 



mutta vokaalit pysyvät aina samoina. Jos siis tetragrammista olisi tallennettu tällä systeemillä 
toisenlainen lausumistapa, se johtuisi pelkästään sen konsonanttien vaihtumisesta. Vokaalit, jotka 
ovat päätekstissä, pysyisivät silti samoina. Tämän systeemin tarkastelu vain paljastaa sen, että 
masoreetit laittoivat kaikkiin päätekstin sanoihin niihin kuuluvat oikeat vokaalit. Tetragrammi ei ole 
poikkeus tässä suhteessa. Siinä on jo valmiiksi oikeat vokaalit! 
 
 Joskus kuitenkin löytyy tapauksia, 
joissa tetragrammin ja toisen sanan 
välissä niiden yläpuolella on masora-
merkki. Tällainen tapaus on kyseessä 
silloin, kun niiden väliin voisi tulla 
väliviiva, eli maqaf. Hyvä esimerkki 
löytyy Leningradin koodeksista 1. 
Samuelin kirjan 5. luvun jakeista 3 ja 4. 
Niissä esiintyy ilmaus הָוהְי ןֹורֲא   aron 
jehovah, eli 'Jehovan [liiton-] arkku'. 
Tämä ilmaus esiintyy kymmeniä kertoja, 
ja toisinaan nämä sanat onkin yhdistetty 
maqaf -viivalla, kuten 1Sa 6:1:ssä on 
tehty: הָוהְי־ןֹורֲא  aron-jehovah. Mutta 
näissäkään tapauksissa masora-merkki 
ei liity tetragrammin lausumiseen, vaan 
sen tarkoitus on yhdistää nämä kaksi sanaa 
toisiinsa muodostaen yhden yhtenäisen 
ilmauksen. 
 
 Koska tilanne on siis tämä, jotkut kyllä myöntävät, ettei Jumalan nimi ole qere-ketiv-tapaus. Mutta 
he väittävät silti, että koska mitään marginaalimerkintää ei löydy, se on qere perpetuum-tapaus10. 
Ongelmana vain on, ettei tämäkään väite pidä paikkaansa. 
 
 
ONKO JUMALAN NIMI QERE PERPETUUM -TAPAUS? 
 
 Tässä vaiheessa tilanne alkaa käydä epätoivoseksi niiden osalta, jotka yrittävät todistaa väitteitään 
tetragrammin vokaaleista. On totta, että qere perpetuum on niin tunnettu tapaus, ettei masoreetit 
merkinneet sitä marginaaliin sen yleisyyden vuoksi läheskään joka kerta. Mutta silti he merkitsivät 
sen sekä masora-merkillä, että marginaaliin toisinaan. 
 
 Esimerkkinä qere perpetuum-tapauksena on usein käytetty persoonapronominia אוה  hi, eli 'hän' 
(feminiini). Tämä persoonapronomini on merkitty sekä masora-ympyrällä päätekstiin, että 
marginaaliin 'qere' Leningradin koodeksissa yhteensä 5 kertaa.11 Aleppon koodeksista sama tapaus 
löytyy kohdista: 1Ku 17:15; Jes 30:33 ja Job 31:11. Näissä kohdissa merkitty qere perpetuum ei 
eroa millään tavalla qere-ketiv-tapauksista. (ks. kuva alla) 
 
 
 

 
10 Qere perpetuum määritellään tarkoittavan pysyvää, engl. perpetual. 
11 Tämä qere perpetuum-tapaus esiintyy kohdissa: 5Mo 13:16; 1Ku 17:15; Jes 30:33; Job 31:11 ja Esra 4:9. 

Leningradin koodeksi. 1. Samuelin kirja 5:3, 4. 



 
Aleppon koodeksi. Jobin 31:11:ssä masora-ympyröillä merkityt qere perpetuum-tapaukset 

on merkitty marginaaliin aivan samoin kuin tavalliset qere-ketiv-tapaukset. 

 
 Mistä sitten kaikki tämä sekavuus  ja väittely tetragrammien vokaalien ympärillä oikein johtuu? 
Koko tämän ajojahdin, sekä näiden qere-ketiv ja qere perpetuum -selityksien taustalla näyttäisi 
olevan mitä ilmeisemmin halu löytää epätoivoisesti tukea sille näkemykselle, että Jumalan nimen 
muotoon Jehova olisi otettu vokaalit jostain muualta. Puolueeton tarkastelu ei kuitenkaan tue tätä 
päätelmää. Ja se osoittaa lisäksi sen, että Jahve-muodon vokaalit ovat peräisin muualta. Kaikki 
kerätty todistusaineisto osoittaa, että tetragrammien oikeat vokaalit löytyvät heprealaisista 
masoreettisista käsikirjoituksista. Ne ovat sheva, holam ja qamats: JEHOVAH. 
 
 
 
  



JUMALAN NIMEN MERKITYS 
 
 Vasta kun tetragrammin oikeat vokaalit on selvitetty, voidaan lähteä arvailemaan nimen 
merkitystä. The Anchor Bible Dictionary12 mainitsee Jumalan nimen muodosta Jahveh: "Kyseessä 
on oppineiden arvaus." 
 
 Jos nimi Jahveh todellisuudessa on pelkästään oppineiden arvaus, minkälainen arvaus tuon nimen 
merkitys mahtaakaan olla? Yksi kenties yleisimmistä vaihtoehdoista, jota pidetään sekä Jehova-
muodon, että Jahve-muodon merkityksenä, on: 'Hän saattaa olemaan / tulemaan (joksikin)', engl. 
'He causes to be / to become'. Kuvassa (alla) on esitetty hieman samalla logiikalla Jumalan nimen 
merkitystä, kuin Wilhelm Gesenius todennäköisesti päätteli Jahve-muodon vokaaleja. Hän otti 
kausatiivimuotoisista verbeistä etuliitteeksi 3. persoonan maskuliinimuodon 'hän', sekä loppuosan 
vokaalit 'olla'-verbin 1. persoonan yksikön futuurista. 
 
 Tässä on jotain yhtäläisyyttä: Nimen merkitys rakentuu 3. persoonan maskuliinimuotoisesta 
persoonapronominista 'hän', sekä 'tulla'-verbin kausatiivimuodosta. Sanaa imperfektiivinen ei tule 
sekoittaa suomenkielen imperfektiin, koska siitä ei ole kysymys. Sana on käännetty 
englanninkielisestä sanasta imperfect, jolla tarkoitetaan heprean verbijärjestelmän futuuri-muotoa. 
 

 
 Tämän merkityksen ideana on siis tulkita tetragrammin olevan suoranaisesti jokin heprean 
verbimuoto, joka koostuu etuliitteestä (persoonapronomini) sekä verbivartalosta. Tämänlainen 
verbimuoto löytyy ainoastaan imperfektiivisestä , eli futuuri-aikamuodosta. Ongelma kuitenkin 
liittyy juuri edellä esitettyyn HWH-verbimuotoon, ja sitä kautta koko tähän tulkintaan Jumalan 
nimen merkityksestä. Siksi siihen on syytä perehtyä tarkemmin. 
  

 
12 Julkaisija: Doubleday Publishing Group, Yale University Press 

Lähteet: Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös (nwt), v. 2018 laitos, Liite A4, s. 1799. 
Raamatun ymmärtämisen opas (it-1), v. 2001 laitos, 1. osa, s. 932. 

Julkaisija: Jehovan todistajat. 



HEPREAN VERBIJÄRJESTELMÄ 
 
 Hepreassa verbit taipuvat hyvin eri tavalla kuin monissa muissa kielissä. Ne voivat taipua yhteensä 
seitsemässä eri muodossa. Niitä ovat 2 perusmuotoa; pa'al (aktiivi) ja nif'al (passiivi), 2 
intensiivimuotoa; pi'el (aktiivi) ja pu'al (passiivi), 2 kausatiivimuotoa; hif'il (aktiivi) ja hof'al 
(passiivi), sekä 1 refleksiivimuoto; hitpa'el (ei aktiivi eikä passiivi). Lisäksi verbeihin voi tulla 
etuliite persoonapronominen mukaan (minä, sinä, hän.. jne). Ja vielä näiden lisäksi verbi voi olla 
menneessä aikamuodossa (perfect tense), nykyhetkessä (present tense) tai tulevaisuudessa 
(imperfect tense, futuuri). Nämä kaikki asiat voidaan esittää verbitaulukoina, joita näkee 
esimerkiksi oppikirjoissa. Niitä ei kannata lainkaan pelästyä, koska ne auttavat Jumalan nimen 
merkityksen selvittämisessä. 
 
 Esimerkkinä tällaisissa taulukoissa on usein käytetty verbiä 'tappaa', koska se taipuu kaikkiin 
seitsemään eri muotoon. Taulukossa (alempana) on esitettynä ensin mennyt aikamuoto (perfect). 
Tämän aikamuodon ja nykyisen aikamuodon verbeissä ei ole etuliitteitä persoonapronomineille. Ne 
esiintyvät vain futuurissa (imperfect). Kausatiivimuodot ovat hif'il (aktiivi) ja hof'al (passiivi). 
Erityisesti merkille pantavaa on, miten erikoisesti verbit taipuvat. Perusmuodon jälkeisessä 
intensiivimuodossa tekeminen muuttuu intensiivisemmäksi. Passiivissa tekemisen kohde vaihtuu. 
Kausatiivimuoto, joka tässä yhteydessä meitä kiinnostaa, on jälleen samankaltainen kuin 
perusmuoto, mutta siihen liittyy lisäksi teon aiheuttaminen. 
 
 Vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa on lyhenteet, jotka tarkoittavat: c = common (yleinen), s = 
singular (yksikkö), p = plural (monikko), m = maskuliini, f = feminiini. Punaisella merkitty rivi on 
3. persoonan yksikön maskuliinimuoto 'hän', jota siis tarkastelemme lähemmin, koska juuri tähän 
muotoon (3ms) liittyy Jumalan nimen merkitys 'hän saattaa tulemaan (joksikin)'. 
 



 
 
 Seuraavassa taulukossa (alla) esitetään meitä kiinnostava imperfektiivinen, eli futuuri-aikamuoto 
'tappaa'-verbistä. Taulukkoon on punaisella ympyröity persoonapronominien (minä, sinä, hän...) 
etuliitteitä, jotka esiintyvät tässä aikamuodossa. 3ms- ja 3mp-verbeillä (hän, he) on sama etuliite: 
 



 
 



 
 Ensimmäinen ongelma ilmaantuu, kun tarkastelemme persoonapronominien etuliitteitä verbeissä. 
Nämä etuliitteet esiintyvät lähes kaikissa futuuri-verbeissä yleisesti ottaen samanlaisina. Rivillä 3ms 
(hän, maskuliini) perusmuodot alkavat 'ji-', intensiivimuodot 'je-', ja kausatiivimuodot 'ja-' tai 'jo-'. 
Tästä havaitaan, miksi Wilhelm Gesenius saattoi päätellä Jahve-muodon verbin etuliitteeksi 'ja-', 
koska vain verbien kausatiivimuodoissa (hif'il) 'hän'-pronominen etuliite esiintyy tällaisena. Tämä 
olisi muuten oikein, paitsi että Jahven vokaaleja ei löydy masoreettisista teksteistä. Jos taas muoto 
Jehova olisi oikein, silloin persoonapronomini 'je-' löytyisikin intensiivimuodosta (pi'el), eikä 
määritelmä näin ollen olisi verbin imperfektiivinen kausatiivimuoto. 
 
 

 
3. persoonan yksikön (imperfektiivisiä) futuuriverbejä. Imperfektiivistä kausatiivia ei ole 'olla'- tai 'tulla'-verbeistä. 

 
 
 Toinen ongelma onkin jo astetta vaikeampi. Se liittyy suoranaisesti siihen, kuinka verbit taipuvat 
hepreassa. Esimerkkinä olevaa 'tappaa'-verbiä käytetään usein havainnollistamaan, kuinka verbi 
taipuu kaikissa seitsemässä eri taivutusmuodossa. Mutta niin ei ole läheskään aina verbien kohdalla 
hepreassa. 
 
 Yllä olevaan taulukkoon on koottu eri verbejä, mutta kolme viimeistä ovat niitä, joita usein 
esitetään Jumalan nimen sisältäväksi verbiksi. Useimmat verbit taipuvat kahdessa tai useammassa 
muodossa, mutta itseasiassa vain harvat verbit taipuvat kaikissa näissä seitsemässä muodossa. Kun 



tarkastellaan 'olla'- ja 'tulla'-verbejä, havaitaan, että ne eivät taivu kuin perusmuodossa pa'al (qal), 
eikä kaikkia löydy edes 3. persoonan yksikön futuurista. Verbit HJH (olla) ja HWH (tulla) ovat niin 
sanottuja heikkoja verbejä (sisältää heikkoja konsonantteja), joille on tyypillistä, etteivät ne helposti 
taivu moneen muotoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tällaisista verbeistä ei ole aina 
olemassa intensiivimuotoa, kausatiivimuotoa, eikä refleksiivimuotoa. Verbimuoto, jota siis 
käytetään perusteluna Jumalan nimen merkitykselle 'Hän saattaa olemaan / tulemaan (joksikin)' on 
täysin kuvitteellinen, koska sitä ei yksinkertaisesti löydy heprean verbijärjestelmästä! 
 
 
VÄÄRIÄ KÄSITYKSIÄ JUMALAN NIMEN MERKITYKSESTÄ 
 
 Jotkut tulkitsevat 2. Mooseksen kirjan 3:14 suoraksi vastaukseksi Mooseksen kysymykseen 
Jumalan nimestä. Heidän mielestään Jehovan sanat הֶיְהֶא  ehjeh, ('Minä olen' tai 'Minä tulen 
olemaan') on ainoa looginen merkitys Jumalan nimelle. Tässä on pari ongelmaa. 
 
 Ensinnäkin Jehova sanoi Moosekselle 'Minä tulen olemaan'. Kun Mooses meni Egyptiin, vastasiko 
hän israelilaisille, jotka saattoivat kysyä Jehovan nimeä, 'Minä tulen olemaan' ? Eikö Mooses olisi 
vastannut israelilaisille ennemminkin 'Hän tulee olemaan' ? Näin hän olisi esittänyt nimen siinä 
muodossa, joka kohdisti huomion Jehovaan, eikä häneen itseensä. 
 
 Toiseksi, heti sen jälkeen kun Jehova oli ilmoittanut Moosekselle הֶיְהֶא רֶׁשֲא הֶיְהֶא  ehjeh ašer ehjeh, 
'Minä tulen olemaan, joka tulen olemaan', hän sanoi:  
 

Sitten Jumala sanoi vielä kerran Moosekselle: 
"Näin sinun pitää sanoa israelilaisille: 

’Jehova ( הָֹוהְי ) , teidän esi-isienne Jumala – Abrahamin Jumala, 
Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala – on lähettänyt minut teidän luoksenne.’  

Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut on muistettava sukupolvesta toiseen. 
 

Mene kutsumaan koolle Israelin vanhimmat ja sano heille: 
’Jehova ( הָֹוהְי ), esi-isienne Jumala – Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumala – on näyttäytynyt minulle, ja hän sanoi: 

”Olen todellakin pannut merkille teidät ja sen, mitä teille tehdään Egyptissä ... " 
 

(2. Mooseksen kirja 3:15, 16) 
 
 
 Verbistä ehjeh Jehova ei sanonut, että se on hänen nimensä. Se ennemminkin liittyi hänen nimensä 
merkitykseen. Hän tähdensi Moosekselle, että Jehova ( הָֹוהְי ) on hänen nimensä, ja tällä nimellä 
hänet tulisi muistaa sukupolvesta toiseen. 
 
 Tästä syystä jotkut ovat yrittäneet etsiä merkitystä tälle nimelle Jehova muualta Raamatusta. Eräs 
tulkinta on sellainen, jossa sanaan הָוֹה  hovah13  yhdistetään etuliite ְי  je, 'hän'14, näin muodostaen 
nimen Jehovah. He sanovat nimen merkityksen olevan 'Hän [on] tuhoaja / tuhon aiheuttaja'. 
Ongelma tässä tulkinnassa on, että tämä sana hovah ei ole edes verbi, vaan feminiinisukuinen 
substantiivi. Eikä tämä tulkinta sovi lainkaan Jehovan persoonallisuuteen. 
 

 
13 Sana הָוֹה  hovah (merk. tuho, katastrofi) esiintyy 3 kertaa heprealaisessa tekstissä: Jesaja 47:11:ssä ja kaksi kertaa 
Hesekiel 7:26:ssa. 
14 Etuliite ְי  je, 'hän', 3. persoonan, maskuliinimuotoinen persoonapronomini. 



JUUTALAINEN KÄSITYS JUMALAN NIMEN MERKITYKSESTÄ 
 
 Jehovan vastauksesta Moosekselle (2Mo 3:14) käy selville se, että hyvin todennäköisesti hänen 
nimensä merkitykseen liittyy tavalla tai toisella 'olla'-verbi. Apostoli Johannes viittaa tähän 
mielenkiintoiseen seikkaan, joka löytyy ainoastaan Ilmestyksen jakeista 1:4, 8; 4:8; 11:17 ja 16:5. 
 
 Tämä on yleinen tapa puhua Jehovasta juutalaisten keskuudessa: "Hän joka on, hän joka oli, hän 
joka tulee (olemaan)". Apostoli Johannes, joka itsekin oli myös juutalainen, tiesi tämän. Erikoista 
tässä ilmauksessa kuitenkin on se, ettei sitä löydy muualta Raamatusta - ei edes heprealaisista 
kirjoituksista. 
 
 Tähän ilmaukseen sisältyy 'olla'-verbi HJH (jota Jehova käytti 2Mo 3:14:ssä) yhteensä kolme 
kertaa. Myös maskuliinimuotoinen persoonapronomini 'hän' sisältyy kolme kertaa. Kun näistä 
kolmesta 'olla'-verbistä tehdään akronyymi15, siitä muodostuu Jehovan nimi (kuva alla). 
 
 

 
 
 
 Sanassa jihjeh oleva ensimmäinen vokaali hiriq muuttuu shevaksi akronyymiä muodostettaessa. 
Kyseessä on samanlainen ilmiö kuin esimerkiksi teoforisia nimiä muodostettaessa; vokaalit 
saattavat vaihtua (sävelkulku muuttuu), varsinkin kun kyse on kaksitavuisesta sanasta jih·jeh, jonka 
paino on jälkimmäisellä tavulla. 
 
 Tämä juutalainen ilmaus 'hän, joka oli, joka on, ja joka tulee olemaan' tarkoittaa yksinkertaisesti, 
että Jehova on ollut aina olemassa, ja hän tulee aina olemaan. Toisin sanoen hän on ikuisuuden 
Kuningas. Onpa tämä merkitys oikein tai ei, se ainakin esittää merkityksen tavalla, joka perustuu 
Raamattuun, ja on heprean kieliopin mukainen. 

 
15 Akronyymi, eli lyhennesana tai -nimi. Esimerkiksi LUOMU tulee sanasta LUOnnonMUkainen, KALPA sanoista 
KALevan PAllo, ja USA sanoista United States of America. 


