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Lyhenteet!

1GapGen! Genesis!Apocryphon!
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Ann.! Tacitus,!Keisarillisen!Rooman!historia!(Annaalit)!
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1.!Johdanto!

1.1!Tutkimuksen!esittely!

Tutkin! tässä!pro!gradu!–tutkielmassa! Jeesuksen!niin!kutsuttuja!passioennusc
tuksia,!tai!kärsimysennustuksia!(engl.!passion$predictions),!eli!sellaisia!evankec
liumien!kohtia,!joissa!Jeesus!ennustaa!tai!ennakoi!omaa!tulevaa!kärsimystään!
ja!kuolemaansa.!Keskityn!tutkimuksessani!kuitenkin!vain!Markuksen!evankec
liumin! sellaisiin! passioennustuksiin,! joissa! Jeesus! käyttää!myös! ilmaisua! ”Ihc
misen!Poika”.!Rajaus!on!varsin!keinotekoinen,!mutta!olen!valinnut!sen!kahdesc
takin! syystä:! 1)! pelkästään!Markuksen! evankeliumissa! on! passioennustuksia!
peräti!11!kappaletta,1!mikä!olisi!yhteen!pro!graduun!aivan!liikaa,! ja!2)!Mattec
uksen! ja! Luukkaan! evankeliumeista! löytyvät! passioennustukset! ovat! joitakin!
harvoja!poikkeuksia2!lukuun!ottamatta!pitkälti!samat!kuin!Markuksen!evankec
liumista! löytyvät!passioennustukset.!Tulen!analyysissä!kuitenkin!käyttämään!
myös!Matteuksen! ja! Luukkaan! evankeliumeista! löytyviä!Markuksen! evankec
liumin! paralleeleja! varhaisinta! tekstimuotoa! käsitellessäni,! sillä! on! tärkeää!
nähdä!millaisia!muutoksia!traditiossa!tapahtui!aikojen!saatossa.!

Kun! tutkimuksen! keskiössä! on! historian! Jeesus,! on! näkökulma! tietenkin!
historiallisckriittinen.! Tutkimuksen! pääkysymyksenä! on! siis! passioennustusc
ten!mahdollinen!historiallisuus,!eli!se,!onko!mitenkään!mahdollista,!että!Jeesus!
olisi!todella!kyennyt!ennustamaan!oman!väkivaltaisen!kuolemansa.!Vai!ovatko!
passioennustukset! sittenkin! vain! varhaisten! kristittyjen! pyrkimyksiä! selittää!
sitä,!miksi!he!edelleen!uskoivat! Jeesukseen,!vaikka!hän!oli!kuollut.!Tällaisista!
myöhemmin!ennustuksen!muotoon!syntyneistä!traditioista!käytetään!teknistä!
termiä!vaticinia$ex$eventu,!joka!sananmukaisesti!tarkoittaa!ennustuksia!tapahc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Passioennustusten!määrä!riippuu!täysin!siitä,!mitkä!tekstikohdat!tutkija!itse!passioennusc
tuksiksi!tulkitsee.!Joidenkin!tekstikohtien!osalta!asia!on!hyvin!selvä!(esim.!Mk!8:31;!9:31;!
10:33—34),!kun!taas!joidenkin!osalta!hyvinkin!kiistanalainen!(esim.!Mk!2:19—20).!
2!Esim.!Mt!26:2;!Lk!13:33;!17:25.!
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tuman! jälkeen,! eli! eräänlaista! jälkiviisastelua.! Hyvä! esimerkki! tällaisesta! on!
esimerkiksi!Danielin!kirjan!luku!7,!jossa!neljä!petoa!kuvaavat!neljää!peräkkäin!
hallinnutta! imperiumia!(babylonialaiset,!meedialaiset,!persialaiset! ja!kreikkac
laiset),!jotka!olivat!kirjan!kirjoittamisen!hetkellä!hallinneet!Jerusalemia,!ja!nelc
jäs!oli!itse!asiassa!vallassa!edelleen.3!

Kysymys!passioennustusten!historiallisuudesta!liittyy!elimellisesti!Jeesukc
sen! itseymmärrykseen,!eli!siihen,!mikä!tai!mitä! Jeesus! itse!kuvitteli!olevansa.!
Tavallisen!kiertelevän!opettajan!ymmärrys! itsestään! ja!omista!mahdollisuukc
sistaan!poikkeaa!varmasti!paljon!sellaisesta!henkilöstä,!joka!ymmärtää!olevanc
sa!Jumalan!valitsema!tai! lähettämä!messias!tai!profeetta,! joka!vapauttaa!kanc
san! vieraan! vallan! sorron! ikeestä.! Ongelma! paisuu! entisestään,! kun! huomac
taan,! että! Uudessa! testamentissa! Jeesuksella! on! useampikin! virkanimike! ja!
titteli:!Kristus,!Herra,!Jumalan!Poika,!Ihmisen!Poika,!Daavidin!Poika,!juutalaisc
ten!kuningas,!opettaja,!profeetta…!Mikä!tai!mitkä!näistä!nimikkeistä!ovat!selc
laisia,! joilla!Jeesus!olisi!saattanut!määritellä!itseään,! ja!mitkä!taasen!ovat!varc
haisten!kristittyjen!piireissä!esiin!nousseita!titteleitä,!jotka!liitettiin!Jeesukseen!
vasta!tämän!kuoltua.!Eikä!sekään!riitä,!että! Jeesuksen!mahdollisesti! itsestään!
käyttämä! nimitys! selviääkin,! sillä! vielä! pitäisi! tutkia,! mitä! kyseinen! nimitys!
tarkoitti!ja!piti!sisällään!Jeesuksen!ajan!juutalaisuudessa.!

Se,! osasiko! Jeesus! odottaa! kärsivänsä! ja! kuolevansa,! kertoo! paljon! siitä,!
millaisena!hän!itsensä!näki,!ja!vastaavasti!se,!millaisena!hän!itsensä!näki,!kerc
too!paljon!siitä,!oliko!ylipäänsä!mahdollista,!että!Jeesus!ennusti!jotain!omasta!
kärsimyksestään! ja! kuolemastaan,! ja! jos! ennusti,! niin!millaisen!merkityksen!
hän!kuolemalleen!antoi.!

1.2!Aikaisempi!tutkimus!

Jeesuksen!passioennustuksista!on!tehty!varsin!vähän!laajamittaisia!tutkimukc
sia.! 2000cluvun! puolella! kokonaisen! kirjan! aiheesta! on! kirjoittanut! Scot!Mcc
Knight!(Jesus$and$His$Death)!ja!tätä!edeltävä!isompi!tutkimus!aiheesta!on!Vinc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Hartman!&!Di!Lella!1978,!208,!213.!Danielin!kirjan!jakeessa!6:9!Meedia!ja!Persia!kuitenkin!
nähdään!yhtenä!valtana,!missä!tapauksessa!neljäs!valtakunta!olisi!kaiketi!Rooma,!mikä!taasen!
tarkoittaisi!sitä,!että!Danielin!kirja!olisi!selvästi!nuorempi!kuin!Hartman!&!Di!Lella!ajattelevat!
ajoittaessaan!Danielin!kirjan!vuosiin!169–167!eaa.!(ibid.,!214.)!



!

! 3!

cent! Taylorin! Jesus$ and$His$ Sacrifice,! joka! on! ilmestynyt! vuonna! 1934.! Tuon!
seitsemänkymmenen!vuoden!aikana!aiheesta!ei!suinkaan!olla!oltu!vaiti,!vaan!
monissa!muissa! Jeesusctutkimuksissa!aihetta!on! toki! toisinaan!sivuttu!enemc
män! tai! vähemmän.! Omalla! tavallaan! passioennustuksiin! ottaa! kantaa! myös!
Jeesuscseminaarin! julkaisu,! The$ Five$ Gospels! (toim.! Funk),! jossa! traditioiden!
historiallisuuden! todennäköisyyttä! ilmaistaan! eri! värein:! punainen! väri! tarc
koittaa,!että!Jeesus!on!hyvin!todennäköisesti!sanonut!jotain!sen!kaltaista!mitä!
evankeliumeissa! lukee;! vaaleanpunainen! väri! sitä,! että! sanonta! ehkä! osittain!
palautuu! historian! Jeesukseen;! harmaa! sitä,! että! todennäköisesti! ei! palaudu,!
mutta! sanonta! heijastelee! joitain! sellaisia! ideoita,! joita! Jeesus! olisi! saattanut!
sanoa;!musta!väri!tarkoittaa!sitä,!että!on!erittäin!varmaa,!ettei!Jeesus!ole!sanoc
nut!mitään!sen!kaltaista,!mitä!evankeliumit!kertovat.!

Passioennustukset!ovat!varsin!hankala!ja!monisyinen!aihe!juuri!sen!vuokc
si,!että!on!väkisinkin!astuttava!Jeesuksen!itseymmärryksen!alueelle.! John!Roc
binson! onkin! kirjoittanut,! että! opiskelijoita! edelleen! kehotetaan! välttämään!
Jeesuksen!itseymmärrykseen!liittyviä!aiheita,!ellei!sitten!tietoisesti!halua!astua!
miinakentälle.! Ongelmana! nimittäin! on,! etteivät! evankeliumit! rakenna! kuvaa!
Jeesuksesta!psykologisin!termein,4!ja!vaikka!rakentaisivatkin,!ei!siihen!kuvaan!
välttämättä!olisi!luottamista.!Tutkijat!ovatkin!onnistuneet!kaivamaan!evankec
liumeista! todella! monia! ja! erilaisia! Jeesuksia,! mikä! myöskin! todistaa! aiheen!
vaikeudesta.! E.! P.! Sandersin! mukaan! tutkijat! ovat! luoneet! sellaisia! Jeesusc
kuvia,! jotka!vastaavat!kunkin! tutkijan!omaa!uskonnollista! taustaa!suorastaan!
hämmentävän! tarkasti.5!Passioennustustenkin! autenttisuuden! määrittely! on!
siis! saattanut! riippua! tutkimuksissa!hyvin!usein!siitä,!millaisena! tutkijat!ovat!
Jeesuksen!itseymmärryksen!jo!valmiiksi!nähneet,!mikä!ei! toisaalta!ole!mitenc
kään!ihmeellistä!tai!yllättävää,!sillä!tutkijatkaan!eivät!elä!tyhjiössä.!

Vincent! Taylorin!mielestä! Jeesus! käsitti! itsensä!Messiaaksi! ja! pitää! koko!
Markuksen!evankeliumia!historiallisesti!uskottavana!ja!luotettavana!lähteenä.!
Perustelu!on,!että!kristityt!eivät!olisi!ehdoin!tahdoin!keksineet!niinkin!vaikeaa!
käsitettä! kuin! kärsivä!messias,! ellei! Jeesus! olisi! itse! tätä! konseptia! seuraajilc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Robinson!2005,!554—555.!
5!Sanders!1985,!330.!
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leen! opettanut.6!Taylorin! mukaan! messiaaninen! itseymmärrys! palautuu! sac
nontoihin! Ihmisen! Pojasta,! ja! Jeesus! Taylorin!mukaan! käsittikin! aikanaan! ilc
maisun!”Ihmisen!Poika”!aivan!uudella! tavalla!yhdistäessään!Danielin!kirjassa!
mainitun!Ihmisen!Pojan!(Dan.!7)!Jesajan!kirjan!kärsivään!palvelijaan!(Jes.!53).7!
Jeesus!myös!yhdisti!kuolemaansa!ajatuksen!uhrauksesta!muiden!ihmisten!sync
tien!tähden,8!ja!ajatuksen! lopullisesta!voitosta,! jonka!ylösnousemus!tuo.9!Pasc
sioennustukset,!joissa!nämä!ideat!tulevat!esiin,!ovat!siis!Taylorin!mielestä!hisc
torian!Jeesukseen!palautuvia!autenttisia!sanontoja.!

Rudolf!Bultmann!näkee!asian!aivan!toisin!ja!julistaa!kaikkien!passioennusc
tusten!olevan!vaticinia$ex$eventu.10!Hänen!mukaansa! ennustukset! ovat! täysin!
varhaisten! kristittyjen! luomuksia,11!eivätkä! nämä! täysin! ymmärtäneet,! mitä!
Ihmisen! Pojalla! tarkoitettiin.12!Bultmannin! mukaan! vain! ne! sanonnat,! joissa!
Jeesus!puhuu!Ihmisen!Pojasta,!ja!tämän!tulemisesta!kolmannessa!persoonassa,!
palautuvat!jollain!tasolla!Jeesukseen.!Idea!kärsivästä!messiaasta,!joka!kuolee!ja!
sitten! ylösnousee,! on! sekin! varhaisten! kristittyjen! idea.13!Jeesuksen! itseymc
märryksestä!ja!persoonallisuudesta!Bultmann!ei!sano!mitään,!sillä!hänen!muc
kaansa!evankeliumeihin!ei!ole!jäänyt!—!edes!vahingossa!—!mitään,!mikä!kerc
toisi! Jeesuksen! persoonasta,! ja! yritys! rakentaa! Jeesuksen! persoonallisuutta!
evankeliumeiden!pohjalta!nojaa!ainoastaan!mielikuvitukseen.14!

Raymond!E.!Brownin!mielestä!passioennustusten!historiallisuutta!ei!pidä!
hylätä! liian! suorasukaisesti,15!minkä!voisi! ehkä!olettaa!olevan!kritiikkiä!Bultc
mannia!kohtaan,!sillä!tämä!näki!useiden!sanontojen!olevan!niin!selvästi!alkuc
kirkon!piiristä!nousevaa!tunnustusta,!että!ei!vaivautunut!niitä!sen!suuremmin!
edes! käsittelemään.! Brown! pitää! erittäin! epätodennäköisenä! sitä,! ettei! jokin!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Taylor!1934,!19—20.!
7!Taylor!1934,!30,!32.!
8!Taylor!1934,!74.!
9!Taylor!1934,!89.!
10!Bultmann!2007,!29.!
11!Bultmann!1972,!152.!
12!Bultmann!2007,!30.!
13!Bultmann!2007,!30—31.!
14!Bultmann!2007,!35.!
15!Brown!1994,!1468.!
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tai!useampikin!passioennustuksista!palautuisi!jollain!tavalla!Jeesukseen.!Krisc
tityt!saattoivat!hieman!suurennella! ja! laajentaa!ennustuksia,!mutta!kokonaan!
alkukirkon! luomuksiksi!niitä!ei!voida!Brownin!mukaan!käsittää.!Perusteluksi!
Brown! esittää,! että! Johannes! Kastajan! kuoleman! jälkeen! Jeesuskin! varmasti!
ymmärsi,! että!hänelle! voisi! käydä! samoin,! ja!mainitsi! asian!ääneen! seuraajilc
leen.16!

Joachim!Gnilka!on!Brownin!kanssa!samoilla!linjoilla,! ja!pitää!erittäin!epäc
todennäköisenä! sitä,! ettei! Jeesus! olisi! jo! ennen! pidätystään! ymmärtänyt! olec
vansa!vaarassa.!Gnilka!pitää!mahdollisena!sitä,!että!Jeesus!on!puhunut!kuolec
mastaan!viimeisellä!ateriallaan!opetuslasten!kanssa,!ja!että!tämä!on!tulkinnut!
kuolemansa! olevan! tarpeellinen! osa!missiotaan.17!Sovitukseen! viittaavat! elec
mentit! on! Gnilkan! mukaan! kuitenkin! mahdollisesti! lisätty! ehtoollissanoihin!
jälkikäteen.18!

E.!P.!Sanders!sen!sijaan!on!Bultmannin!kanssa!samaa!mieltä!siitä,!että!pasc
sioennustukset!on!tulkittava!varhaisten!kristittyjen!uskontunnustuksiksi,!sillä!
ne!seuraavat!kristillistä!tunnustusta!hyvinkin!tarkasti.! Jeesus!ei!mennyt!Jeruc
salemiin! tarkoituksenaan! kuolla.! Sanders! tästä! huolimatta! astuu! sille!miinac
kentälle,! joka!on!Jeesuksen!itseymmärrys,! ja!sanoo,!että!Jeesus!ymmärsi!kuoc
levansa!marttyyrin!kuoleman,!mutta!ei!kuitenkaan!niin,!että!hän!kuolisi!muic
den!puolesta,!tai!olisi!kuin!Jesajan!kirjan!kärsivä!palvelija.!Se,!että!Jeesus!uskoi!
ylösnousemukseen!on!sen!sijaan!aivan!mahdollista!ja!jopa!todennäköistä,!mutc
ta!mahdollista!on!myös!se,!että!Jeesus!toivoi!viimeisiin!hetkiin!asti!jumalallista!
väliintuloa,!ettei!hänen!tarvitsisi!kuolla.!Sanders!pitää!ei!pelkästään!mahdollic
sena,!vaan!myös!välttämättömänä!sitä,!että!Jeesus!julisti!olevansa!jotakin,!eikä!
pitänyt! itseään! vain! tavallisena! ihmisenä.! Se! on! temppelissä! rahanvaihtajien!
pöytien!kaatamisen!ohella!Sandersin!mukaan!juuri!niitä!syitä!miksi!Jeesus!ylic
päänsä!pidätettiin!ja!teloitettiin.19!

Scot!McKnight!pitää!evankeliumeita!hieman!luotettavampina!lähteinä!kuin!
Sanders,!ja!pitää!todennäköisenä!myöskin!sitä,!että!Jeesus!osasi!ennustaa!kuoc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Brown!1994,!1486—1487.!
17!Gnilka!1997,!282—284.!
18!Gnilka!1997,!286—287.!
19!Sanders!1985,!332—333.!
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levansa!ennenaikaisesti,20!ja!sanoi!kuolemastaan!jotakin.!Kerran!tai!useammin,!
sillä! ei! ole! väliä.21!Perusteluiksi!McKnight! esittää! juutalaisen!profeettatraditic
on,! jossa! profeettojen! kohtalona! tavallisesti! oli! väkivaltainen! kuolema! sekä!
Johannes!Kastajan!kuoleman,!joka!on!toki!jatkumoa!samalle!traditiolle,!mutta!
jonka!Jeesus!todisti!omana!elinaikanaan.!Jeesus!uskoi!McKnightin!mukaan!kuic
tenkin!siihen,!että!Jumala!osoittaisi!hänen!olleen!julistuksessaan!oikeassa,!kuc
ten!tämä!oli!tehnyt!muidenkin!profeettojen!kohdalla,!ja!ylösnostaisi!Jeesuksen!
kuoleman!jälkeen.22!

P.!M.!Caseyn!käsitys!on!yhdenmukainen!McKnightin!kanssa!ja!hän!esittää!
jopa!ehdotuksen!siitä,!mitä!Jeesus!mahdollisesti!saattoi!sanoa:!”Ihmisen!Poika!
kuolee!ja!kolmen!päivän!jälkeen!nousee!ylös”.!Caseyn!mukaan!Jeesus!kuitenkin!
tarkoitti! nousevansa! ylös! osana! yleistä! ylösnousemusta,! jossa! hän! nousisi!
muiden!mukana.! Ehtoollisella! lausutut! sanat! ”totisesti:!minä! en! enää!maista!
viiniköynnöksen!antia!ennen!kuin!sinä!päivänä,!jona!juon!uutta!viiniä!Jumalan!
valtakunnassa”!(Mk!14:25)!viittaavat!Caseyn!mielestä!siihen,!että!Jeesus!odotti!
tämän!tapahtuvan!pian.23!

Aiheesta!on!kirjoitettu!Helsingin!yliopistossa!myös!hyvin!tuore!pro!gradu!
–tutkielma! Ihmisen$ Pojan$ kärsimysennustukset$ Markuksen$ evankeliumissa!
(Remo!Ronkainen,!elokuu!2014).!Myös!Ronkainen!tulee!omassa!tutkimuksesc
saan! siihen! tulokseen,! että! historian! Jeesus! on! hyvinkin! saattanut! ennustaa!
oman! tulevan! kärsimyksensä.! Ronkaisen! tutkimus! on! siinä!mielessä!mielenc
kiintoinen,! että! se! on! lähes! täysin! yhtenevä! omani! kanssa.! Olen! kuitenkin!
omassa! tutkimuksessani! ottanut! mukaan! myös! sellaiset! passioennustukset,!
jotka!Ronkainen!jätti!oman!tutkimuksensa!ulkopuolelle.24!

Näyttää! siltä,! että! passioennustukset! ovat! saaneet! osakseen! laajempaa!
huomiota!vain!silloin,!kun!tutkijat!ovat!pitäneet!niitä!historian!Jeesukseen!pac

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!McKnight!2005,!81.!
21!McKnght!2005,!231.!
22!McKnight!2005,!337.!
23!Casey!1991,!67.!
24!Ronkainen!2014,!3!n1.!
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lautuvina.25!Tutkijat,! jotka! eivät! passioennustuksia! autenttisina! ole! pitäneet,!
eivät! juurikaan! ole! energiaansa! käyttäneet! epäautenttisuuden! perusteluun,!
sillä! ilmeisesti! heidän! mukaansa! passioennustukset! ovat! niin! selvästi! myöc
hempien! kristittyjen! keksintöä,! ettei! asiaan! ole! tarvinnut! sen! kummemmin!
edes! paneutua.! Suuri! osa! tutkijoista! tuntuu! kuitenkin! välttelevän! koko! kysyc
mystä.26!

1.3!Lähteet!

Jeesusctutkimuksen! suuri! ongelma! on,! että! oikeastaan! kaikki! lähteet! Jeesukc
sesta!ovat!peräisin!kristillisistä!piireistä.27!Jerusalemissa!sijainnut!seurakunta,!
johon!kuului!Jeesuksen!elämää!omin!silmin!hyvin!läheltä!seuranneita!henkilöic
tä!—!kuten!Jeesuksen!veli!Jaakob,!joka!toimi!seurakunnan!johtajana,!sekä!opec
tuslapset!Pietari!ja!Johannes!—!eivät!laatineet!kirjoituksia,!tai!ainakaan!niitä!ei!
ole!meidän! päiviimme! asti! selvinnyt! (tai! niitä! ei! vain! ole! vielä! löytynyt).! Eic
kristillisiä!lähteitä!Jeesuksesta!on!hyvin!vähän,!eivätkä!nekään!itse!asiassa!kerc
ro! juuri!mitään!Jeesuksesta,!vaan!pikemminkin!varhaisimmista!kristityistä,! ja!
heistäkin!varsin!niukasti.!

Käsittelen! tutkimuksen! metodia! tarkemmin! seuraavassa! luvussa! (1.4),!
mutta! todettakoon! jo! tässä!sananen!niin!sanottujen!aikalaislähteiden,!eli! Jeec
suksen!ajan! juutalaisuudesta!kertovien! lähteiden!hyödyntämisestä! tutkimukc
sessa.! Tutkimuksen! annettu! lähtökohta! on,! että! Jeesus! oli! juutalainen,! joten!
hänen!ajatuksensa,!sanansa,!ja!tekonsa!täytyy!olla!linjassa!hänen!aikansa!juuc
talaisuuden!kanssa.! Jeesuksesta!kertovat! lähteet! sen! sijaan!ovat!peräisin! selc
laisista!kristillisistä!piireistä,!jotka!olivat!jo!monin!tavoin!etääntyneet!juutalaic
suudesta,28!ja! traditioihin!oli! ajan!saatossa! tarttunut!kristillisiä! ideoita! ja!ajac

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Tämä!on!selvää!myös!Scot!McKnigtin!kirjan!(omaani!huomattavasti!laajemmasta)!!tutkic
mushistoriaa!koskevasta!osiosta.!(McKnight!2005,!47—75.)!
26!McKnight!2005,!74.!
27!Theissen!&!Winter!2002,!173.!
28!Vaikka!Matteuksen!evankeliumi!nähtäisiinkin!(joiltain!osin)!enemmän!juutalaisuuden!muc
kaisena!kirjoituksena!kuin!esimerkiksi!Luukkaan!evankeliumi,!on!kyseessä!silti!selvästi!kristilc
linen!teksti,!ja!seurakunta,!jossa!teksti!laadittiin,!oli!eronnut!juutalaisesta!”äitiuskonnosta”,!
vaikkakin!ero!oli!saattanut!tapahtua!vain!hieman!ennen!evankeliumin!kirjoittamista.!(Syreeni!
&!Luomanen,!1997,!223.)!



!

!8!

tuksia,! jotka! eivät! sopineet! yhteen! juutalaisen! ajattelun! kanssa.! Peilaamalla!
kristillisiä! lähteitä! juutalaisiin!on!siis!mahdollista!erottaa!traditioista!sellaista!
ainesta,!joka!on!kristillistä!ja!yhteen!sopimatonta!juutalaisen!ajattelun!kanssa,!
ja! täten!hyvin! todennäköisesti!sellaista,! joka!ei!palaudu!historian! Jeesukseen,!
vaan! varhaisiin! kristittyihin.! Huomattava! kuitenkin! on,! että! pelkkä! tradition!
kristillisyys! ei! vielä! riitä! todistamaan! tekstikohtaa! epäautenttiseksi,! sillä! se!
mikä!on!kristillistä!ainesta,!voi!samalla!olla!myös!juutalaisen!ajattelun!mukaisc
ta.!

Käyn! seuraavassa! läpi! tutkimuksessa!käytetyt! lähteet,! jotka!olen! jakanut!
eickristillisiin! lähteisiin! ja!kristillisiin! lähteisiin.!Eickristilliset! lähteet! toimivat!
lähinnä! aikalaislähteinä,!mutta! sisältävät!muutamia!mainintoja! on!myös! Jeec
suksesta!ja!kristinuskosta.!

1.3.1!Ei;kristilliset!lähteet!

Varhaisesta! juutalaisuudesta! kertovia! lähteitä! on! lukuisia,! ja! ne! auttavat! rac
kentamaan!kuvaa!ajanlaskun!alun!juutalaisuudesta,!sen!historiasta,!uskonnolc
lisista!käytännöistä,!jokapäiväisistä!tavoista,!ja!muiden!valtojen!vaikutuksesta!
Israeliin.29!Aikalaislähteiden!ongelma!kuitenkin!on!se,!ettei!varhainen!juutalaic
suus!ollut!käsityksiltään!suinkaan!yhtenäinen.30!Tästä!kertovat!evankeliumitc
kin,! jotka! nimeävät! Jeesuksen! ajan! juutalaisista! suuntauksista! kaksi! suurta,!
farisealaisuuden!(esim.!Mk!2:16)!ja!saddukealaisuuden!(esim.!Mk!12:18).!Kolc
matta!suurta!suuntausta,!essealaisuutta,!ei!nimetä!Uudessa!eikä!Vanhassakaan!
testamentissa.!Joitakin!yhteisiä!tapoja!ja!uskomuksia!eri!suuntauksilla!kuitenc
kin!oli.31!Ensimmäisellä!vuosisadalla!oli!vielä!neljäskin!juutalainen!ryhmä,!sec
lootit,!mutta!heidän!osuutensa!juutalaisessa!maailmassa!näyttäisi!olleen!varsin!
pieni!ennen!juutalaissotia,32!vaikka!liike!olikin!olemassa!myös!Jeesuksen!aikac
na.33!Toinen! suuri! ongelma! aikalaislähteitä! koskien! on! vaara! sortua! anakroc
nismeihin,!sillä!hyvin!monet!juutalaisuudesta!kertovat!lähteet!ovat!itse!asiassa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Bock!2002,!15—16.!
30!Koester!1995,!97.!
31!Bockmuehl!1994,!43.!
32!Koester!1995,!402.!
33!Meyer!1979,!235.!
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Jeesusta!edeltävältä!tai!Jeesuksen!jälkeiseltä!ajalta,!jolloin!niiden!soveltaminen!
juuri!Jeesukseen!aikaan!on!tehtävä!harkiten!ja!perustellusti.!

Merkittävin!lähde!juutalaisista!tavoista,!uskomuksista!ja!historian!vaiheisc
ta!on!Vanha! testamentti,! tai!Kirjoitukset,! kuten!kirjakokoelmaa! Jeesuksen!aic
kana!nimitettiin.34!Muita!varhaisia!nimityksiä!olivat!mm.!Mooseksen!laki,!proc
feettojen!kirjat!ja!psalmit!(Lk!24:44),!ja!Laki,!profeetat!ja!niiden!jälkeiset!kirjoic
tukset!(Sirakin!kirjan!johdanto).!

Hankalan! tilanteesta! tekee! se,! ettei!missään! kerrota!mitä! kaikkia! kirjoja!
Kirjoituksiin!oikein! laskettiin!kuuluvaksi.!Heprealaisen!Raamatun!kaanon!vac
kiintui!vasta!130cluvulla!jaa.!ja!vielä!200cluvullakin!keskusteltiin!Laulujen!lauc
lun! ja! Saarnaajan! kirjan! pyhyydestä.! Esimerkiksi! Jeremian! kirjasta! on! ollut!
useita!eri!versioita!toisen!temppelin!ajalla,!ja!selvää!ei!ole!edes!se,!kuinka!monc
ta!Mooseksen!kirjaa!laskettiin!kuuluvaksi!Tooraan.!Josefus!kertoo!juutalaisten!
Kirjoitusten!koostuvan!22!kirjasta! (Apion.!1:1:8)!—!mikä! juontunee!heprean!
aakkosten!kirjainten!määrästä,! joka!on!sekin!22!—!mutta!ei! luettele! tarkemc
min,!mitä!nämä!kirjat!ovat!(lukuun!ottamatta!viittä!Mooseksen!kirjaa,!eli!Tooc
raa).35!!

Joka!tapauksessa!Vanhan!testamentin!kirjat!ovat!kirjoitettu!Jeesusta!edelc
täneellä! ajalla! ja! ne! ovat! säilyneet! kuta! kuinkin! muuttumattomina! (joitakin!
mahdollisia!kirjoitusvirheitä!on!saattanut!tapahtua)!hyvin!pitkään.!Mutta!kun!
evankeliumeiden!Jeesus!—!ei!siis!välttämättä!suinkaan!historian!Jeesus!—!toic
sinaan!puhuu!Kirjoituksista,! ei! voida! aina! olla!mitenkään! varmoja! siitä,!mitä!
kirjoituksia!tällä!tarkalleen!ottaen!tarkoitetaan.!Esimerkiksi!jakeet!Mk!12:10—
11!viittaavat!hyvin!selkeästi!Psalmiin!118,!mutta!esim.!jae!Mk!14:21!on!hankac
lampi!tapaus.!

Vanhan! testamentin! yhteydessä! pitää!mainita! tietysti! Septuaginta! (LXX),!
joka!on!kreikankielinen!käännös!heprealaisesta!tekstistä.!Septuaginta!valmisc
tui!tarun!mukaan!70!päivässä,!mutta!tosiasiassa!käännöksen!ajoitus!osuu!varc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Bock!2002,!16.!
35!Seppänen!&!von!Weissenberg!2013,!198c204.!Huomautan,!että!kirjojen!lukumäärän!valtaisa!
ero!kristillisiin!Raamattuihin!selittyy!mm.!sillä,!että!juutalaisessa!perinteessä!jotkin!kirjat!lasc
kettiin!yhdeksi,!esim.!profeettakirjat!Hooseasta!Malakiaan!laskettiin!yhdeksi!kirjaksi.!
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sin! pitkälle! aikavälille,! n.! 250—100! eaa.! Vanhan! testamentin! lainaukset! Uuc
dessa!testamentissa!ovat!tavallisesti!peräisin!Septuagintasta.36!

Juutalaisten! Kirjoituksiin! on! saatettu! hyvinkin! laskea! kuuluvaksi! kuulua!
myös! apokryfisiä! kirjoja! (kuten! apokryfisen! Sirakin! kirjan! johdanto! vihjaa),!
jotka!osuvat!iältään!Vanhan!testamentin!ja!Uuden!testamentin!väliin.!Apokryc
fikirjoissa!kirjoitetaan!esimerkiksi! juutalaisuuden!historian!yhdestä!merkittäc
vimmistä! tapahtumista,! makkabilaissodista,! jotka! sijoittuivat! vuosiin! 168—
164! eaa.37!Ikään! kuin! samaan! kastiin! apokryfikirjojen! kanssa! kuuluvat!myös!
pseudepigrafit,! kuten! apokalyptisesti! ja/tai! eskatologisesti! suuntautuneet! 1.!
Heenokin!kirja! ja!4.!Esran!kirja.!Pseudepigrafit!monesti! laajentavat! tai! tulkitc
sevat! uudella! tavalla! Vanhan! testamentin! kirjoitusten! käsityksiä,! mikä! ehkä!
selittää! sen,! miksi! ne! eivät! olleet! niin! laajasti! käytettyjä.! Joka! tapauksessa!
pseudepigrafit! antavat! hyvän! kuvan! juutalaisuuden! monimuotoisuudesta! ja!
erilaisista!tulkintalinjoista.38!

Kuolleen!meren!kääröt,!tai!Qumranin!kääröt,!kuuluivat!hyvin!todennäköic
sesti!essealaiselle!yhteisölle,!joka!eristäytyi!muista!juutalaisista!makkabilaissoc
tien!jälkeen.!Essealaiset!olivat!tyytymättömiä!juutalaisuuden!hellenistymiseen!
ja!menivät!elämään!erämaahan,!missä!he!odottivat!Jumalan!pelastavan!heidät!
ainoina!oikeamielisinä.!Yhteisön!tekstit!koostuivat!Vanhan!testamentin!kirjoic
tusten! kopioista,! joistakin! pseudepigrafeista,! ja! muista! uskonnollisista! teksc
teistä.39!

Filon!Aleksandrialainen!(20!eaa.—50!jaa.)!on!hyvä!aikalaislähde!diasporac
juutalaisuudesta,!ja!siitä!kuinka!juutalaiset!kreikkalaisia!vaikutteita!omaksuesc
saan! samalla! puolustivat! omaa! uskoaan,! mutta! Jeesusctutkimukselle! Filonin!
kirjoituksilla! ei! ole! hirveästi! annettavaa.40!Flavius! Josefus! (37—100! jaa.)! sen!
lisäksi,! että! on!hyvä! aikalaislähde,! todennäköisesti!mainitsi! Jeesuksen! kirjasc
saan! Juutalaisten!muinaisajat.41!Käytän! sanaa! todennäköisesti! siksi,! että! Jeec

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Bock!2002,!17.!
37!Koester!1994,!214.!
38!Bock!2002,!18.!
39!Bock!2002,!18c19.!
40!Bock!2002,!19.!
41!Bock!2002,!46.!
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susta!koskeva!tekstikohta!(Ajat.!18:63—64)!on!joutunut!vähintäänkin!osittain!
myöhempien! kristittyjen! muuntelemaksi,42!mutta! silti! sen! katsotaan! olevan!
merkittävin!Raamatun!ulkopuolinen! todiste!historian! Jeesuksesta.43!Kyseinen!
tekstikohta! mainitsee! evankeliumien! tavoin! juutalaiset! syyllisiksi! Jeesuksen!
kuolemaan.!

Syyrialainen!filosofi!Mara!bar!Sarapion!mainitsee!hänkin!noin!vuodelta!73!
jaa.! peräisin!olevassa!kirjeessä! juutalaisten!mahdollisen!osallisuuden! Jeesukc
sen!kuolemaan.!Ongelma!on,!ettei!hän!mainitse!Jeesusta!nimeltä,!vaan!puhuu!
juutalaisten!viisaasta!kuninkaasta,!jonka!juutalaiset!tappoivat.!On!mahdollista,!
että!Mara!bar!Sarapion!on!saanut!tietonsa!kristityiltä,!ja!sama!koskee!toki!Josec
fustakin.!Huomattavaa! on,! että!Mara! ei!mainitse! roomalaisten! osallisuudesta!
Jeesuksen!kuolemaan!mitään.44!

Tacituksen!maininta!Keisarillisen!Rooman!historia!–teoksessa!(kirjoitettu!
n.! 115—117! jaa.)! ei! kerro! juuri!muuta! kuin! sen,! että! kristityt! olivat! saaneet!
ryhmänsä! nimen! Kristuksesta,! jonka! Pontius! Pilatus! teloitutti! (Ann.! 15:44),!
joten! arvo! Jeesusctutkimukselle! on! hyvin! rajallinen.! Poikkeuksellista! muihin!
eickristillisiin! lähteisiin!verrattuna!on!se,! ettei! juutalaisten!osuutta! Jeesuksen!
kuolemaan!mainita!lainkaan,!vaan!vastuu!Jeesuksen!kuolemasta!on!ainoastaan!
prokuraattori!Pilatuksella. 

1.3.2!Kristilliset!lähteet!

Darrel! L.! Bock!mainitsee! kristillisiksi! lähteiksi! Jeesuksesta! vain!Uuden! testac
mentin! neljä! evankeliumia,! vaikkakin! huomauttaa,! että! tutkimuksessa! käytec
tään! nykyään! myös! kaanonin! ulkopuolisia! lähteitä,! kuten! Tuomaan! evankec
liumia,!joskin!Bockin!mukaan!niille!on!annettu!tutkimuksessa!aivan!liian!suuri!
ja!merkittävä!rooli.45!Bockin!esimerkistä!poiketen!tulen!käyttämään!tutkimukc
sessa! mahdollisimman! suurta! ja! leveää! arsenaalia,! mitä! itsenäisiin! Jeesusc
traditoihin! tulee.! On! hyvin! mahdollista,! että! kaanonin! ulkopuolisiin,! ja! jopa!
harhaoppisiksi!tuomittuihin!teksteihin,!on! jäänyt!kaikuja!historian!Jeesuksesc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Bock!2002,!56;!Brownstein!2000,!4.!
43!Bock!2002,!53.!
44!Bock!2002,!53.!
45!Bock!2002,!21.!
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ta.!Tärkeää!on!siis!huomata,!että!käytän!kaikkia!mahdollisia! lähteitä,!kunhan!
ne!ovat!itsenäisiä$(ks.!tarkemmin!luvusta!1.4).!

Tukeudun!kanonisten!evankeliumien!osalta!kaksic/nelilähdeteoriaan,!jonc
ka!mukaan!Markuksen! evankeliumi! on! evankeliumeista! varhaisin,! noin! vuoc
delta! 70! jaa.,46!ja! sitä! käytettiin! pohjana! kirjoitettaessa!Matteuksen! ja! Luukc
kaan!evankeliumeja!ensimmäisen!vuosisadan! lopulla.47!Lisäksi!Matteuksen! ja!
Luukkaan! evankeliumien! lähteenä! on! ollut! niin! sanottu! Qclähde,! joka! on! rac
kennettu!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumien!yhteisestä!aineksesta,!jota!ei!
löydy!Markuksen! evankeliumista.!Qclähde! on! todennäköisesti! ollut! Tuomaan!
evankeliumin!tapainen!kokoelma!Jeesuksen!suuhun!laitettuja!sanontoja!ilman!
narratiivista!materiaalia.48!Nelilähdeteorialla!viitataan!siihen,!että!Qclähteen!ja!
Markuksen!evankeliumin!lisäksi!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumeissa!on!
muualla!tuntematonta!traditiota,!jonka!evankeliumien!kirjoittajat!ovat!saaneet!
omista!erityislähteistään!joko!kirjallisena!tai!suullisena.49!

Qclähde!on!oikeastaan!vain!hypoteesi,!mutta!Kloppenborgin!mielestä!eritc
täin! hyvin! perusteltu! hypoteesi.!Hänen!mukaansa! se! on! todennäköisesti! Jeec
suksen!galilealaisten!seuraajien!tekemä,!ja!se!eroaa!selvästi!pakanakristityiden!
laatimista!kirjoituksista.!Qcevankeliumiin!on!tapana!viitata!Luukkaan!evankec
liumin!mukaan,!mikä! ei! kuitenkaan! tarkoita,! että! Luukkaan! versio! olisi! aina!
lähempänä!alkuperäistä!sanamuotoa!kuin!Matteuksen!versio.!Yleisesti!on!kuic
tenkin! ajateltu,! että! Luukkaalla! ainakin! sanontojen! järjestys! olisi! lähempänä!
alkuperäistä! kuin! Matteuksella.50!Itse! viittaan! Qctraditioihin! antamalla! sekä!
Matteuksen!että!Luukkaan!tekstikohdat!muodossa!Mt!xx:xx/Lk!xx:xx.51!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Koester!ajoittaa!Markuksen!evankeliumin!70—80!luvulle,!jaa.,!(Koester!1982,!171.)!mutta!
myös!60cluvun!alkupuolta!on!ehdotettu.!(Myllykoski!1997,!85.)!
47!Myllykoski!&!Kiilunen!1997,!54.!
48!Koester!1995,!47.!
49!Myllykoski!&!Kiilunen!1997,!44!
50!Kloppenborg!2008,!vii—x.!
51!Järjestys!ei!viittaa!millään!tavalla!siihen!kumman,!Matteuksen!vai!Luukkaan,!näkisin!toista!
arvokkaampana!lähteenä,!vaan!perustuu!ainoastaan!siihen,!että!Matteuksen!evankeliumi!on!
Raamatun!kaanonissa!järjestyksessä!ennen!Luukkaan!evankeliumia.!Niissä!tapauksissa,!joissa!
viittaan!myös!Markuksen!evankeliumin!tekstikohtiin,!asetan!ne!etusijalle!siksi,!että!Markuksen!
evankelimi!on!tämän!tutkimuksen!pääasiallinen!lähde.!
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Bartosz! Adamczewski! puolestaan! argumentoi,! että! Qchypoteesi! nähdään!
monissa!akateemisissa!piireissä!epävarmana!teoriana,!joka!ei!selitä!synoptista!
ongelmaa! tarpeeksi! hyvin,!mutta! tavallisesti! Q:n! ja!Markuksen! evankeliumin!
ensisijaisuus! hyväksytään! sellaisenaan! ilman! tarkempaa! aiheen! käsittelyä.52!
Adamczewski! väittää,! etteivät! mitkään! argumentit! Qcevankeliumin! puolesta!
poista! sitä! tosiasiaa,! että! Matteuksen! ja! Luukkaan! evankeliumien! paralleelit!
voidaan! selittää! myös! heidän! keskinäisellä! riippuvuudellaan,! kummin! päin!
tahansa.! Qchypoteesin! kannattajat! hylkäävät! tämän! väitteen! prioriteettiristic
riidan! takia;!mitään!Matteuksen! tai!Luukkaan!evankeliumin!sanontaa,! tapahc
tumaa!tai!perikooppien!järjestystä!ei!Matteus/Luukas!–tuplatraditioissa!voida!
pitää!alkuperäisempänä!kuin!vastaavaa!paralleelia! toisessa!evankeliumissa.53!
Eli! toisin! sanoen! ajatus! riippuvuussuhteesta! hylätään! siksi,! ettei! voida! varc
muudella!sanoa!onko!jokin!traditio!alkuperäisempi!Matteuksen!vai!Luukkaan!
ilmoittamassa!muodossa.!Se,!että!asiaa!ei!voida! tyhjentävästi! selvittää!ei!kuic
tenkaan!mielestäni! tarkoita!millään!muotoa! sitä,! etteikö! tällaista! riippuvuusc
suhdetta!voisi!olla!olemassa.!

Adamczewski!perustelee!Qchypoteesin!heikkoutta!myös!sillä,!ettei!Q!sisälc
lä!mitään!yhtenäistä!linjaa,!eivätkä!tutkijatkaan!ole!sen!teologisista!sisällöistä!
tai! sisäisestä! koherenssista! yksimielisiä.54!Tämä! ei! tosin! ole! oikein!minkäänc
lainen!perustelu!minkään!asian!puolesta,!sillä!tutkijoiden!tulkinnat!ovat! juuri!
niitä,!tulkintoja.!Tulkinnoista!tulee!väkisinkin!erilaisia,!sillä!tutkittava!aines!ei!
koskaan!läpäise!tutkijan!ajatusmaailmaa!sellaisenaan,!vaan!ikään!kuin!suodatc
tuu!tutkijan!näkökulmien!ja!ajatusten!kautta,!jolloin!on!aivan!luonnollista,!ettei!
täydellistä!konsensusta!voida!lienee!koskaan!saavuttaa.!Huomio!on!kuitenkin!
hyvä!siksi,!että!se!osoittaa!esimerkiksi!Kloppenborgin!näkemyksen!Qclähteen!
synnystä!Jeesuksen!galilealaisten!seuraajien!keskuudessa!olevan!vain!yksi!teoc
ria!muiden!joukossa.55!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Adamczewski!2010,!23.!
53!Adamczewski!2010,!28.!
54!Adamczewski!2010,!29.!
55!Kloppenborgin!näkemyksessä!on!se!heikkous,!että!Matteuksen!ja!Luukkaan!mahdollisesti!
tuntema!Qcteksti!oli!kreikkaa!(kuten!Kloppenborg!itsekin!sanoo,!Kloppenborg!1987,!51,!55.),!
joten!ei!ole!mitään!todisteita!siitä,!että!Qcevankeliumi!olisi!alun!perin!ollut!arameankielinen,!



!

!14!

Niin!sanotut!vähäiset!yhtäpitävyydet!(engl.!minor$agreements)!ovat!kaksic
lähdeteorian! ja!Qchypoteesin!kenties! suurin!ongelma.!Kyseessä!ovat! sellaiset!
Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumien!yksityiskohdat,!jotka!ovat!Markuksen!
evankeliumin!vastaisia.!Vaikka!yhtäpitävyydet!ovat!hyvin!vähäisiä,!niistä!sync
tyy! yhdessä!melko! vaikuttava! lista,! ja! jos! niistä! valitaan!merkittävimmät,! on!
kohtia! 40.! Kuitenkin! suuri! osa! näistä! selittyy!melko! vaivattomasti! sillä,! että!
Markuksen! evankeliumin! varsin! kömpelöä! kreikkaa! on! korjailtu! siistimpään!
muotoon,! ja!osa!myös!sillä,!että!Matteuksen! ja!Luukkaan!evankeliumien!kohc
dat! eivät! poikkea! pelkästään! Markuksesta,! vaan! myös! toisistaan.56!Joitakin!
kohtia! voidaan! selittää! sillä,! että!Matteuksen! ja! Luukkaan! evankeliumit! ovat!
tukeutuneet! Markuksen! evankeliumin! sijaan! (tai! lisäksi)! johonkin! muuhun!
lähteeseen.!Tällainen!kohta!on!esimerkiksi!Mk!9:14—29,!jonka!paralleelit!Matc
teuksen! (17:14—21)! ja! Luukkaan! (9:37—43)! evankeliumeissa! sisältävät! yli!
kaksikymmentä!muutosta!Markuksen!evankeliumin!tekstikohtaan.!Huomattac
vaa!on,!että!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumeissa!on!jätetty!mainitsematta!
samoja!asioita.57!!

Vähäiset!yhtäpitävyydet!voisivat! toki!olla!erittäin!vahva!perustelu!Mattec
uksen!ja!Luukkaan!evankeliumien!keskinäisestä!riippuvuudesta,!mutta!en!kuic
tenkaan! hyppää! tutkijoiden! pienen! vähemmistön58 !kelkkaan! ja! hylkää! Qc
hypoteesia,! vaikka!aihe! sinänsä!kiinnostava!onkin.!Näkemys!vaatisi! taakseen!
niin!suuren!määrän!perusteluja,!että!siitä!pitäisi!kirjoittaa!vähintäänkin!toinen!
pro!gradu.!Mark!Goodacre!on!kuitenkin!kirjoittanut!varsin!vakuuttavan!tutkic
muksen! Qchypoteesia! vastaan,59!ja! mielestäni! hänen! tutkimuksensa! osoittaa!
vähintäänkin!sen,!että!ajatus!Qcevankeliumista!ja!sen!itsenäisyydestä!on!toisic
naan! turhankin! positiivinen.! On! hyvinkin! mahdollista,! että! Qclähteeseen! on!
lisätty!myöhemmässä!vaiheessa!joitakin!Markuksen!evankeliumista!tunnettuja!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kuten!on!väitetty.!(Kloppenborg!1987,!51.)!Qclähteen!semitismit!eivät!kelpaa!perusteluksi,!
sillä!semitismejä!on!runsaasti!myös!Markuksen!evankeliumissa,!ja!semitismeille!on!lisäksi!
varsin!luonnollinen!syy;!Septuagintan!semitismit.!
56!Myllykoski!&!Kiilunen!1997,!52,!58–59.!Tarkemmin!ongelmista!ibid.!59–63.!
57!Myllykoski!&!Kiilunen!1997,!61.!
58!Myllykoski!&!Kiilunen!1997,!63.!
59!Goodacre,!Mark.!The$Case$Against$Q.!
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traditioita.60!Qcevankeliumi! tavallisesti! ajoitetaan! varhaisemmaksi! kuin! Marc
kuksen!evankeliumi!(noin!vuoteen!50!jaa.),61!mutta!kuten!jo!aiemmin!mainitc
sin:! lähteen! varhaisuus! ei! kerro! vielä!mitään!muuta! kuin! sen,! että! lähde! on!
varhainen.!Huomattavaa!on!myös!se,!ettei!Qclähde!saanut!lopullista!muotoaan!
jo!50cluvulla,!vaan!sitä!muokattiin!myöhemmin.62!

Vastaavasti! lähteen!myöhäinen!kirjoittamisajankohta!ei! tarkoita! sitä,! ettc
eikö! se!voisi! sisältää!historiallisesti!paikkansa!pitävää!materiaalia.! Johannekc
sen! evankeliumi! on! kirjoitettu! aivan! toisen! vuosisadan! alussa! (Johanneksen!
evankeliumin! pieni! katkelma,! joka! on! peräisin! toisen! vuosisadan! alusta,! on!
löytynyt! Egyptistä),63!eli! se! siis! kuvaa! tapahtumia,! jotka! olivat! tapahtuneet!
lähes! sata! vuotta! aiemmin.! Silti!monet! tutkijat! näkevät! Johanneksen! evankec
liumin!sisältävän!paikoin!luotettavampaa!tietoa!kuin!synoptiset!evankeliumit,!
ja! että! tietojen! erilaisuus! johtuisi! Johanneksen!evankeliumin! itsenäisyydestä.!
Esimerkiksi! Helmut! Koesterin! näkemys! on,! että! Johanneksen! evankeliumi! ei!
perustu!synoptisiin!evankeliumeihin,!vaan!niin!sanottuun!passionarratiiviin!ja!
ihmetarinoihin.!Yhtäläisyydet!Markuksen!evankeliumin!kanssa! johtuvat! siitä,!
että!myös!Markuksen!evankeliumin!lähteinä!ovat!olleet!passionarratiivi!ja!ihc
metarinat.64!Tätä! näkemystä! vastaan! on! esimerkiksi! John! Dominic! Crossan,!
jonka!mukaan! Johanneksen!evankeliumi!on!riippuvainen!Markuksen!evankec
liumista.65!Crossan!on!kuitenkin!samaa!mieltä!Koesterin!kanssa!siitä,!että!enc
nen!Markuksen!evankeliumia!on!ollut!olemassa!jonkinlainen!passionarratiivi,!
tai!Ristievankeliumi! (engl.! the$Cross$Gospel),! joka!olisi! rakennettu! raamatullic
sista! viittauksista.! Tätä!Ristievankeliumia! käytettiin! Crossanin!mukaan!myös!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Qclähdettä!on!korjailtu!hyvin!todennäköisesti!juutalaissotien!kynnyksellä!tai!niiden!aikana.!
(Koester!1982,!153.)!Jos!Markus!ajoitetaan!60cluvulle,!on!traditioiden!suunta!Mk:sta!Qc
evankeliumiin!hyvinkin!mahdollinen.!
61!Järvinen!1997,!161.!Ajoituksesta!ei!kuitenkaan!ole!yksimielisyyttä,!ja!huomattavasti!myöc
häisempiäkin!kirjoitusajankohtia!on!esitetty!(mm.!Myllykoski!ehdottanut!vuotta!75!jaa.).!(ibid.,!
166.)!
62!Kloppenborg!1987,!98.!
63!Koester!1995,!16.!
64!Koester!1995,!48.!
65!Crossan!1998,!565.!
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Markuksen!evankeliumia!kirjoitettaessa.66!Myös!Matti!Myllykoski!on!sitä!mielc
tä,!että!Markuksella!on!ollut!käytössään!jonkinlainen!kertomus!Jeesuksen!viic
meisistä! vaiheista,! mutta! sanoo! myös,! ettei! sen! sisällöstä! ole! minkäänlaista!
yksimielisyyttä.67!Dennis!MacDonald!sen!sijaan!on!sitä!mieltä,!että!Markuksen!
passionarratiivi!selittyy!varsin!ongelmattomasti!ilman!mitään!kirjallisia!lähteic
tä,!ja!että!se!on!todennäköisesti!Markuksen!itsensä!luomus,!joka!on!saanut!inc
spiraationsa!Vanhasta!testamentista!ja!kreikkalaisista!epiikoista.68!

Johanneksen! evankeliumin! huomattavasti! myöhempi! kirjoitusajankohta!
viittaisi! vahvasti! siihen,! että!Markuksen! evankeliumi! olisi! ollut! tunnettu.! Joc
hanneksen!evankeliumin!täysin!erilaista!tyyliä,!eri!narratiiveja,! ja!silti!riippuc
vuutta!Markuksen! evankeliumiin! on! selitetty! sillä,! että! Johanneksen! evankec
liumin!kirjoittaja!olisi!tietoisesti!ottanut!Jeesukseen!uuden!näkökulman!(ks.!Jh!
20:31).!Jeesuksen!elämästä!oli!jo!laadittu!useampikin!samantapainen!kirjoitus,!
joten!niiden!asioiden! toistaminen!ei! ollut! tarpeellista.69!Johanneksen!evankec
liumi!keskittyy!kristologiaan,!ei!Jumalan!valtakuntaan,!kuten!synoptiset!evanc
keliumit.70!Jeesusctutkimuksessa! on! hyvin! suuri! konsensus! siitä,! että! Jeesus!
julisti! Jumalan! valtakuntaa,! joten!on!melko! selvää,! että! Johanneksen! evankec
liumi!on!poikennut!historiallisista!tosiasioista!tietyissä!tapauksissa!melkoisen!
kauas.!Lisäksi!Johanneksen!evankeliumi!sisältää!pitkiä!Jeesuksen!puheita!siinä!
missä!synoptikkojen! Jeesuksen!sanonnat!ovat!varsin! lyhyitä.!Myös! Johannekc
sen! evankeliumin! ihmekertomukset! ovat!muutamaa! poikkeusta! (Jh! 2:1—11;!
4:43—54)! lukuun! ottamatta! huomattavasti! suurempia! kokonaisuuksia! kuin!
synoptisissa! evankeliumeissa.! Heikki! Räisäsen!mukaan! Johanneksen! evankec
liumin!omintakeinen!Jeesusckuva!onkin!ilmiselvästi!myöhempää!perua.71!

Parhaiten! Johanneksen! evankeliumin! narratiivien! yhteneväisyydet! Marc
kuksen!evankeliumin!kanssa!selittyvät!mielestäni!Markuksen!evankeliumin,!ja!
mahdollisesti! kahden! muunkin! synoptisen! evankeliumin! käytöllä.! Johannekc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Crossan!1998,!569.!
67!Myllykoski!1997,!101.!
68!MacDonald!2000,!135—136.!Vanhaa!testamenttia!ja!kreikkalaisia!epiikoita!ei!voida!katsoa!
varsinaisesti!lähteiksi,!sillä!ne!eivät!luonnollisestikaan!kerro!Jeesuksesta!yhtään!mitään.!
69!Bock!2002,!36.!
70!Bock!2002,!34.!
71!Räisänen!2012,!101.!
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sen!evankeliumi!on!luonteeltaan!aivan!erilainen!kuin!synoptiset!evankeliumit,!
eikä!sen!selittämiseen!välttämättä!tarvita!muita!lähteitä!kuin!synoptiset!evanc
keliumit.72!Jokaiseen!muista!traditioista!poikkeavaan!kohtaan!ei!suinkaan!tarc
vitse! olettaa! jotain! tuntematonta! lähdettä,! vaan! kyseessä! voi! hyvinkin! olla!
evankeliumien!kirjoittajien!oma!luovuus.!Varmasti!jotkin!Matteuksen!ja!Luukc
kaan!evankeliumeille!ominaisista! traditioista!ovat!peräisin! joistain! tuntematc
tomista! lähteistä,!mutta! oletus,! että! aivan! jokainen! tekstikohta! palautuisi! joc
honkin! lähteeseen,! on!mielestäni! kohtuuton.! Ei!myöskään! voida! olettaa,! että!
jotain!tuntematonta!lähdettä!käytettäessä,!sitä!olisi!käytetty!sellaisenaan,!vaan!
traditio!on!saattanut!saada!evankelistojen!käsittelyssä!aivan!uuden!muodon!ja!
merkityksen.! Samalla! on! saattanut! vaihtua! traditioon! sisältyvän! narratiivin!
aika! ja! paikkakin,! jos! tällaisia! narratiivisia! piirteitä! on! alunperin! traditiossa!
edes!ollut.!

Esimerkiksi! Jeesuksen! kuoleman! päiväyksestä! on! käyty! keskustelua! palc
jonkin,!mutta!hämmentävän!vähän!huomiota!on!annettu!Paavalin! tuntemalle!
traditiolle!(1.!Kor!11:23—25),! jossa!pääsiäistä!ei!mainita! lainkaan.!Voisi!oletc
taa,!että!jos!kyseessä!olisi!ollut!pääsiäispäivä!(tai!edes!sitä!edeltävä!päivä),!olisi!
Paavalikin! tradition! tuntenut! ja! asian!maininnut.73!Asia! on! erityisen!mielenc
kiintoinen!siksi,!että!varhaisimmat!Jeesusctraditiot!löytyvät!Paavalin!kirjeistä.!
Uuden!testamentin!kirjeistä!aitoina!Paavalin!kirjeinä!pidetään!seitsemää:!Kirje!
roomalaisille,!Ensimmäinen! ja!Toinen!kirje!korinttilaisille,!Kirje!galatalaisille,!
Kirje! filippiläisille,! Ensimmäinen! kirje! tessalonikalaisille,! ja! Kirje! Filemonille.!
Näistä!varmuudella!ainakin!Kirje!roomalaisille,!Toinen!kirje!korinttilaisille,! ja!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Dunderberg!1997,!291—292.!Dunderberg!esittää!kuitenkin!myös!vaihtoehtoisia!teorioita,!
vaikka!kertookin!Jh:n!synoptikkoriippuvuuden!olevan!nykyään!varsin!yleinen!kanta.!Dunderc
berg!sanookin,!että!vaikka!Jh!olisikin!riippuvainen!synoptikoista,!on!se!silti!varsin!itsenäinen!
muihin!evankeliumeihin!verrattuna.!(ibid.,!292.)!Kyse!on!siis!pikemminkin!traditioiden!tulkinc
tojen!itsenäisyydestä!kuin!varsinaisten!traditioiden!itsenäisyydestä,!ts.!kyse!on!evankelistan!
luovuudesta!olemassa!olevien!traditioiden!suhteen.!
73!Paavali!kyllä!mainitsee!Jeesuksen!olleen!pääsiäislammas!(1.!Kor.!5:7),!mutta!tämä!ei!välttäc
mättä!mielestäni!ole!viittaus!kuoleman!ajankohtaan,!vaan!mahdollisesti!sen!funktioon;!pääsic
äisuhrilla!juutalaiset!puhdistautuivat!synneistä,!ja!niin!myös!Jeesuksen!kuolema!toimi!kristillic
syydessä!syntejä!sovittavana!uhrina.!
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Kirje!filippiläisille!ovat!kokoelmia!useammista!kirjeistä.74!Paavalin!kirjeet!ovat!
kirjoitettu!vuoden!50!jaa.!tienoilla,!ja!niiden!tarkoitus!on!ollut!lähinnä!selkiytc
tää! ja! edistää! seurakuntien! organisaatioita,! ja! näin! taata! seurakuntien! säilyc
vyys!niiden!kohdatessa!muiden!yhteisöjen!jäseniä.75!

Paavalin!keskittyminen!seurakuntien!kaitsemiseen!kenties!selittääkin!sen,!
miksi!hän!kirjoittaa!Jeesuksesta!hyvin!vähän;!tarkoitus!ei!edes!ole!kertoa!Jeec
suksesta,!kuten!vaikkapa!evankeliumien!kirjoittajilla.!Niinpä!Paavalin!Jeesusta!
tai!Jeesuksen!opetuksia!koskevissa!traditioissa!ei!ole!narratiivista!materiaalia!
lainkaan;! evankeliumit!ovat!elämänkerrallisia!kertomuksia! Jeesuksesta,! joten!
narratiivinen!materiaali!asettaa!kertomuksen! järjestykseen! ja! tekee!siitä!ymc
märrettävän,!kun!taas!kirje!genrenä!ei!narratiivia!Jeesuksen!sanontojen!yhteyc
teen! tarvitse.!Esimerkiksi! synoptisissa! evankeliumeissa!oleva! Jeesuksen!opec
tus!avioerosta!(Mk!10:11;!Mt!19:9;!Lk!16:18)!saa!ympärilleen!narratiivin!väitc
telystä! fariseusten! kanssa,! mutta! Paavalin! viitatessa! Jeesuksen! opetukseen!
avioerosta,! ei!narratiivista!kontekstia! tarvita.!Konteksti!Paavalin!kirjeessä!on!
itse!asiassa!seurakuntalaisten!oma!tilanne!ja!heidän!tiedustelunsa!parisuhdec
elämästä.! Tietyllä! tapaa! poikkeuksena! voidaan! tietysti! pitää! Paavalin! kertoc
musta!Jeesuksen!ehtoollissanoista!(1.!Kor!11:23—25),!sillä!siinä!Paavali!yhdisc
tää! synoptisten! evankeliumien! tapaan! (Mk! 14:10—46;! Mt! 26:14—50;! Lk!
22:1—54)! ehtoollissanat! samaan! iltaan! ja! yöhön,! jona! Jeesus!kavallettiin.! Joc
hanneksen! evankeliumin! kronologia! Jeesuksen! viimeisistä! hetkistä! poikkeaa!
synoptisista!evankeliumeista!varsin!radikaalisti.!

Uuden! testamentin! kaanonin! ulkopuolella! Jeesusctraditiota! välittävät!
myös!Pietarin!ja!Tuomaan!evankeliumit.!Hieman!ylempänä!mainitsin!Markukc
sen! evankeliumia! edeltävästä! passionarratiivista! sen,! että! ainakin! Crossan! ja!
Koester!uskovat!sellaisen!olleen!olemassa.!Heidän!mukaansa!tämä!varhainen!
passionarratiivi! löytyy!Pietarin!evankeliumista,!mutta! esimerkiksi!Matti!Mylc
lykosken!mukaan!Pietarin!evankeliumi!perustuu!kanonisiin!evankeliumeihin,!
eikä!hän!usko,!että!se!sisältäisi!passionarratiivin!varhaista!muotoa.76!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74!Koester!1995,!52.!
75!Koester!1995,!54.!
76!Myllykoski!2008,!293.!
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Tuomaan! evankeliumi! on! kokoelma! Jeesuksen! sanontoja,77!joita! evankec
liumi! sisältää! 114! kappaletta! ja! se! oli! todennäköisesti! alunperin! kirjoitettu!
kreikaksi.78!Meidän! päiviimme! asti! on! selviytynyt! kuitenkin! vain! koptinkielic
nen! kopio.! ! Kanonisista! evankeliumeista! poiketen! Tuomaan! evankeliumi! ei!
esittele! Jeesusta,! joka! kuolee! muiden! syntien! puolesta,! ja! nousee! kuolleista!
kolmantena!päivänä,!vaan! Jeesus!näyttäisi!perustuvan! juutalaiseen!viisauden!
opettajien!traditioon.!Vaikka!Tuomaan!evankeliumi!tavallisesti!niputetaan!yhc
teen!muiden!gnostilaisten!tekstien!kanssa,!ei!näkemys!ole!suinkaan!vailla!onc
gelmia.!Tuomaan!evankeliumi!pitäisi!nähdä!pikemminkin!sanontojen!evankec
liumina,!jossa!on!alkuasteella!oleva!gnostilainen!näkökulma.79!

Tuomaan!evankeliumi!ei!sisällä!juurikaan!narratiivista!materiaalia,!eikä!se!
näin! ollen! kerro!minkäänlaista! tarinaa! Jeesuksen! elämästä.! Periaatteessa! sac
nonnat! voidaan! siis! lukea!missä! järjestyksessä! tahansa,! vaikkakin! eräitä! sac
mankaltaisia!sanontoja!on!asetettu!perätysten!(esim.!§96—98).!Iso!osa!sanonc
noista! on! hyvinkin! kryptisiä,! ja! ne! ovat! vaatineet! lukijoilta! ja/tai! kuulijoilta!
luovaa! tulkintaa.! Heti! evankeliumin! alussa! sanotaankin,! että! se! ”kuka! ikinä!
löytää! sanojen!merkityksen! c! c! ei! tule!maistamaan! kuolemaa”! (Tm!§1).!Huoc
mattava!piirre!on,!ettei!Jeesus!saa!Tuomaan!evankeliumissa!mitään!kristologic
sia!titteleitä.!

Marvin!Meyerin!mukaan!Tuomaan!evankeliumi!ei!näyttäisi!olevan!riippuc
vainen!kanonisista!evankeliumeista,80!ja!mm.!myös!Gerd!Lüdemannin!mukaan!
Tuomaan! evankeliumi! sisältää! ainakin! osittain! täysin! itsenäistä! traditiota.81!
Osa! tutkijoista! ajoittaa! Tuomaan! evankeliumin! kirjoitusajankohdan! toiselle!
vuosisadalle!jaa.,!mutta!ainakin!osa!sanonnoista!on!peräisin!jo!ensimmäiseltä!
vuosisadalta!ja!haastavat!varhaisuudessa!synoptiset!evankeliumit.82!

Kertauksena:! itsenäisinä,!eli!muista!meidän!päiviimme!asti!selviytyneistä!
kirjoituksista!riippumattomina!Jeesusctradition!välittäjinä,!nähdään!siis!Paavac
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Muista!evankeliumeista!poiketen!sanontoihin!viitataan!pykälämerkillä!ja!sanonnan!numec
rolla;!esim.!Tm!§65,!joka!on!Tuomaan!evankeliumin!versio!viinitarhavertauksesta!
78!Meyer!2007,!136.!
79!Meyer!2007,!133.!
80!Meyer!2007,!135.!
81!Lüdemann!2000,!3.!
82!Meyer!2007,!136.!
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lin! aidot! kirjeet,! Qclähde,! Markuksen! evankeliumi,! ja! Tuomaan! evankeliumi!
ainakin! osittain.! Lisäksi! tällaisina! voidaan! nähdä! Matteuksen! ja! Luukkaan!
evankeliumien!erityistraditiot,!joista!käytetään!lyhenteitä!M!ja!L.!

Tällaisessa!jaottelussa!on!kuitenkin!mielestäni!perustavanlaatuinen!virhe,!
sillä!pidän!lähes!mahdottomana!sitä,!että!Paavalin!kirjeiden!sisältö!ja!ajatukset!
eivät!olisi!jollain!tavalla!olleet!tuttuja!jo!Markuksen!evankeliumin!kirjoittajalle.!
Paavalin!kirjeitä!lähetettiin!moniin!eri!seurakuntiin!ja!monien!eri!seurakuntic
en!välillä! ympäri!Välimeren!aluetta,! joten!Markuksen!evankeliumin!kirjoittac
jalle! Paavalin! esittämät! ajatukset! olivat! eittämättä! tuttuja! tavalla! tai! toisella.!
Paavalin! kirjeiden! ja!Markuksen! evankeliumin! väliltä! on! löydettävissä!myös!
kielellisiä!ja!teologisia!yhteneväisyyksiä.83!

Markuksen!evankeliumissa!on!paljon!viittauksia!Jesajan!kirjaan!ja!etenkin!
siitä!löytyvään!niin!sanottuun!kärsivän!palvelijan!lauluun!(Jes.!52:13—53:12).!
Richard!B.!Hays!on!löytänyt!omassa!tutkimuksessaan!Paavalin!kirjeistä!peräti!
50!alluusiota!Jesajan!kirjaan,!joista!21!viittaavat!lukuihin!49—55.!Suoria!lainac
uksia!Hays! löytää! 31! kappaletta! ja! tuleekin! johtopäätökseen,! että! Paavali! oli!
erityisen!kiinnostunut!Jesajan!kirjasta.84!Ehkäpä!Markuksen!evankeliumin!viitc
taukset!Jesajaan!kumpuavatkin!Paavalin!ajattelusta,!vaikka!tietysti!on!mahdolc
lista,!että!traditio!Jesajan!kirjan!kärsivän!palvelijan!ja!Jeesuksen!yhdistämisesc
tä!on!päätynyt!Markuksen!evankeliumiin!jotain!muutakin!kautta.!Paavalin!kirc
jeitä! tutkiessa! on! kuitenkin! mahdollista! löytää! huomattavia! yhtäläisyyksiä!
Markuksen! evankeliumiin! useitakin,! joista! listaan! tässä! vain! osan! kaikkein!
selkeimmistä! tapauksista.! Huomattavaa! on,! että! listaamissani! esimerkeissä!
Paavali!ei!eksplisiittisesti!viittaa!!Jeesuksen!antamaan!opetukseen!(kuten!hän!
tekee!Ensimmäisen!korinttilaiskirjeen! jakeessa!7:10)!tai!aiemmin!tunnettuun!
traditioon!(kuten!hän!tekee!saman!kirjeen!myöhemmässä!jakeessa!15:385).!

!
1.!Tess.!5:1—10!! vrt.!! Mk!13!
1.!Kor.!5:6;!Gal!5:9! vrt.!! Mk!8:15!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83!Adamczewski!2010,!229.!
84!Hays!2005,!25—26.!
85!Kyse!saattaa!tosin!olla!myös!siitä,!että!Paavali!on!vastaanottanut!tradition!ylösnousseelta!
Kristukselta!(ks.!Gal.!1:12),!eikä!muilta!kristityiltä.!
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1.!Kor.!11:23—2586! vrt.! Mk!14:22—24!
2.!Kor!5:1! vrt.! Mk!14:58!
Room.!13:7!! vrt.!! Mk!12:17!
Room.!13:9;!Gal!5:14!!vrt.!! Mk!12:31!
Room.!8:34!! vrt.!! Mk!14:62!

!
Todistusaineiston! valossa! alkaa! vaikuttaa! siltä,! että! Paavalin! kirjeiden! ja!

Markuksen! evankeliumin! välillä! on! jonkinlainen! yhteys.! Tietysti! Markuksen!
evankeliumissa!on!paljon!myös!Paavalista!riippumatonta!traditiota.!Joka!tapac
uksessa,!Markuksen! evankeliumi! ei! ole! syntynyt! tyhjiössä,! vaan! se! perustuu!
muiden!evankeliumien!tavoin!lähteisiin.!Paavalin!kirjeiden!ideat!ovat!hyvinkin!
saattaneet! saavuttaa! Markuksen! evankeliumin! kirjoittajan.! Se,! että! tämä! tac
pahtui! todennäköisesti! suullisesti,! ei! tee!Markuksen! ja!Paavalin!välisestä! linc
kistä! merkityksetöntä.! Huomattava! on! myös! joidenkin! Matteuksen! ja! Luukc
kaan! tuplatraditoiden! suhde! Paavalin! kirjeisiin,! esim.! 1.! Kor! 10:21! vrt.! Mt!
6:24/Lk!16:13!ja!1.!Kor.!5:6!vrt.!Mt!13:33/Lk!13:21.!

Dennis!MacDonald!huomauttaa,!että!tutkimuksessa!on!tukeuduttu!lähinnä!
vain!juutalaisiin!ja!kristillisiin!teksteihin,!ja!väittää,!että!etenkin!Markuksen!ja!
Luukkaan! evankeliumit! ovat! täynnä! kreikkalaisen! epiikan,! ja! etenkin! Homec
roksen!töiden!imitointia.!MacDonaldin!mukaan!kaikki,!jotka!osasivat!kirjoittaa!
kreikkaa,!olivat!altistuneet!homeeriselle!epiikalle!ja!paljon!muullekin!hellenisc
tiselle!kirjallisuudelle.!MacDonald!onkin! luonut! imitoinnin!tunnistamisen!kric
teerit,!joihin!kuuluvat!1)!imitoitavan!työn!saatavuus!ja!tunnettuus,!2)!todisteet!
siitä,!että!muutkin!ovat!imitoineet!samaa!työtä,!3)!samankaltaisuuksien!määrä!
imitoitavan!ja!tutkittavan!työn!välillä,!4)!samankaltaisuuksien!järjestys,!5)!silc
miinpistävät! tai! epätavalliset! ominaisuudet! imitoitavassa! sekä! tutkittavassa!
työssä! ja! 6)! erilaisuudet! imitoitavan! ja! tutkittavan! työn! välillä! ovat! selkeästi!
selitettävissä.87!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86!Paavali!näyttää!tekstikohdassa!viittaavan!pikemminkin!ylösnousseen!Kristuksen!opetukc
seen!kuin!historian!Jeesukseen!(”Olen!saanut!Herralta!tiedoksi!tämän!c!c“).!Koska!kyse!on!
säännöllisesti!tapahtuvan!rituaalin!oikeasta!tavasta,!on!mielestäni!täysin!selvää,!että!traditio!
oli!tullut!Markuksen!evankeliumin!kirjoittajalle!tunnetuksi!nimenomaan!rituaalin!muodossa,!
eikä!tarinana.!Kyseessä!on!nimenomaan!Paavalilta!lähtöisin!oleva!traditio,!sillä!hän!kertoo!
opettaneensa!sen!itse!korinttilaisille!(1.!Kor.!11:23).!
87!MacDonald!2006,!372—373.!
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Ongelmana!tietysti!on,!että!evankelistoilla!on!ollut!Homeroksen!Odysseian!
(ja!muiden!kreikkalaisten!tekstien)!lisäksi!käytössään!myös!juutalaisten!pyhät!
tekstit.! MacDonald! kuitenkin! sanoo,! että! esimerkiksi! juuri! Homeroksen! työt!
täyttävät! kaikki! kuusi! kriteeriä,! ja! hän! pitääkin! selvänä! sitä,! että!Markuksen!
evankeliumin!narratiivin!taustalla!on!kreikkalaisen!epiikan!vaikutus.!Tämä!ei!
MacDonaldin!mukaan! kuitenkaan! sulje! pois! sitä,! etteikö!Markuksen! evankec
liumi! sisältäisi!myös! historiallisia! tosiasioita.88!Markuksen! evankeliumin! Jeec
susctraditioiden! itsenäisyys! on! kuitenkin! tutkittava! erityisen! tarkasti,! sillä!
Markus!näyttää!saaneen!paljon!vaikutteita!meillekin!tunnetuista!teksteistä.!

Tulen! jatkossakin! viittaamaan! evankeliumien! kirjoittajiin! Markuksena,!
Matteuksena,!Luukkaana,! Johanneksena,! ja!Tuomaksena,!vaikka!onkin!selvää,!
etteivät!kirjoittajat!todennäköisesti!tämän!nimisiä!olleetkaan,!eikä!yhtä!tiettyä!
evankeliumia! voida! muutenkaan! katsoa! vain! yhden! ihmisen! kirjoittamaksi.!
Evankeliumeita! kopioitaessa! on! tehty! paljon! toimituksellista! työtä,! joten! on!
hyvin! tärkeää!pyrkiä! selvittämään,!mikä!on!ollut! tietyn! tekstikohdan!alkupec
räinen!muoto,!vai!onko!koko!tekstikohta!kenties!myöhempää!lisäystä.!Alkupec
räinenkään!tekstin!muoto!ei!vielä!kerro!mitään!sen!autenttisuudesta,!eli!histoc
riallisuudesta,! jonka!selvittämiseksi! tarvitaan!muitakin!keinoja,! joista!seuraac
vassa!luvussa.!

1.4!Metodi!

Käsittelen! tutkimukseni! tekstikohtia!käyttäen!apuna!Gerd!Theissenin! ja!Dagc
mar!Winterin!kehittelemää!metodologiaa,! jonka!he!esittelevät!kirjassaan!The$
Quest$ for$Plausible$ Jesus:$Question$of$Criteria.! Kyseessä! on! kenties! kattavin! ja!
johdonmukaisin!metodin! esitys,! mitä! Jeesusctutkimuksen! saralla! on! tehty! ja!
sen!alkuasetelmana!on!nykyisen!Jeesusctutkimuksen!jatkumonäkökulman!pac
radigma,!jonka!mukaan!historian!Jeesus!kuuluu!juutalaiseen!kontekstiin,!mutc
ta! samalla!hänen!vaikutuksensa!näkyy!kristinuskon!historiassa.89!Lähtökohta!
kuulostaa! yksinkertaiselta,!mutta! sitä! se! ei! ole.! Ongelmana! on,! että! juutalaic
suus!ei!suinkaan!ollut!Jeesuksen!aikoihin!mikään!yhtenäinen!suuntaus,90!vaan!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88!MacDonald!2006,!380.!
89!Theissen!&!Winter!2002,!xvii.!
90!Theissen!&!Winter!2002,!6.!
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siinä!oli!monia!eri!haaroja,!eikä!meillä!ole!mitään!varmuutta!siitä,!mihin!näistä!
haaroista,! kuten! esimerkiksi! farisealaisuuteen,! saddukealaisuuteen,! tai! esc
sealaisuuteen,!Jeesus!kuului,!vai!kuuluiko!hän!ylipäänsä!mihinkään!meille!tunc
nettuun! suuntaukseen.! Jos! tieto! Jeesuksen! poliittisesta! suuntauksesta! selvä!
olisikin,! ei! sekään! välttämättä! toisi! varmoja! vastauksia,! sillä! tuskin! fariseukc
siksikaan!itsensä!määritelleet!juutalaiset!olivat!aivan!kaikesta!samaa!mieltä.!

Samaan! tapaan! myös! kristinusko! pitää! nähdä! moninaisena! suuntauksec
na.91!Jeesuksen!myötä!ei!syntynyt!vain!yhtä!yhtenäistä!kristinuskoa,!vaan!Jeec
suksen! elämän,! sanojen,! tekojen,! ja! kuoleman! pohjalta! nousi! erilaisia! näkec
myksiä,! ja! niiden! seurauksena! eri! koulukuntia.! Olisi! väärin! olettaa,! että! vain!
kanonisoituihin! kirjoituksiin! olisi! jäänyt! jälkiä! historian! Jeesuksesta,! ja! siksi!
tutkimuksessa! tuleekin!käyttää!kaikkia!mahdollisia!kirjoituksia,! jotka! sisältäc
vät!varhaista!Jeesusctraditiota.!Samasta!traditiosta!oli!saattanut!syntyä!monia!
erilaisia!tulkintoja,!eikä!ilman!tarkempaa!tutkimusta!voida!a$priori!sanoa,!että!
juuri!kanoniset!evankeliumit!ovat! lähimpänä!historian!Jeesusta.!Viesti!ei!kosc
kaan! siirry! puhujalta! kuulijalle! tai! kirjoittajalta! lukijalle! sellaisenaan,! vaan!
kuulija/lukija! tulkitsee!viestin!aina!oman!kontekstinsa! läpi! ja! luo!sille!merkic
tyksen,! joka!hyvin!harvoin!on! tismalleen!sama!kuin!puhujan/kirjoittajan! tarc
koittama!merkitys.!Tämä!ongelma!pitää!ottaa!huomioon!Jeesusctraditioita!tutc
kittaessa,!sillä!vaikka!jokin!evankeliumi!tai!muu!kirjoitus!sisältäisi!sanasta!sac
naan! juuri! oikeat! Jeesuksen! sanat! (mikä! ei! tietenkään! ole! mahdollista,! sillä!
mitkään!säilyneet!kirjoitukset!eivät!ole!arameaa,!eli!kieltä!jota!Jeesus!itse!puc
hui),!on!mahdollista,!että!kyseiset!sanat!ovat!saaneet!evankeliumin!kirjoittajan!
käsittelyssä!aivan!toisen!merkityksen!uudenlaisen!kontekstin!muodossa.!!

Oletetaan! esimerkiksi,! että!Markuksen! evankeliumin! jakeen! 14:25! sanat!
”Totisesti:!minä!en!enää!maista!viiniköynnöksen!antia!ennen!kuin!sinä!päiväc
nä,! jona! juon!uutta!viiniä! Jumalan!valtakunnassa”!ovat!erittäin!hyvä!käännös!
historian! Jeesuksen!alunperin!arameaksi! lausutuista!sanoista.!Mutta! lausuiko!
Jeesus!nämä!sanat!ehtoollisen!yhteydessä?!Paavali!ei! tällaisia!sanoja!missään!
mainitse,!vaikka! tuntee!ehtoollistradition!(1.!Kor!11:23—25).!Myös! Johannes!
jättää!sanat!mainitsematta,!mutta!toisaalta!Johanneksen!evankeliumissa!ei!ole!
ehtoollisperikooppia! lainkaan.! Matteuksen! ja! Luukkaan! versiot! Markuksen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91!Theissen!&!Winter!2002,!6.!
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evankeliumin!sanonnasta!ovat!hieman!poikkeavia,!mutta!konteksti!on!kuitenc
kin! ehtoollinen.! Tutkimuksesta! erittäin! hankalan! tekee! se,! ettei! alkuperäistä!
kontekstia!voida!varmuudella!tuskin!koskaan!tavoittaa.!

Kritiikkinä,! tai! lisähuomiona,! Theissenin! ja! Winterin! näkemykselle! voic
daan!sanoa,!että!Jeesus!on!saattanut!vaikuttaa!jollain!tavalla!myös!juutalaisuuc
teen.! Ei! välttämättä! Jeesus! suoraan,! vaan! seuraajiensa! toimiessa! välikätenä.!
Jeesuscliike! oli! aiheuttanut! kuohuntaa! juutalaisuuden! sisällä! ja! tämän!myötä!
juutalaisetkin!liikkeet!joutuivat!kohtaamaan!uusia!haasteita,!ja!puolestaan!arc
gumentoimaan!uusilla!tavoilla!omien!tulkintojensa!puolesta.!Jonkin!tietyn!usc
komuksen!sisältö!ei!siis!välttämättä!varsinaisesti!muuttunut,!mutta!uuden!liikc
keen!tuoma!haaste!saattoi!hyvinkin!vaikuttaa!uskomuksen!tulkinnan!tapoihin.!
On!mielestäni!varsin!vajavainen!näkemys,!että!muutoksia!olisi!tapahtunut!vain!
kristillisissä!piireissä!juutalaisten!vaikutuksesta,!eikä!koskaan!toisin!päin.!

Juutalaisuuden!sekä!kristinuskon!monimuotoisuus!tekee!historian!Jeesukc
sen! aitojen! sanojen! (ipsissima$ verba)! siivilöimisen! traditioiden! seasta! hyvin!
hankalaksi.!Itse!asiassa!se!tekee!siitä!täysin!mahdotonta.!Theissenin!ja!Wintec
rin!mukaan! tarkoitus! ei! olekaan! todistaa,! että! Jeesus! sanoi! täsmälleen! juuri!
näin! tai!noin,!vaan! tarkoituksena!on!pikemminkin! löytää!historian! Jeesuksen!
ääni! (ipsissima$vox)! ja! se,!mitä! Jeesus!on! sanoillaan!voinut!mahdollisesti! tarc
koittaa.!Tätäkin!yleisemmällä!tasolla!ovat!Jeesuksen!elämän!yleiset!suuntaukc
set!(ipsissima$intentio),!jotka!ovat!hyvin!yleispäteviä!kuvauksia!Jeesuksen!eläc
mästä.! Esimerkki:! voidaan! sanoa,! että! Jumalan! valtakunnalla! oli! keskeinen!
rooli!Jeesuksen!julistuksessa!(ipsissima$intentio).!Se!on!yleisempi!väite,!kuin!se,!
että! Jeesus!opetti!valtakunnan!olemusta!vertauksin!(ipsissima$vox),!mikä!taas!
on! yleisempi! ja! helpommin! todennettavissa! oleva! väite! kuin! jokin! pyrkimys!
sanatarkkaan!konstruktioon!jostain!tietystä!Jeesuksen!vertauksesta!(ipsissima$
verba).92!Kun!siis!todetaan!joidenkin!sanontojen!olevan!autenttisia,!sillä!ei!tarc
koiteta,!että!Jeesus!olisi!sanonut!täsmälleen!juuri!niin,!vaan!kyseessä!on!eräänc
lainen!likiarvo;!Jeesus!on!hyvin!todennäköisesti!sanonut!jotain!tuonkaltaista!ja!
tarkoittanut!sillä!mahdollisesti!jotain!tämänkaltaista.!

Tämän! lähemmäksi! historian! Jeesuksen! sanoja! ei! yksinkertaisesti! ole!
mahdollista!päästä,!vaikkakin!on!tietysti!mahdollista,!että!jokin!arameankielic
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!

! 25!

nen!rekonstruktio! Jeesuksen! jostain!sanonnasta!osuisikin! täysin!oikeaan.!Kyc
seessä!tosin!olisi!vahinko,!jota!ei!edes!voitaisi!todistaa!millään!tapaa!oikeaksi.!

1.4.1!Lähdearviokriteerit!

Ennen! siirtymistä! varsinaisten! autenttisuuskriteereiden! esittelyyn,! käsittelen!
niin!sanottuja!lähdearviokriteereitä,!joita!Theissen!ja!Winter!pitävät!välttämätc
tömänä! lähtökohtana! tutkimukselle,! muttei! kuitenkaan! riittävänä! ehtona! toc
teamaan! autenttisuudesta! oikeastaan! yhtään!mitään,! sillä! lähdearviokriteerit!
kertovat!vain!sen,!onko!käytettävä!lähde!ylipäänsä!tutkimukselle!hyödyllinen,!
eli!toisin!sanoen,!onko!edes!mahdollista,!että!se!sisältäisi!autenttista!materiaac
lia.93!Käsittelin!käytettävät!lähteet!jo!luvussa!1.3,!mutta!lähdearviokriteereiden!
yhteydessä!tulee!esille!muutama!tärkeä!huomio,!jotka!on!syytä!pitää!mielessä!
tutkimusta!tehdessä!(ja!tutkimuksia!lukiessa).!

Jeesusctutkimuksessa!tärkeä!kriteeri!lähteen!hyödyllisyyden!arvioimiseen!
on! lähteen! ikä,! tai! tarkemmin! ilmaistuna! lähteen! ajallinen! läheisyys! kuvaac
miinsa! tapahtumiin! nähden.! Ajatus! on,! että!mitä! lyhyempi! ajallinen! etäisyys!
lähteen!ja!sen!kuvaamien!tapahtumien!välillä!on,!sitä!hyödyllisempi!on!lähde.!
Tosiasiassa!lähteen!ikä!ei!kuitenkaan!kerro!mitään!muuta!kuin!lähteen!iän.!On!
totta,! että! lähteen! varhaisuus! tarkoittaa! myös! tradition! varhaisuutta,! mutta!
traditionkaan! varhaisuus! ei! vielä! kerro! autenttisuudesta! yhtään! mitään.94!
Myöhäinen!lähde!saattaa!aivan!hyvin!sisältää!autenttista!materiaalia,!kun!taas!
varhaisen!lähteen!sisältämät!ideat!saattavat!olla!kyseisen!lähteen!kirjoittamisc
hetkellä!tekaistuja.!

Toinen! tärkeä! lähteen! arvioimisen! kriteeri! Jeesusctutkimuksessa! on! lähc
teen! traditioiden! sisältämä! palestiinalainen! väri,! jolla! tarkoitetaan! sitä,! että!
lähde!kuvaa!Jeesuksen!ajan!Palestiinaa!ja!sen!maantiedettä!sellaisena!kuin!se!
oikeasti!kyseisenä!aikana!oli.!Lähteen!palestiinalainen!väri!ei!kuitenkaan!tarc
koita!vielä!sen!enempää!kuin!tradition!palestiinalaisuutta!tai!palestiinalaislähc
töisyyttä.! Palestiinalainen! väri! kuitenkin! tekee! tradition! autenttisuuden! toc
dennäköisemmäksi! kuin! esimerkiksi! selvästi! roomalainen! tai! kreikkalainen!
väri.! Se,! voidaanko!palestiinalaista! väriä! luotettavasti! erottaa,! onkin! sitten! jo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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huomattavasti! hankalampi! kysymys.! Selvästi! eicpalestiinalainen! väri! tosin!
toimii!erittäin!hyvin!negatiivisena!autenttisuuskriteerinä:!se,!mikä!on!selvästi!
eicpalestiinalaista,!ei!voi!olla!autenttista.95!

Kolmas! tärkeä! kriteeri! on! lähteen! ja! sen! sisältämien! traditioiden! suhde!
muihin!lähteisiin!ja!traditioihin,!eli!kyse!on!lähteen!itsenäisyydestä!tai!riippuc
vuudesta! muihin! lähteisiin! nähden.! Kaksi! tai! useampi! itsenäistä! traditiota!
puoltaa!autenttisuutta,!kun!taas!toisesta!lähteestä!riippuvainen!traditio!ei!ole!
lähteenä!yhtä!arvokas!kuin!alkuperäinen!lähde.!Toisaalta!itsenäisten!lähteiden!
maininnat! samasta! asiasta! eivät! vielä! takaa! tradition! autenttisuutta! (vaikka!
lähteitä!olisi!kuinka!paljon),!vaan!ainoastaan! todistavat! tradition! iästä.!Ainoa!
tapa,! jolla! autenttisuus! varmistuisi,! olisi! tieto! siitä,! että! kaksi! toisistaan! riipc
pumatonta!lähdettä!olisivat!syntyneet!kahden!silminnäkijän!todistaessa!samaa!
tapahtumaa!ja!heidän!kirjoituksensa!olisivat!säilyneet.!Evankeliumien!tapaukc
sessa! ei! voida! koskaan! olla! varmoja! ovatko! traditioiden! variantit! syntyneet!
pääsystä! alkuperäiseen! historialliseen! ja! autenttiseen! tietoon,! vai! onko! kyc
seessä! yksi! traditio,! josta! myöhemmin! on! jakautunut! useita.96!Esimerkiksi!
Markuksen!tuntema!traditio!Jeesuksen!ehtoollissanoista!(Mk!14:22—24)!saatc
taa!olla!hyvinkin!peräisin!Paavalilta!(1.!Kor!11:23—25).!Ei!välttämättä!suoraan!
kirjallisesti,!mutta! Paavalin! kertoma! traditio! on! saattanut! löytää! tiensä!Marc
kukselle! suullisesti.! Lähimmäksi! Paavalin! ehtoollissanoja! tulee! Luukas! (Lk!
22:19—20).!

Lähdearviokriteerit! eivät! siis! todista! autenttisuuden! puolesta,! mutta! ne!
voivat!todistaa!negatiivisesti!epäautenttisuuden!puolesta.!Selvästi!myöhäinen,!
Palestiinaa!huonosti! kuvaava,! ja! varhaisempiin! tunnettuihin! lähteisiin!perusc
tuva!lähde!voidaan!melko!turvallisesti!hylätä!arvottamana!tutkimukselle.!Tälc
lainenkin!lähde!voi!periaatteessa!sisältää!sellaista!materiaalia,!joka!on!autentc
tista,!mutta! tutkija! todennäköisesti!yliarvioi!omat!kykynsä,! jos!väittää!kaiken!
tuon!ajallisen!sekä!maantieteellisen!etäisyyden!ja!toisista!lähteistä!riippuvuuc
den!takaa!jotain!autenttista!luotettavasti!löytävänsä.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.4.2!Erityiset!puheenparret!

Tutkimuksessa! on! erotettu! Jeesukseen! puheesta! sellaisia! parsia! (Theissen! ja!
Winter!nimittävät!niitä!englanniksi!sanoilla!indices$of$distinctiveness),!joidenka!
voidaan! hyvin! todennäköisesti! katsoa! palautuvan! historian! Jeesukseen.! Ne!
ovat! eräänlaisia! erikoispiirteitä,! jotka! todistavat! sen! puolesta,! että! tällainen!
yksityinen!ihminen!ja!persoona!kuin!Jeesus,!todella!oli!olemassa.!Jos!Jeesuksen!
puheista!aivan!kaiken!voisi!katsoa!perustuvan!johonkin!varhaisempaan!histoc
rialliseen!hahmoon! tai! tunnettuun! kirjalliseen! tuotokseen,! olisi! syytä! epäillä,!
että!koko!Jeesus!olisi!täysin!keksitty!hahmo.!Mutta!tavallisesti!ihmisillä!on!tietc
tyjä!puheenparsia,!jotka!ovat!heille!ominaisia.!Jeesuksen!yhteydessä!voitaisiin!
ehkä! puhua! jesuismeista,! samaan! tapaan! kuin! George!W.! Bushin! yhteydessä!
puhutaan!bushismeista! ja!Matti!Nykäsen!yhteydessä!nykäismeistä.! Jeesuksen!
puheen!ominaisia!piirteitä!olivat!Theissenin!ja!Winterin!mukaan!puheen!alusc
sa! lausuttu! aamen,! siunauksen! julistaminen! niille,! jotka! kärsivät! puutteesta,!
vanhan!käsityksen!uudelleentulkinta,!johon!liittyivät!sanat!”teille!on!sanottu…!
mutta!minä!sanon!teille”,!ja!ilmaisun!”ihmisen!poika”!käyttö.97!

Pelkästään! tällaisen! erityispiirteen! esiintyminen! jossakin! Jeesuksen! sac
nonnassa!ei!kuitenkaan!takaa!autenttisuutta,!sillä!kristityt!traditioita!välittäesc
sään!tunnistivat!tällaiset!piirteet!ja!sisällyttivät!niitä!sellaisiin!traditioihin,!jotc
ka!eivät!palaudu!Jeesukseen!millään!tavalla.!Esimerkiksi!ilmaisu!”ihmisen!poic
ka”!on!lisätty!moniin!tekstikohtiin!jälkikäteen.98!

Nämä! erityispiirteet! eivät! varsinaisesti! toimi! yksittäisen! lähteen! arvioinc
nin!kriteerinä,!mutta!mitä!useammassa! lähteessä! tällaiset!erityispiirteet! toisc
tuvat,!voidaan!erityispiirteiden!katsoa!olevan!sitä!todennäköisemmin!autenttic
sia! Jeesuksen! puheenparsia.! Tämä! useammassa! lähteessä! saman! piirteen!
esiintyminen! on! nimeltään! moninkertaisen! todistuksen! kriteeri! (criteria$ of$
multiple$attestation).!Se!on!Theissenin!ja!Winterin!mukaan!melko!lähellä!kohec
renssin! kriteeriä,! sillä!molemmat! tarkastelevat! yhtä! tiettyä! traditiota! kerralc
laan.!Koherenssin!kriteeriin!kuuluu,!että!tutkimuksen!taustalla!on!aina!jonkinc
lainen!kokonaiskuva!historian!Jeesuksesta,!ja!tämän!kokonaiskuvan!pitää!olla!
yhtenäinen.! Pienet! jännitteet! kokonaiskuvassa! sallitaan,! kunhan! ne! voidaan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tulkita!järkevästi!ja!johdonmukaisesti.!Tällainen!jännite!on!esimerkiksi!Jeesukc
sen!ottama!kaste! Johannes!Kastajalta,!mutta! Jeesuksen!päätös!olla! itse!kastac
matta!omia!seuraajiaan.!Tämä!selittyy!sillä,!ettei!Jeesus!minkään!tradition!muc
kaan!julista!kasteen!olevan!pelastuksen!välttämätön!ehto.99!

Koherenssin!kriteeri!ja!moninkertaisen!todistuksen!kriteeri!ovat!läheisesti!
linkittyneet!Jeesuksen!puheen!erityispiirteisiin,!mutta!kumpikaan!niistä!ei!voi!
todistaa! tradition!autenttisuuden!puolesta.!Ne!auttavat! todistamaan!vain! tiec
tyn!erityispiirteen!autenttisuuden!puolesta,!mutta!niiden!avulla!on!mahdotonc
ta!vielä!todeta!koko!sanonnan!autenttisuutta.!Voidaan!siis!melko!turvallisesti!
olettaa,!että!Jeesus!käytti!termiä!”ihmisen!poika”,!mutta!se,!käyttikö!Jeesus!sitä!
juuri!siinä!kontekstissa!minkä!tietty!traditio!tarjoaa,!on!näiden!kriteerien!avulc
la! vielä! varsinaista! todistusta! vailla.!Kuitenkin,! jos! traditio! todetaan! lähdearc
viokriteerien!avulla!a)!hyvin!varhaiseksi,!b)!palestiinalaista!väriä!sisältäväksi,!
c)! itsenäiseksi,! ja! se!d)! sisältää! Jeesukselle!ominaisen!puheen!erityispiirteen,!
joka!on!todettu!Jeesukselle!ominaiseksi!sen!pohjalta,!että!se!e)!esiintyy!useissa!
muissakin! lähteissä,! on! epäautenttisuuden! puolustajien! esitettävä! varsin! vac
kuuttavat! argumentit!mielipiteensä! tueksi.! Ja! päinvastoin! traditio,! joka!on! a)!
selvästi!myöhäinen,!b)!selvästi!eicpalestiinalainen,!c)!perustuu!muihin! lähteic
siin,! ja! se! d)! ei! sisällä! Jeesukselle! ominaisia! puheen! erityispiirteitä,!mikä! on!
todettu!sen!pohjalta,!ettei!e)!kyseessä!olevan!tradition!kaltaisia!piirteitä!löydy!
muista! lähteistä,! on! syytä! todeta! traditio! hyvin! todennäköisesti! epäautenttic
seksi.!

Harvemmin!kuitenkin!käy!niin!onnellisesti,!että!kaikki!lähdearviokriteerit!
voitaisiin!todeta!tietyn!tradition!osalta!täysin!positiivisesti!tai!täysin!negatiivic
sesti.!Siksi!ne!ovatkin!vasta!alkusoitto!ennen!varsinaisia!autenttisuuskriteereic
tä.!

1.4.3!Autenttisuuskriteerit!

Lähdearviokriteereillä! rajataan! siis! Jeesusctutkimuksessa! käytettävät! lähteet,!
jotka!ovat! lähes! yksinomaan!kristillisiä! kirjoituksia.! Ensin!näistä! kristillisistä!
materiaaleista!pitää!karsia!pois!selvästi!Jeesuksen!kuoleman!jälkeiset!kristillic
sen!uskon!ilmaukset!ja!sellainen!materiaali,! joka!kuvaa!alkukirkon!tarpeita!ja!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ongelmia.!Jäljelle!jääneestä!materiaalista!voidaan!pyrkiä!rekonstruoimaan!hisc
torian!Jeesus.!Jos!näistä!jäljelle!jääneistä!materiaaleista!löytyy!selvästi!juutalaic
sia!piirteitä!ja!tendenssejä,!joita!ei!voida!selittää!juutalaiskristillisyyden!ja!pac
kanakristillisyyden!välisillä!kiistoilla!ja!jännitteillä,!ollaan!todennäköisesti!hyc
vin! lähellä! historian! Jeesusta.! Nämä! juutalaiset! piirteet! voidaan! puolestaan!
tunnistaa!sulkemalla!pois!kristilliset!piirteet.100!Huomattava!siis!on,!että!karsic
taan!piirteet,! jotka!ovat!vain! ja!ainoastaan!kristillisiä.! Jotkin!traditioiden!piirc
teet!voivat!sopia!yhtä!hyvin!sekä!juutalaisuuden!että!kristinuskon!piiriin.!

Theissenin!ja!Winterin!esittelemät!autenttisuuskriteerit!on!jaettu!kahteen!
vaiheeseen! ja! nämä! kaksi! vaihetta! on! puolestaan! jaettu! kahteen! eri! osaan.!
(Vaiheet!ja!osat!esitellään!hieman!alempana.)!Kriteerien!taustalla!oleva!ajatus!
on!seuraava:!kaikki!kristilliset!lähteet!Jeesuksesta!ovat!osa!historian!Jeesuksen!
historiallista!vaikutusta,!silloinkin!kun!syycyhteyttä!Jeesuksen!ja!lähteen!välillä!
ei!voida!nähdä!suorana!viivana!ilman!mitään!välikäsiä.!Historian!Jeesuksen!ja!
lähteen! välissä! ei! kuitenkaan! koskaan! ole! suoraa! viivaa,101!vaan! välissä! on!
muita!tekijöitä,!jotka!ovat!vaikuttaneet!Jeesuksesta!kerrottuun!historiaan.!

Tärkeää! on! juuri! näiden! välikäsien! erottaminen! ja! tarkasti! sen! arvioimic
nen,!mitkä!osat!traditiosta,!ja!kuinka!suurella!varmuudella!palautuvat!historic
an!Jeesukseen.!Tutkimuksessa!käytettäviä!lähteitä!lähestytään!näin!ollen!kahc
delta! suunnalta:! 1)! ajan! kuluessa! traditio! on! kantautunut! kauemmas! ja! kauc
emmas!todellisista!historiallisista!tosiseikoista,!mutta!toisaalta!2)!kaikki!nämä!
traditiot!Jeesuksesta!ovat!olemassa!siksi,!että!sellainen!hahmo!kuin!Jeesus!toc
della!oli!olemassa.102!Tieteellinen!tutkimus!ei!voi!ottaa!kantaa!siihen,!oliko!Jeec
sus!todella!ylösnoussut!Kristus,!mutta!se!voidaan!sanoa,!että!Paavali! tällaista!
ylösnoussutta!Kristusta!julisti.!Jos!Jeesusta!ei!koskaan!olisi!olemassa!ollutkaan,!
ei!Paavali!olisi! todennäköisesti!mitään! tällaista! julistanut.!Paavalin! julistus!ei!
siis! ole!minkäänlainen! todistus! sen! puolesta,! että! Jeesus! olisi! nähnyt! itsensä!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!Theissen!&!Winter!2002,!173.!
101!Tällainen!monokausaalinen!suhde!vaatisi!lähteeltä!sen,!että!Jeesus!olisi!sen!itse!kirjoittanut!
tai!jollekin!sanellut!tai!vähintään!edes!sen,!että!joku!silminnäkijä!olisi!kirjoittanut!Jeesuksen!
sanoja!ja/tai!elämänvaiheita!ylös.!Meidän!päiviimme!asti!säilyneistä!lähteistä!yhdenkään!ei!
voida!katsoa!täyttävän!näitä!kriteereitä,!sillä!silminnäkijätodistuksiinkin!perustuvat!narratiivit!
ja/tai!sanonnat!on!kristittyjen!toimesta!tulkittu!uudelleen.!
102!Theissen!&!Winter!2002,!173—174.!
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Kristuksena! tai! että! ylösnousemus! olisi! tapahtunut,! vaan! se! on! todistus! siitä!
tavasta!millä!Jeesuksen!kuolemaan!suhtauduttiin!ja!miten!sitä!tulkittiin.!

Theissenin! ja!Winterin!metodologian! ensimmäinen! vaihe! ottaa! käsiteltäc
väkseen!yllä!olevan!kappaleen!kohdan!1! ja! toinen!vaihe!kohdan!2.!Ensin!siis!
tutkitaan! Jeesuksen! vaikutushistoriaa! ja! sen! kehitystä,!minkä! jälkeen! jäljelle!
jääneistä!traditioista!yritetään!rekonstruoida!sellainen!Jeesus,!joka!sopii!juutac
laiseen!kontekstiin!ja!on!myös!koherentti!hahmo.!Kuten!on!jo!todettu,!juutalaic
suus!ei!ollut!yhtenäinen!suuntaus,!eivätkä!esimerkiksi!kaikki!juutalaiset!uskoc
neet!ylösnousemukseen,!mutta!osa!kuitenkin!uskoi.!Uskottavaan!ja!koherentc
tiin!Jeesuschahmoon!ei!voida!sovittaa!molempia!ylösnousemuskäsityksiä!vain!
sen!perusteella,! että!ne!molemmat!kuuluivat!varhaisen! juutalaisuuteen.!Edes!
kaikki!kristilliset!lähteet!eivät!puhu!Jeesuksen!ylösnousemuksesta,!esimerkiksi!
Tuomaan!evankeliumi!ei!mainitse!siitä!mitään.!

a)#Historiallisten#vaikutusten#uskottavuus#

Historiallisten! vaikutusten! uskottavuuden! kriteeri! (plausiblity$ of$ historial$ ef'
fects)! on! autenttisuuskriteerien! ensimmäinen! vaihe.! Sen! kaksi! alakriteeriä!
ovat! 1)! traditioiden! taipumusten! vastustus! (opposition$to$ traditional$bias),! ja!
2)!lähteiden!yhtenevyys!(coherence$of$sources).!!

Ensimmäisen!alakriteerin!traditioilla!tarkoitetaan!tässä!yhteydessä!kristilc
lisiä! traditioita! ja! niiden! taipumusten! vastustusta! tai! jopa! vastakohtaisuutta.!
Ajatus!on,!että!Jeesusctraditioihin!on!jäänyt!tahattomasti!sellaista!materiaalia,!
joka!on! jännitteessä!varhaiskristillisen!ajattelun!kanssa.!Taustaoletus!on,!että!
suoraan!Jeesukselta! itseltäänkin! lähteneet!traditiot!saivat!alkukristittyjen!piic
rissä!täysin!uudenlaisia!tulkintoja!ja!sanonnat!uudenlaisia!konteksteja,!eli!krisc
tityt!käsittelivät!traditioita!niin,!että!ne!vastaisivat!heidän!omiin!ongelmiinsa,!
kysymyksiinsä,!ja!heidän!omaan!tilanteeseensa.!Sellainen!traditio!tai!tradition!
osa,!joka!vaikuttaa!kristillisen!ajattelun!vastaiselta,!saattaa!olla!autenttista!mac
teriaalia.103!Ehkäpä!jokin!historian!Jeesuksen!sanonta!säilyi!suhteellisen!alkuc
peräisessä!muodossaan!siksi,!että!sen!sisältö!ei!varsinaisesti!koskettanut!alkuc
kristittyjen! elämäntilannetta! siinä! juuri! vaiheessa,! kun! evankeliumeja! kirjoic

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tettiin.! Joistakin! asioista! varmasti! kiisteltiin! ja! keskusteltiin! enemmän! kuin!
toisista,!ja!tällaisia!kristologisia!kehityskulkuja!voi!havaita!evankeliumeistakin.!!

Tämä!ei! kuitenkaan! tarkoita! sitä,! että! varhaisin! traditio!olisi! automaattic
sesti! tulkittava! autenttisimmaksi.! Toisaalta! on! vaikea! nähdä,! kuinka! selvästi!
muuttuneen!tradition!myöhäisempi!tulkinta!voisi!olla!lähempänä!autenttisuutc
ta!kuin!varhainen,!paitsi!ehkä!siinä!tapauksessa,!että!se!olisi!tapahtunut!täysin!
tiedostamatta!ja!vahingossa.!Se,!että!jokin!myöhäinen!traditio!sopii!paremmin!
juutalaisuuteen!kuin!varhaisempi!voi! johtua!myös!kristinuskon!ajattelun! laac
jasta!kirjosta,!minkä!takia!on!mahdollista,!että!olemassa!oli!sellaisia!yhteisöjä,!
joissa! ajateltiin! joidenkin! kristologisten! kehityskulkujen! olevan! harhaoppic
sia.104!Traditioiden! taipumusten!vastaisuus! saattaa! siis!hyvinkin!olla!peräisin!
vain!jostain!toisesta!kristinuskon!haarasta,!johon!myöskin!sisältyi!jonkinlainen!
yleisnäkemys!Jeesuksesta.!Esimerkiksi!Johanneksen!evankeliumin!Jeesusckuva!
on!täysin!omanlaisensa!ja!siten!itsenäinen,!mutta!silti!voidaan!samaan!aikaan!
todeta!Johanneksen!evankeliumin!traditioiden!perustuvan!Markuksen!evankec
liumiin.105!

Myöskään! yksittäisen! evankeliumin! sisäinen! jännite! ei! tarkoita,! että! kyc
seessä! olisi! autenttinen! Jeesuksen! sanonta.! Theissen! ja!Winter! esittävät! esic
merkkinä! jakeen! Mt! 11:27,! joka! näyttää! vieraalta! Matteuksen! evankeliumin!
sisällä,! mutta! jota! ei! silti! voida! katsoa! autenttiseksi.! Heidän!mukaansa! krisc
tinuskon! traditioiden! vastaisten! elementtien! löytäminen! tekstistä! ei! kuitenc
kaan!ole!missään!nimessä!mahdotonta,! vaikka!kristinuskon!monimuotoisuus!
tehtävän! hankalaksi! tekeekin.! Yksittäisen! evankeliumin! koheesiota! rikkovaa!
traditiota!voidaan! tarkastella!muihin! tunnettuihin! traditioihin!peilaten! ja!niic
den! kuvaan! Jeesuksesta.! Täten! esimerkiksi! jakeen! Mt! 11:27! voidaan! katsoa!
edustavan! johanneslaista! tyyliä,! joka! taas! eroaa! selvästi! muista! tunnetuista!
Jeesusctraditioista,! ja! siten! voidaan! katsoa! samanaikaisesti! sekä! Matteuksen!
evankeliumin!välittämän!tradition!vastaiseksi!että!epäautenttiseksi.106!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104!Esimerkiksi!Johanneksen!ilmestyksen!kirjoittaja!tuomitsee!epäjumalille!uhratun!lihan!
syönnin!(2:20),!kun!taas!Paavalille!ei!asialla!näyttänyt!olevan!merkitystä!(1.!Kor.!8).!
105!Theissen!&!Winter!2002,!175—176.!
106!Theissen!&!Winter!2002,!176—177.!
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Tällainen! traditioiden! vertailu! onkin!historiallisen!uskottavuuden!kriteec
rin!toinen!alakriteeri,!eli! lähteiden!yhtenevyyden!kriteeri.!Ajatus!on,!että!kun!
kaksi! toisistaan! riippumatonta! lähdettä! todistavat! samasta! asiasta,! todennäc
köisyys! autenttisuudelle! kasvaa.! Jos! itsenäisistä! traditiolinjauksista! löytyvät!
samankaltaiset,!tai!jopa!samanlaiset!todistukset!ovat!lisäksi!kristillisen!traditic
oiden! vastaisia,! kasvaa! todennäköisyys! autenttisuudelle! entisestään.! Krisc
tinuskon! traditioiden! monimuotoisuus! antaakin! siis! tutkimukselle! mahdollic
suuden;!mitä!useammassa!itsenäisessä!traditiossa!on!säilynyt!jokin!tietty!Jeec
suksen!piirre,!sitä!varmemmin!se!palautuu!historian!Jeesukseen.107!!

Lähteiden!yhtenevyyden!kriteeri!toimii!paremmin!tiettyjen!yleispiirteiden!
autenttiseksi! toteamisessa! kuin! yksittäisten! sanontojen.! Voidaan! esimerkiksi!
olla!hyvin!varmoja!siitä,!että! Jeesus!puhui! ja!opetti!vertauksin.!Kaikkia!vertac
uksia!ei!voida!kuitenkaan!katsoa!autenttiseksi,!sillä!myös!synoptikkojen!välitc
tämistä! traditioista! löytyy! sekundäärisiä! allegorisia! elementtejä! ja! selityksiä,!
jotka!voidaan!erottaa!alkuperäisestä!vertauksesta.!Vertauksista!voidaan!edelc
leen!erottaa! tiettyjä! teemoja,! jotka! toistuvat!eri! lähteissä,!kuten!vaikkapa!kac
donneiden!etsintä.108!

Yleispiirteiden!lisäksi!on!joitakin!harvoja!yksittäisiä!sanontoja,!joiden!voic
daan!todennäköisesti!katsoa!palautuvan!historian!Jeesukseen!sen!perusteella,!
että!sanonta!esiintyy!itsenäisissä!lähteissä.!Tällainen!on!esimerkiksi!Jeesuksen!
vertaus! sinapinsiemenestä,! joka! löytyy! sekä! Markuksen! evankeliumista!
(4:30—32)!että!Qclähteestä!(Mt!13:31—32;!Lk!13:18—19),!ja!myös!Tuomaan!
evankeliumista!(§20)109,!jos!sen!oletetaan!tältä!osin!sisältävän!itsenäistä!matec
riaalia.!Matteuksen! ja! Luukkaan! evankeliumien! versioiden! katsotaan! sisältäc
vän!vähäisen!yhtäpitävyyden!(ks!1.3.2),!sillä!nämä!kaksi!versiota!ovat!huomatc
tavan! samankaltaiset! verrattuna!Markuksen! evankeliumin! versioon,! jossa! ei!
mainita!esimerkiksi!miestä,! joka!siemenen!kylvää,!eikä!Markus!myöskään!sac
no,!että!siemenestä!kasvava!kasvi!on!”kuin!puu”!kuten!tekevät!Matteus!ja!Luuc
kas.! Johtopäätös!on!siis!se,!että!Matteuksen!ja!Luukkaan!versioiden!pitää!olla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107!Theissen!&!Winter!2002,!177.!
108!Theissen!&!Winter!2002,!178.!
109!Theissen!&!Winter!2002,!179.!
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jostain! yhteisestä! lähteestä! (=Q),! kun! taas! Markuksen! evankeliumin! versio!
perustuu!johonkin!muuhun!lähteeseen!tai!traditiolinjaukseen.110!!

Mitä!enemmän!painoarvoa!annetaan!alkukristillisen!liikkeen!monimuotoic
suudelle! (eli! vähemmän! painoarvoa! traditioiden! taipumusten! vastustuksen!
kriteerille),!on!samalla!annettava!enemmän!painoarvoa! lähteiden!yhtenevyyc
den!kriteerille.111!Mitä!monimuotoisemmaksi!varhainen!kristinusko!katsotaan,!
sitä!varmemmin!itsenäisistä!lähteistä!löytyvät!traditiot!on!katsottava!autenttic
siksi.!Jos!taas!varhainen!kristinusko!nähdään!hyvin!yhtenäisenä!liikkeenä,!saa!
lähteiden!yhtenevyyden!kriteeri!vähemmän!painoarvoa,!koska!tällöin!voidaan!
katsoa,! että! itsenäisistäkin! lähteistä! löytyvät! samankaltaiset! traditiot! (myös!
kristillisen!ajattelun!vastaiset)!ovat!lopulta!peräisin!samasta!yhteisöstä.!Theisc
senin! ja!Winterin!mukaan! suurempi! painoarvo! olisi! kuitenkin! annettava! enc
simmäiselle! kriteerille! (tradition! tendenssien! vastustus),! ja! toinen! kriteeri!
(lähteiden! yhtenevyys)! vain! täydentää! edellistä.112!Kristillisten! tendenssien!
vastaisuus!on!siis!huomattavampaa!kuin!tradition!löytyminen!itsenäisistä!lähc
teistä.!

Yhteenvetona! kahdesta! historiallisen! uskottavuuden! kriteerin! alakriteec
ristä!todettakoon!siis!seuraavaa:!tradition!taipumusten!vastustuksen!kriteerin!
taustaoletuksena!on,!että! Jeesuksen!vaikutushistoria!on! ikään!kuin!saastunut!
sellaisilla!traditioilla,! jotka!poikkeavat!historian!Jeesuksen!sanoista! ja!teoista;!
lähteiden! yhtenevyyden! kriteerin! taustaoletuksena! taas! on! se,! että! joihinkin!
traditioihin!on!kristillisestä!ajattelusta!huolimatta!siltikin!jäänyt!joitain!pieniä!
palasia!historian!Jeesuksesta.!

b)#Historiallisen#kontekstin#uskottavuus#

Historiallisen!kontekstin!uskottavuuden!kriteeri! (plausibility$of$historical$con'
text)!pyrkii!selvittämään!sopivatko!ensimmäisen!vaiheen!läpäisseet!kristillisen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110!Tietysti!voidaan!yhtä!hyvin!olettaa,!että!Markukselle!tullut!traditio!oli!lähtöisin!siitä!samasc
ta!yhteisöstä,!jossa!Qcevankeliumi!kirjoitettiin,!mutta!kirjallisen!tuotoksen!sijaan!Markus!sai!
tradition!suullisena,!mikä!selittäisi!varsin!hyvin!sen!miksi!vertaus!on!hieman!erilainen,!mutta!
sisällöltään!kuitenkin!sama.!Toinen!mahdollisuus!on!tietysti!se,!ettei!mitään!Qclähdettä!kosc
kaan!ollutkaan,!vaan!Matteus!tunsi!Luukkaan!evankeliumin,!tai!toisinpäin.!
111!Theissen!&!Winter!2002,!179.!
112!Theissen!&!Winter!2002,!211.!
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ajattelun! vastaiset! ja! eri! lähteistä! löytyneet! itsenäiset! traditiot! juutalaiseen!
kontekstiin,!jossa!Jeesus!eli,!ja!osoittavatko!jäljelle!jääneet!traditiot!yhteen!koc
herenttiin!henkilöhahmoon.113!Tarkoitus!on!siis!löytää!yhtäläisyyksiä!konteksc
tiin,!mutta! samalla! tiettyjä! erityispiirteitä! sen!kontekstin! sisällä,! eli! yksilöön,!
joka!tekee!konfliktit! ja!jännitteet!ymmärrettäviksi.!Kaksi!alakriteeriä!ovat!siis!
1)!kontekstuaalinen!sopivuus!(contextual$appropriateness)! ja!2)!kontekstuaac
linen!erityislaatuisuus!(contextual$distinctiveness).!

Kristillisen!ajattelun!vastainen!traditio!ei!tarkoita!automaattisesti!sitä,!että!
traditio!olisi!juutalaisen!ajattelun!mukainen.!Siispä!vain!se,!mikä!sopii!Palestiic
nan!ja!Galilean!alueiden!juutalaiseen!kontekstiin,114!voi!olla!autenttinen.!Evanc
keliumien! kuvaamat! kiistat,! joita! Jeesus! käy! juutalaisten! oppineiden! kanssa,!
eivät!välttämättä!kuvaa!sellaista!Jeesusta,!joka!taistelee!juutalaisuutta!vastaan,!
vaan! joissain! tapauksissa! myös! sellaista,! joka! taistelee! juutalaisuuden! sisälc
lä.115!Kyse!ei!ole!lakien!hylkäämisestä,!vaan!niiden!tulkinnoista.!Juuri!siksihän!
juutalaisuudessa! ylipäänsä! oli! erilaisia! suuntauksia!! Kun!Markuksen! evankec
liumin!Jeesus!siis!opettaa!sapatista!(Mk!2:23—28),!hän!ei!ole!kieltämässä!sac
pattia!kokonaan,!vaan! tulkitsee!sapattia!koskevaa! lakia!uudella! tavalla,! jonka!
hän! pohjaa! tarinaan! Daavidista! (1.! Sam! 21:4—7).! Myöskään! temppelin! tai!
temppelikultin!kritisoiminen!ei!ole!mitään!uutta!juutalaisuudessa;!esimerkiksi!
qumranilaiset!boikotoivat!näitä!asioita!todella!radikaalisti!perustamalla!kokoc
naan!oman!yhteisönsä!ja!säännöstönsä.!

Yksinään!kontekstiuskottavuuden!kriteeri! jää!vajaaksi,!sillä!se!mikä!sopii!
juutalaiseen! kontekstiin,! voi! sopia! myös! kristilliseen! kontekstiin.116!Niinpä!
tarvitaan!kontekstuaalisen!erityislaatuisuuden!kriteeri,! jonka!ajatukseen!kuuc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113!Linkki!ensimmäisen!kriteeriparin!ja!toisen!kriteeriparin!välillä!onkin!esimerkiksi!Tom!
Holménin!mukaan!erityisen!tärkeä,!sillä!jälkimmäinen!kriteeripari!ei!voi!toimia!yksinään.!
(Holmén!2004,!224.)!
114!Ongelmana!tietysti!on,!että!varhaisesta!juutalaisuudesta!ei!itse!asiassa!tiedetä!kovin!paljon.!
(Allison!2004,!88.)!Toinen!ongelma!on!tietenkin!juutalaisuuden!valtaisa!monimuotoisuus.!
115!Theissen!&!Winter!2002,!180.!
116!Kontekstuaalisen!uskottavuuden!kriteeri!jää!vajaaksi!siis!myös!ilman!ensimmäisen!vaiheen!
kriteereitä,!sillä!ilman!niitä!sen!avulla!ei!voida!todeta!mitään!autenttiseksi,!mutta!epäautenttic
suuden!kriteerinä!se!toimii!yksinäänkin!hyvin.!(Holmén!2004,!223.)!Jos!traditio!sopii!sekä!
kristillisyyteen!että!juutalaisuuteen,!ollaan!ilman!lisäkriteereitä!pattitilanteessa.!
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luu! Jeesuksen! näkeminen! yksilönä,! jolla! on! tiettyjä! piirteitä,! jotka! erottavat!
hänet! muista.! Theissenin! ja!Winterin!mukaan! on! kolme! tapaa,! jolla! tällaisia!
yksilöllisiä!piirteitä!voidaan!varmentaa:!1)!vertailevan!profiilin!rakentaminen,!
2)!etsiä!todisteita!erityislaatuisuudesta,!ja!3)!ottaa!huomioon!ja!näyttää!toteen!
yksilöllinen!monimutkaisuus.117!

Ensinnä!Jeesusta!voidaan!vertailla!muihin!varhaisiin!profeettahahmoihin,!
kuten!Johannes!Kastajaan,!Oikeamielisyyden!opettajaan,!Juudas!Galilealaiseen,!
ynnä!muihin!juutalaisiin!profeettoihin.!Lisäksi!rakennettavaa!profiilia!voidaan!
vertailla! tunnettuihin! juutalaisiin! ryhmittymiin,! kuten! farisealaisuuteen,! sadc
dukealaisuuteen,! ja!essealaisuuteen.!Todiste!erityislaatuisuudesta!saattaa!olla!
esimerkiksi! evankeliumien! kuvaama! tapa,! jolla! Jeesus! käytti! sanaa! ”aamen”,!
sillä! evankeliumeissa! olevalle! käyttötavalle! ei! ole! mistään! muualta! löytynyt!
vastinetta.!Yksilöllisen!monimutkaisuuden!huomioiminen!ei!perustu!yksittäic
siin! erityisyyksiin! tai! traditioihin,! vaan! niiden! yhdistelmään.! Yksittäiset! Jeec
sukseen!liitetyt!traditiot!tai!piirteet!voivat!olla!tuttuja!muualtakin,!mutta!toista!
samanlaista!yksittäisten!erityislaatuisuuksien!yhdistelmää!ei!ole.118!

Jeesuksen! vertailu!muihin! profeettoihin! ja! todisteiden! etsiminen! erityisc
laatuisuudesta!ovat!hyviä!tapoja!koettaa!rekonstruoida!Jeesusta,!joka!yksilönä!
kuuluu! juutalaisuuteen.! Yksilöllisen!monimuotoisuuden!osoittaminen! saattaa!
kuitenkin! johtaa! siihen,! että! Jeesukseen! liitetään! kaikki!mahdolliset! juutalaic
suuteen! sopivat! traditiot! ja! perusteluksi! annetaan! toteamus,! että! Jeesus! oli!
hyvin!monimutkainen!henkilö.!Theissen!ja!Winter!kirjoittavat,!että!eri!yksilölc
listen!piirteiden!yhdistelmän!pohjalta!”saamme!käsityksen!(yleensä!intuitiivic
sesti)!persoonasta!kokonaisuutena”.119!Se,!mikä!minua!tässä!erityisesti!häiritc
see,!on!Theissenin!ja!Winterin!luotto!vaikutelmaan,!joka!perustuu!intuitioon!ja!
sen!toimiminen!perusteluna!sille,!mikä!kuuluu,!ja!mikä!ei!kuulu!Jeesuksen!perc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117!Theissen!&!Winter!2002,!185.!
118!Theissen!&!Winter!2002,!185—186.!
119!”We!thus!get!an!impression!(often!intuitively)!of!a!person!as!a!whole.”!(Theissen!&!Winter!
2002,!187.)!
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soonan!kokonaisuuteen.120!Intuitio!voi!toki!olla!oikea,!mutta!tieteellisen!tutkic
muksen!argumenttina!täysin!riittämätön.!

Tom!Holmén!on!kritisoinut!kontekstuaalisen!erityislaatuisuuden!kriteeriä!
myöskin!siitä,!että!se!näyttää!olettavan! Jeesuksen!mission! ja!elämän!tietyiksi!
piirteiksi!jo!valmiiksi!joitakin!asioita.!Jokainen!Theissenin!ja!Winterin!kolmesc
ta! yksilöllisen!profiilin! rakentamispalikoista!kohtaa! saman!kysymyksen:! !mic
ten!tällaisia!asioita!voidaan!tietää,!ellei!sitten!autenttisuuskriteereillä?!

Joka!tapauksessa!Jeesuksen!hahmosta!koherentin!ja!uskottavan!kuvan!rac
kentaminen!on!tutkimuksen!tavoite.!On!siis!mahdollista!löytää!traditio,!joka!on!
kristillisen!ajattelun!vastainen,!löytyy!useista!lähteistä,!sopii!varhaiseen!juutac
laiseen,!mutta!joka!ei!sovikaan!millään!tapaa!rekonstruoituun!kokonaiskuvaan!
Jeesuksesta.!Se,!mikä!yhden!tutkijan!mukaan!ei!sovi!kokonaiskuvaan,!voi! toic
sen!tutkijan!mukaan!aivan!hyvin!sopiakin.!Kyse!on!vain!siitä!kuinka!hyvin!näc
kemyksensä!osaa!perustella!tutkijayhteisölle,!joka!lopulta!päättää!sen,!kuinka!
hyvin!tutkija!on!onnistunut!historian!Jeesuksen!rekonstruktiossa.!Kyse!ei!siis!
suinkaan!ole!niin! sanotusti! kovasta! tieteestä,! jossa! tutkimustulokset! voidaan!
toistaa!ja!testata.!

1.4.4!Mitä!on!autenttisuus?!

Jeesusctutkimus! ei! siis! pysty! tuottamaan! varmoja! tuloksia,! eli! toisin! sanoen!
kovaa!evidenssiä!siitä,!että!jokin!asia!olisi!todella!tapahtunut.!Kyse!on!pikemc
minkin!siitä,!voidaanko!tutkimustulos!perustella!yhtä!hyvin!kuin!jokin!muukin!
faktana!pidetty! asia!historiantutkimuksessa.!Ongelmana! tietysti! on,! ettei! Jeec
suksesta!itsestään!ole!minkäänlaista!materiaalista!todistusaineistoa.!Jeesuksen!
sanonta,!vaikka!se!olisi!kuinka!varhaisella!papyruksen!palasella,!ei!ole!materic
aalinen!todiste!Jeesuksesta,!vaan!sanonta!on!lingvistinen!tapahtuma.!Papyrukc
sen! palasesta! itsestään! voidaan! saada! selville! sen! materiaali,! kirjoituksessa!
käytetty!muste,!käärön!ikä,! ja!niin!edelleen,!mutta!käärössä!oleva!sanonta!pic
tää! tulkita! ja!ymmärtää.!Käärö! itsessään!voidaan!siis! todeta!varhaiseksi!reliic
kiksi,!eikä!esimerkiksi!moderniksi!väärennökseksi,!mutta!sen!sisältämä!teksti!
yksinään! ei! vielä! todista! autenttisuuden! puolesta.! Sanonta! pitää! saada! sopic

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!”And!that!is!again!a!basis!for!the!judgment!that!this!or!that!does!not!fit!the!person!as!a!whoc
le.”!(Theissen!&!Winter!2002,!187.)!
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maan! kokonaiseen! kompleksiin! Jeesuksen! sanontoja.121!Yksittäinen! sanonta!
on! siis!vain!kuin!yksittäinen! lanka! suuressa!kudelmassa,! ja!vaatii! taustalleen!
kontekstin.!

Kontekstin!ongelmana!on,!että!se!kuka!sanat!sanoo,!on!myös!osa!konteksc
tia.! Sanonnan! merkitys! siis! muuttuu! sen! mukaan,! onko! sanojana! Jeesus! vai!
joku!muu,!kuten!vaikkapa!joku!hänen!myöhemmistä!seuraajistaan.!Narratiivin!
tasolla!aika!pysyy!samana!(se!aika,!kun!Jeesus!oli!vielä!elossa),!mutta!tosiasic
assa!sanonta!saattaa!olla!peräisin!myöhemmältä!ajalta.!Aika!toimii!siis!narrac
tiiveissa!kahdella!tasolla:!aika,! josta!kerrotaan!ja!aika,! jona!kerrotaan.!Sanonc
nan!merkityksen!pitää!olla!erilainen,! jos! sanonta! tulkitaan!autenttiseksi!kuin!
jos! se! tulkittaisiin! epäautenttiseksi,! ja! toisinpäin.! Ajan! kuluessa! tietty! tapahc
tuma!saa!uusia!merkityksiä,!kun!sitä!tulkitaan!suhteessa!muihin!myöhemmin!
tapahtuviin!tapahtumiin.122!

Kontekstista!tekee!hankalakin!sekin!seikka,!että!tutkittavat!tekstit!ovat!jo!
valmiiksi!useampaan!kertaan! tulkittuja.! Säilyneet! traditiot! itsessään!ovat! tiec
tynlaisen! tulkinnan! tulosta;! joitakin! Jeesuksen! sanontoja! ja! tekoja! pidettiin!
tärkeämpinä!kuin!toisia,!ja!evankeliumit!edustavat!vain!hyvin!pientä!osaa!siitä,!
mitä! historian! Jeesus! todellisuudessa! sanoi.! Erittäin! todennäköistä! on,! että!
ajan! saatossa! on! myös! hävitetty! paljon! kirjoituksia,! ja! osa! vaipui! unholaan.!
Theissenin!ja!Winterin!mukaan!lähtökohdaksi!ei!edes!pitäisi!ottaa!vain!tiettyc
jen! tekstikohtien! autenttisuutta,! vaan! pyrkimyksenä! pitäisi! olla! jonkinlainen!
kokonaiskuva!Jeesuksesta.123!Mutta!jos!lähteet!ovat!jo!valmiiksi!vajavaiset,!jää!
kokonaiskuvakin!väistämättä!vajavaiseksi.!Ja!miten!kokonaiskuvaa!voisi!lähteä!
rakentamaan!ellei!sitten!yksittäisten!tekstikohtien!kautta?!Theissenin!ja!Winc
terin!mukaan!tutkimus!alkaa!kokonaiskuvalla,!olkoon!se!miten!hämärä!tahanc
sa.124!Se!on!siis!hypoteesi,! jota!tutkimuksen!edetessä!testataan!yhä!uudelleen!
ja!uudelleen.!

Filosofisemmalle! tasolla!mentäessä!ongelmaksi! voi!nähdä!myös! sen,! että!
tutkijan!itsensä!kontekstista!tulee!osa!tutkittavaa!kontekstia,!ja!koska!sanoilla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121!Theissen!&!Winter!2002,!192—193.!
122!Theissen!&!Winter!2002,!193—194.!
123!Theissen!&!Winter!2002,!199–200!
124!Theissen!&!Winter!2002,!212.!
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on! useita! eri! konnotaatioita,! jotka! riippuvat! niiden! tulkitsijasta,! luovat!muut!
tutkimusta! lukevat! henkilöt! jälleen! kontekstin! ikään! kuin! uudelleen! oman!
taustansa!läpi!suodatettuna.!Tämä!ajattelumalli!loppuun!asti!vietynä!tarkoittaa!
sitä,!etteivät!sanat!koskaan!voi!viitata!todellisuuteen!sinänsä.!Wittgensteinilaic
sittain! ilmaistuna! todellisuutta! siis! ei! edes! ole,! vaan! olemassa! on! vain! kieli.!
Tällainen! ajattelutapa! vie! tietysti! pohjan! aivan! jokaiselta! tutkimukselta,! eikä!
näin!ollen!ole!kovin!mielekäs.! Se!on!kuitenkin!hyvä!pitää!mielessä!pohtiessa!
esimerkiksi! sitä,! miksi! Scot! McKnightin! Jeesusckuva! eroaa! esimerkiksi! E.! P.!
Sandersin!Jeesusckuvasta.!Tärkeää!on!siis!ymmärtää,!että!Jeesusckuvat!olisivat!
hyvin!monimuotoisia! siinäkin! tapauksessa,! että!meillä! olisi! historian! Jeesukc
sesta! tarkkaa! korkearesoluutioista! liikkuvaa! kuvaa! upeilla! surroundcäänillä!
ryyditettynä.!Jeesusckuvat!eivät!ehkä!olisi!niin!monimuotoisia!ja!erilaisia!kuin!
ne!ovat!nyt,!mutta!monimuotoisia!siltikin,!koska!Jeesuksen!sanat!pitäisi!edelc
leenkin!tulkita.!

Yhteenvetona! voidaan! todeta! siis,! että! Jeesusctutkimus! on! jo! lähtötilanc
teessaan! hyvin! hataralla! pohjalla,! ja! tutkimustuloksetkin! ovat! vain! väitteitä!
vaihtelevista!todennäköisyyksistä,!jotka!perustuvat!viime!kädessä!vain!siihen,!
kuinka! vakuuttavasti! tutkija! osaa! perustella! näkemyksensä!muille! tutkijoille.!
Autenttisuudella!tarkoitetaan!siis!sitä,!että!väite!on!(tutkijan!itsensä!mukaan)!
todennäköisemmin! totta! kuin! jokin!muu! väite.!Huomattava! on!myös! se,! että!
väite!epäautenttisuudesta!pitää!aivan!yhtä!lailla!asettaa!kontekstiin.!Muu!tutkic
jayhteisö125!lopulta!päättää!siitä,!ovatko!perustelut!olleet!vakuuttavia,!hyväkc
symällä!ne!omassa! tutkimuksessaan!tai!vaihtoehtoisesti!esittämällä!kritiikkiä!
ja!vastaväitteitä!tutkimustuloksille.!Varmoja!vastauksia!ei!ole,!eikä!tule.!

1.5!Tekstikohdat!

Passioennustuksia! löytyy! varhaiskristillisistä! teksteistä! useita! kappaleita.! Jo!
Markuksen! evankeliumissa! pelkästään! niitä! on! omien! laskujeni! mukaan! 11!
kappaletta.!Raymond!Brownin!mukaan!Markuksen!evankeliumissa!ennustukc
sia!on!10!kappaletta,! ja!listaamansa!tekstikohdat!ovat!hänen!mukaansa!tutkic

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125!Tutkijayhteisön!monimuotoisuus!on!kuitenkin!ongelma,!eivätkä!kriteeritkään!ole!niin!kic
veen!hakattuja,!etteivätkö!tutkijat!voisi!käyttää!niitä!kukin!hieman!omilla!tavoillaan.!(Näin!
esim.!Allison!2004,!88.)!
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joiden! keskuudessa! tavallisimmin! todettu! passioennustuksiksi. 126 !Brownin!
listauksesta!puuttuu!mielestäni!Markuksen!osalta!jakeet!14:22—25,!jotka!voic
daan!mielestäni!hyvin! selkeästi!nähdä!ennustuksena!kärsimyksestä! ja!kuolec
masta.!Yksimielisyyttä!ei!tutkijoiden!keskuudessa!ole!siis!edes!siitä,!mikä!Jeec
suksen!sanonta!on!passioennustus!ja!mikä!ei.!

Passioennustuksia,! joihin! sisältyy! myös! ilmaisu! ”ihmisen! poika”! löytyy!
Markuksen! evankeliumista! kaikkiaan! seitsemän!kappaletta:! niin! sanotut! kolc
me! suurta! passioennustusta! (8:31;! 9:31;10:33—34)! sekä! jakeet! 9:12,! 10:45,!
14:21,! ja! 14:41.! Luukkaan! evankeliumista! tällaiseksi! voi! laskea! paralleelien!
lisäksi!jakeen!17:25:!”Mutta!sitä!ennen!hänen!täytyy!kärsiä!paljon,!ja!tämä!suc
kupolvi! hylkää! hänet.”! Jae! ei! sisällä! ilmaisua! ”Ihmisen! Poika”,! mutta! jakeen!
sana!”hän”!viittaa!siihen,!sillä!”Ihmisen!Poika”!mainitaan!edellisessä!jakeessa.!
Jae! on! kuitenkin! helposti! todettavissa! myöhemmäksi! lisäykseksi.! Jakeilla! Lk!
17:23—24! ja! 26—27! on! paralleelit!Matteuksen! evankeliumissa! (Mt! 24:26—
27;!37—38).! Jae!17:25!on!siis!sekundäärinen!lisäys!selittämässä! jakeita!23—
24,127!ja!se!itse!asiassa!rikkoo!kertomuksen!siitä,!mitä!Ihmisen!Pojan!päivänä!
tapahtuu.! Jos! jae! 25!poistetaan,! tulee! tekstistä! huomattavasti! eheämpi! kokoc
naisuus.!Kyseessä!on!kömpelöhkö!muistutus! lukijalle!siitä,!mitä!on!todettu! jo!
aiemmin! Luukkaan! jakeessa! 9:22! (joka! taasen! perustuu!Markuksen! evankec
liumin!passioennustuksiin):! Ihmisen!Poika!tulee!kärsimään.!Kyse!ei!siis!suinc
kaan! ole! itsenäisestä! traditiosta,! kuten! Brownin! kaavio! passioennustuksista!
antaa! olettaa.!Matteuksen! evankeliumissa! ei! itsenäisiä! passioennustuksia! ole!
lainkaan,128!ja! Johanneksen!evankeliumin!olen! todennut! Jeesusctutkimukselle!
arvottomaksi!jo!aiemmin!(ks.!1.3.2).!

Ilmaisun! ”Ihmisen! Poika”! sisältäviä! passioennustuksia! ei! muualla! kuin!
Markuksen!evankeliumissa!siis!edes!ole.!Käsiteltävästä!seitsemästä!passioenc
nustuksesta! viisi! sisältyvät! lukuihin! 8—10,! joissa! Jeesus! on! opetuslapsineen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126!Brown!1994,!1470.!
127!Fitzmyer!1985,!1164—1165;!Nolland!1993,!856,!859.!
128!Tällaiseksi!ei!voida!laskea!myöskään!jaetta!Mt!26:2.!Scot!McKnight!on!tulkinnut!aivan!oic
kein!jakeen!perustuvan!Markuksen!evankeliumin!jakeeseen!14:1,!jossa!Markus!kertoo!pääsiäic
sen!olevan!lähellä,!mikä!on!tarpeeksi!Matteukselle!kirjoittamaan!Jeesuksen!lausuvan!jälleen!
yhden!passioennustuksen.!(McKnight!2005,!229.)!
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matkalla! Jerusalemiin.!Kaksi!muuta!passioennustusta!sisältyvät!evankeliumin!
loppuun,! hetkiin! ennen! Jeesuksen! pidätystä.! Kahdessa! passioennustuksista!
(9:12! ja!14:21)!Markuksen!evankeliumin! Jeesus!kertoo! Ihmisen!Pojan!kohtac
lon! olleen! kirjoitettuna! juutalaisten!Kirjoituksiin.! Kolme! suurta! passioennusc
tusta! ovat! pitkälti! sama! sanonta! hieman! eri! yksityiskohdin,! ja! käsittelenkin!
kaikki!kolme!saman!luvun!alla.!!

Vaikka! pääpaino! on! tietenkin! yksittäisissä! jakeissa,! joissa! Jeesus! tulevaa!
kärsimystään!ja!kuolemaansa!ennustaa,!on!tutkittavaksi!otettava!myös!ympäc
rillä! olevat! jakeet! ja! narratiivinen! konteksti.! Esimerkiksi! kolmessa! suuressa!
passioennustuksessa!(8:31;!9:31;!10:33—34)!Jeesus!ja!opetuslapset!ovat!aina!
matkalla! jostakin! johonkin,! kun! Jeesus! passiostaan! opettaa.! Oliko! kyseessä!
tosiaan!itsensä!historian!Jeesuksen!kenties!tietoinen!tapa!sijoittaa!opetuksenc
sa!poismenostaan!aina!suurempien!kaupunkien!väliselle!matkanteolle,!vai!onc
ko! kyseessä! sittenkin! Markukselle! tyypillinen! motiivi?! Paikoin! arvuuttelut!
narratiivien! kontekstien! yksityiskohtien! autenttisuudesta! ovat! juuri! sitä,! arc
vuuttelua,!eivätkä!välttämättä!perustu!oikein!mihinkään.!Toisinaan!kuitenkin!
narratiivin!konteksti! (mitä!narratiivin!mukaan! Jeesus! teki! ja!missä!ynnä!milc
loin)!voi!toimia!hyvänä!lisäperusteluna!laajempaa!kontekstia!(Jeesuksen!kuoc
lemaa!edeltävä!aika!vai!sen!jälkeinen!aika)!hahmotettaessa.!

Vaikka!Matteuksen! ja! Luukkaan! evankeliumit! eivät! tutkimukseeni! varsic
naisesti!sisällykään,!otan!niiden!paralleelit!huomioon!silloin,!kun!niillä!on!anc
taa!jotain!lisäarvoa!tutkimukselle.!

1.6!Tutkimuksen!eteneminen!

Ennen! tekstikohtien! analysointiin! ryhtymistä,! käsittelen! ilmaisuun! ”Ihmisen!
Poika”! liittyviä! ongelmia.! Käyn! ensin! läpi! ilmaisun! käyttötapoja! kristillisissä,!
sitten! juutalaisissa! teksteissä,! minkä! jälkeen! tarkastelen! ilmaisua! vielä! erikc
seen!autenttisuuskriteereiden! linssin! lävitse.!Lopuksi! tarkastelen!vielä!”Ihmic
sen!Poika”! –käsitteen! ongelmallisuutta! Jeesusctutkimuksessa,! ja! tuon! lankoja!
yhteen!Ihmisen!Poika!–ilmaisua!koskien.!

Tämän!jälkeen!siirryn!käsittelemään!tutkittavia!tekstikohtia.!Aivan!aluksi!
tekstikohdasta!esitetään!sen!alkukielinen!versio,!oma!käännökseni!siitä,!ja!tec
kemääni!käännökseen! liittyviä!huomioita,!sillä!olen!paikoin!poikennut! jonkin!
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verran!vuoden!1992!Raamatun!käännöksestä.!Alkukielisen!tekstin!osalta!olen!
tukeutunut! NestlecAlandin! kreikankieliseen! Uuteen! testamenttiin.! Suomenc
noksen!osalta! olen!pyrkinyt!mahdollisimman!kirjaimelliseen! käännöstyöhön,!
ja!myös! sanajärjestyksen!osalta!olen!pitäytynyt!mahdollismman! lähellä!alkuc
kielistä! tekstiä.!Tämä! johtaa!melko!kömpelöön!suomen!kieleen,!mutta! !käänc
nösratkaisuja!on!hieman!helpompi!seurata.!

Tekstikohdan,!käännöksen,!ja!käännöshuomioiden!jälkeen!kerron!lyhyesti!
jakeen! laajemman! narratiivisen! kontekstin,! ja! vertailen! Markuksen! evankec
liumin!tekstikohtaa!mahdollisiin!paralleeleihin.!Tästä!siirrytään!vihdoin!varsic
naiseen! tutkimusosioon,! eli! jakeiden! autenttisuusanalyysiin,! joka! tapahtuu!
luvussa! 1.4! esitettyä! metodia! soveltaen.! Metodin! kaikki! vaiheet! on! asetettu!
omien! alaotsikoidensa! alle,! joskin! varsinkin! ensimmäisen! vaiheen! osalta! on!
vaikea!erottaa!toisistaan!kristillisyyden!mukaisia!piirteitä!ja!kristillisiä!lähteic
tä;! edellistä! on! vaikea! käsitellä! ilman! jälkimmäistä.! Lopuksi! pyrin! tuomaan!
tekstikohdan!osalta! lankoja! yhteen,! ja! toteamaan! lopullisesti,! onko!passioenc
nustus! autenttinen! vai! ei,! vaikka! viittauksia! mahdolliseen! autenttisuuteen!
teenkin!jo!autenttisuuskriteereitä!soveltaessani.!

Tutkimuksen! viimeisessä! luvussa! teen! johtopäätökset! kaikkia! tutkittavia!
jakeita!koskien,!ja!yritän!asettaa!tutkimustulokset!suurempaan!kontekstiin.! !
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2.!Analyysi!

2.1!Ihmisen!poika!

2.1.1!Ihmisen!Poika!kristillisissä!teksteissä!

Ilmaisu!”Ihmisen!Poika”!(kreik.!Ὁ!υἱὸς!τοῦ!ἀνθρώπου)!esiintyy!evankeliumeisc
sa!82!kertaa129!ja!joka!kerta!ainoastaan!Jeesuksen!huulilla.!Muoto!on!aina!määc
räinen.!Evankeliumeiden!lisäksi!ilmaus!löytyy!yhden!kerran!Apostolien!teoista!
(7:56),! yhden! kerran! Heprealaiskirjeestä! (2:6)! ja! kaksi! kertaa! Johanneksen!
ilmestyksestä! (1:13,! 14:14).! Ihmisen! Poika! näyttäisi! olleen! kristillisyydessä!
melko! varhaisessa! vaiheessa! Jumalan! Pojan,!Messiaan,! ja! Herran! ohella! yksi!
Jeesuksesta! käytettävistä! kristologisista! titteleistä.130!Tämän! vuoksi! kristillic
sissä!yhteyksissä!ilmaus!tulisikin!kirjoittaa!isoilla!alkukirjaimilla,!kuten!muutc
kin!Jeesukseen!liitetyt!tittelit.!Toisella!vuosisadalla!titteli!Ihmisen!Poika!viittasi!
erityisesti! Jeesuksen! ihmisyyteen! ja! Jumalan! Poika! puolestaan! käsitykseen!
Jeesuksen!jumalallisuudesta.131!

Kun!evankeliumien!”Ihmisen!Poika”!–sanontoja!tutkitaan!tarkemmin,!törc
mätään!heti!ongelmaan:!evankeliumien!Jeesus!ei!näytä!käyttävän!ilmausta!koc
vin!johdonmukaisesti!yhdellä!tietyllä!tavalla.!Tutkimuksessa!onkin!tavattu!jac
kaa!”Ihmisen!Poika”!–sanontoja!erilaisiin!kategorioihin.!Esimerkiksi!George!R.!
BeasleycMurray! on! jakanut! Markuksen! evankeliumin! ”Ihmisen! Poika”! c
sanonnat!kolmeen!eri!kategoriaan!seuraavasti:!
!

1) sanonnat,!jotka!koskevat!Ihmisen!Pojan!työtä!nykyhetkessä!
2) sanonnat!Ihmisen!Pojan!kuoleman!ja!kärsimyksen!tarpeellisuudesta!
3) sanonnat!paruusiasta!ja!lopunajoista.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129!Mk!13!krt,!Mt!30!krt,!Lk!26!krt,!Jh!13!krt.!
130!Gnilka!1997,!249.!
131!Turnage!2006,!166.!
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Tutkijat! eivät! kuitenkaan! ole! olleet! samaa!mieltä! siitä,!mikä! tai!mitkä! näistä!
kategorioista! ovat! todennäköisimmin! autenttisia.132!Myös! Gerd! Theissen! ja!
Annette!Merz!jakavat!sanonnat!kolmeen!kategoriaan,!mutta!hieman!eri!näköc
kulmasta:!
!

1) sanonnat,!jotka!koskevat!nykyisyyttä!
2) sanonnat,!jotka!koskevat!tulevaisuutta!
3) sanonnat,!jotka!koskevat!sekä!nykyisyyttä!että!tulevaisuutta!

!
Theissenin!ja!Merzin!mukaan!todennäköisimmin!autenttisia!Jeesuksen!sac

nontoja! ovat! kolmannen! kategorian! sanonnat,! eli! Jeesus! olisi! puhunut! yhtä!
aikaa! sekä! nykyisyyden! Ihmisen! Pojasta! että! tulevaisuuden! Ihmisen! Pojasta.!
Theissenin! ja!Merzin!ajatus!on,! että! Jeesus!olisi!puhunut! Ihmisen!Pojasta! sac
maan! tapaan!kuin!hän!puhui! Jumalan! valtakunnasta;! se! on!myyttisessä! tulec
vaisuudessa,!mutta! se! on! samalla! nähtävissä! jo! nykyhetkessä.! Ihmisen!Poika!
on! siis! työssä! jo! nyt,! mutta!myös! tulevaisuudessa,! kun! valtakunta! tulee.! Sac
maan!tapaan!myös!Jeesuksen!valitsemat!kaksitoista!opetuslasta!edustavat!tuc
levia!Israelia!hallitsevia!heimoja!jo!nyt.133!

P.!M.!Casey!ei! jaa! Ihmisen!Poika!–sanontoja!erilaisiin!kategorioihin,!vaan!
hänen!mukaansa!autenttisiksi! tulee!nähdä!ne! sanonnat,! joissa! Ihmisen!Poika!
voidaan! tulkita! tarkoittavan! ihmistä! yleisellä! tasolla,! mutta! samaan! aikaan!
myös!Jeesuksen!opetuksena!omasta!kohtalostaan.!Caseyn!ajatus!on,!että!ilmaic
sua!”Ihmisen!Poika”!käytettiin!itseensä!viittaamisen!keinona!erityisesti!silloin,!
kun!henkilö!ei!halunnut!korostaa!itseään!liikaa!tai!vaikuttaa!röyhkeiltä.134!Cac
seyn!mukaan! ilmaisulla! voitiin! kuitenkin! viitata!myös!muihin! kuin! itseen,135!
mikä!tekee!yksittäisten!sanontojen!tulkitsemisesta!jo!varsin!hankalaa;!kuinka!
varmoja!voidaan!olla! siitä!milloin! Jeesus!viittasi! itseensä,! ja!milloin! johonkuc
hun!toiseen?!

John!Dominic!Crossanin!mukaan!Ihmisen!Poika!oli!kristittyjen!piirissä!Juc
malan! Poikaakin! ylevämpi! titteli,! ja! että! sen! käyttö! nimenomaan! tittelinä! on!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132!BeasleycMurray!1987,!219.!
133!Theissen!&!Merz!1998,!550—552.!
134!Casey!1991,!50—51.!
135!Casey!1999,!115,!116.!
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peräisin! evankelistoilta.136!!Muuan!muassa!Hans! Conzelmannin,! Eduard! Lohc
sen!ja!Anton!Vögtlen!mukaan!koko!Ihmisen!Poika!–traditio!on!alkukirkon!kekc
sintöä.137!

2.1.2!Ihmisen!poika!juutalaisissa!teksteissä!

Evankeliumeissa! esiintyvä! ilmaisu! Ὁ! υἱὸς! τοῦ! ἀνθρώπου! on! varsin! suoc
rasukainen! käännös! heprean! sanoista!בן אדם! (ben adam)! ja! aramean! sanoista!
!בר!אנש(א) (bar nash(a)).138!Ilmaisu!esiintyy!Vanhassa! testamentissa!Psalmeissa!
(mm.!8:5;!89:48;!144:3),!Jobin!(7:17;!25:6),!Hesekielin!(mm.!2:1,!3,!6,!8,! jne.),!
Jesajan!(51:12),!ja!Danielin!(mm.!7:13–14;!8:17)!kirjoissa,!sekä!apokryfisissä!1.!
Henokin!(mm.!46:1)! ja!4.!Esran!(7:28c29)!kirjoissa.!Danielin!kirjan!seitsemäs!
luku!on!ainut!Vanhan!testamentin!kohta,!jossa!esiintyy!arameankielinen!ilmaic
su!(א)בר!אנש.!Vanhan!testamentin!ulkopuolelta!arameankielinen!ilmaus! löytyy!
mm.! Qumranin! kääröistä! (1QapGen! 21:13)! ja! Rabbi! Simeon! ben! Yohain! sac
nonnasta! ”lintu! ei! jää! kiinni! ilman! taivaan! tahtoa,! ei! siis! myöskään! ihmisen!
poika”! (Gen.! Rab.! 79:6).139!Suurin! osa! ilmauksista! löytyy! Hesekielin! kirjasta,!
jossa! Jumala! kutsuu! Hesekieliä! ilmaisulla! ”ihmisen! poika”.! Tässä! yhteydessä!
termiä!ei!kirjoiteta! isolla,!sillä!se!ei!ole!titteli,!vaan!hepraismi,! joka!tarkoittaa!
yksinkertaisesti!samaa!kuin!”ihminen”.140!

Ilmaisun! ”ihmisen! poika”! merkitys! näyttäisikin! juutalaisuudessa! olevan!
vain!yksinkertaisesti! ”ihminen”! ilman!sen!kummempia!konnotaatioita!mihinc
kään!suurempaan.141!Danielin!kirjan!seitsemäs!luku!on!kuitenkin!synnyttänyt!
tutkijoiden!parissa!monenlaisia!tulkintoja.!James!D.!G.!Dunnin!mukaan!hahmo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136!Crossan!2007,!123,!127.!
137!Gnilka!1997,!259.!
138!Bar$nash!on!epämääräinen,!bar$nasha!määräinen!muoto.!
139!Tämä!on!oma!varsin!dynaaminen!suomennokseni!englanninkielisestä!vastineesta!”a!bird!is!
not!caught!without!the!will!of!heaven;!how!much!less!the!soul!of!a!son!of!man.”!Lausahduksen!
kontekstina!on!Bar!Kokban!aikainen!kapina.!Simeon!on!poikansa!kanssa!piilossa!luolassa!ja!
pohtii!olisiko!luolasta!turvallista!tulla!ulos.!Hän!näkee!kuinka!jotkut!ihmiset!pyydystävät!lintuc
ja,!ja!osa!linnuista!jää!kiinni!ja!osa!pääsee!karkuun.!Simeon!tulee!johtopäätökseen,!että!jos!
lintujen!kohtalo!tapahtuu!Jumalan!tahdon!mukaan,!niin!hänenkään!on!aivan!turha!piilotella!
luolassa,!sillä!Jumala!päättää!ihmisten!kohtaloista.!
140!Raamatun!vuoden!1992!käännöksessä!käytetäänkin!vain!sanaa!”ihminen”.!
141!Owen!&!Shepherd!2001,!82.!
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edustaa! koko! Israelia;142!samoilla! linjoilla! on! Nolland,! jonka! mukaan! ”korc
keimman!pyhät”!ja!”ihmisen!poika”!tarkoittavat!samaa!asiaa;143!Timo!Eskolan!
mukaan!kyseessä!on! tyypillinen!messiashahmo;144!John!Collinsin!mukaan!kyc
seessä!on!arkkienkeli!Mikael.145!!

Yllättävän!useasti!tutkijoilta!näyttää!Danielin!kirjan!yhteydessä!unohtuvan!
eräs! tärkeä! seikka:!kyseessä!ei! itse!asiassa!ole! ”ihmisen!poika”,! vaan!hahmo,!
joka! on! ”kuin! ihmisen! poika”.! Toisin! sanoen! kyseessä! on! hahmo,! joka! vain!
näyttää!ihmiseltä.!Tässä!valossa!Collinsin!tulkinta!hahmon!identiteetistä!(arkc
kienkeli!Mikael)!vaikuttaa!oikeimmalta,! ja!hän!argumentoikin!Danielin!kirjan!
kommentaarissaan! varsin! vakuuttavasti! oman! tulkintansa! puolesta.! Collins!
toteaa!kollektiivisen!tulkinnan!olevan!peräisin!vasta!keskiajalta,!ja!messiaanic
nen!tulkinta!puolestaan!ei!ole! juurikaan!saanut! tutkijoiden!keskuudessa!kanc
natusta.! Yksi! mahdollinen! tapa! tulkita! Danielin! kirjan! seitsemännen! luvun!
”ihmisen! poika”! messiaanisesti,! olisi! tulkita! hahmo! Juudas! Makkabilaiseksi,!
mutta!missään!kohtaa!Danielin!kirjaa! ei!häneen!vaikuta!olevan!pienintäkään!
viittausta.146!Jäljelle!jää!siis!tulkinta!taivaallisesta!hahmosta,!joka!näyttää!ihmic
seltä.!Danielin!kirjan!myöhemmissä!luvuissa!ihmisen!kaltainen!hahmo!näyttäic
si!olevan!enkeli!Gabriel!(joka!kymmenennessä!luvussa!kertoo!enkeli!Mikaelin!
tulleen!auttamaan!häntä).!Tulkinta!saa! lisätukea!4.!Esran!kirjasta!sekä!1.!Hec
nokin!kirjasta,! joissa!”ihmisen!poika”!näyttäisi!myös!olevan!jokin!taivaallinen!
hahmo,!todennäköisesti!enkeli.147!

Danielin!kirjassa!käytetään!myös!vain!ilmaisua!”ihmisen!poika”!(eikä!”kuin!
ihmisen!poika”)!jakeessa!8:17!viittaamaan!profeetta!Danieliin,!mutta!merkitys!
on!tässäkin!yhteydessä!vain!”ihminen”.!Danielin!kirjassa!esiintyy!myös!monikc
komuoto!(jakeet!2:38! ja!5:21),! ja! tässäkin!tapauksessa!kyseessä!on!yksinkerc
taisesti!sanan!”ihminen”!monikkomuoto!”ihmiset”.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!Dunn!1991,!174;!näin!myös!mm.!Räisänen!2011,!65.!
143!Nolland!1993,!513.!
144!Eskola!1992,!67.!
145!Collins!1993,!310.!
146!Jos!kyseessä!olisi!viittaus!Juudas!Makkabilaiseen,!niin!Danielin!kirjassa!tuskin!käytettäisiin!
ilmaisua!”kuin!ihmisen!poika”,!ellei!sitten!kirjan!kirjoittaja!katsonut!tämän!olevan!yliluonnolc
linen!hahmo,!joka!ei!ole!ihminen,!vaan!ainoastaan!ihmisen$näköinen.!
147!Collins!1993,!304—310.!
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Myös!muut! juutalaisissa! lähteissä!esiintyvät! ilmaukset! jonkun/jonkin!poc
jista! todistavat! sen! puolesta,! että! ”ihmisen! poika”! tarkoitti! juutalaisuudessa!
yksinkertaisesti!samaa!kuin!”ihminen”.!Muita!samantapaisia! juutalaisista! lähc
teistä!löytyviä!ilmaisuja!ovat!mm.!Josefukselta!löytyvä!ilmaisu!”kreikkalaisten!
pojat”,! joka! tarkoittaa! samaa! kuin! ”kreikkalaiset”! (Sota.! 2:8:11),! Hesekielin!
kirjasta! löytyvä! ”Babylonian!pojat”,! joka! tarkoittaa!samaa!kuin! ”babylonialaic
set”!(23:15),!Valitusvirsistä!löytyvä!”Siionin!pojat”!(4:2)!ja!Hesekielistä!jälleen!
löytyvä!ilmaus!”Israelin!pojat”!(2:3),!joilla!molemmilla!tarkoitetaan!juutalaisia.!
Vaikka! tekstikohdat! puhuvatkin! toistuvasti! pojista,! tarkoitetaan! ilmaisuilla!
myös!muita!kuin!miehiä;!kyse!on!vain!sovinistisen!kulttuurin!runollisesta! tac
vasta!ilmaista!ihmisiä,!ihmiskuntaa!ja!kansakuntia.148!

Jeesuscseminaari! on! myöskin! tullut! tulokseen,! että! ”ihmisen! poika”! tarc
koittaa!samaa!kuin!”ihminen”,!mutta!on!vielä!jakanut!heprealaisen!Raamatun!
käyttötavat!kolmeen!eri!ryhmään!seuraavalla!tavalla:!

!
1) ”ihmisen!poika”! tarkoittaa! lähes!merkityksettömiä!olioita! Jumalan!

läsnä!ollessa!(esim.!Job!25:4—6).!
2) ”ihmisen!poika”! tarkoittaa! ihmistä,! joka!on!arvoasteikossa!heti! Juc

malan!jälkeen!(esim.!Ps.!8:3—6)!
3) ”ihmisen!poika”!tarkoittaa!ihmistä,!joka!on!arvoasteikossa!eläinten!

yläpuolella,!kuten!kertoo!esimerkiksi!1.!Moos.!1:28.149!

2.1.3!Ihmisen!poika!autenttisuuskriteereiden!läpi!tarkasteltuna!

Aivan! alkuun! todettakoon! jo! aiemmin! esille! tuotu! tutkimuksen! lähtökohta:!
Jeesus!kuuluu! juutalaiseen! traditioon.!Tämän!vuoksi! ilmaisu! ”ihmisen!poika”!
tulisi!käsittää!juutalaisuudesta!käsin,!ja!täten!siis!kirjoittaa!pienillä!alkukirjaic
milla,! sillä! juutalaisuudessa! ”ihmisen!poika”!ei!ollut! titteli.!Tämä!onkin! tutkic
joille!nykyään!hyvin!selvää,150!mutta!ilmaisun!tulkinnasta!ei!siltikään!ole!täyttä!
yksimielisyyttä.! Pyrin! seuraavassa! osoittamaan! autenttisuuskriteereitä! apuc
nani!käyttäen,!ettei! ”ihmisen!poika”!välttämättä! tarvitse! taakseen!mitään!ylic
määräisiä! konnotaatioita,! vaan! sen! merkitys! on! yksinkertaisesti! ”ihminen”,!
eikä!yhtään!sen!enempää!tai!vähempää.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!Crossan!2007,!125.!
149!Funk!&!Hoover.!1993,!75.!
150!Ks.!esim.!Casey!2005;!Owen!&!Shepherd!2001,!82;!Dunn!1991,!172.!
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a)#Ihmisen#poika#ja#historiallisten#vaikutusten#uskottavuus#

Koska! Jeesusctraditioissa! ilmaisua! ”ihmisen! poika”! käytetään! usealla! eri!
tavalla,! ja! monenlaisissa! yhteyksissä,! voidaan! heti! alkutekijöiksi! tulla! johtoc
päätökseen,! etteivät! kaikki! sanonnat! todennäköisesti! ole! autenttisia.! Jeesus!
tuskin! käytti! ilmaisua! näin!monella! eri! tavalla.! Ei! se! tietenkään!mahdotonta!
ole,!mutta! erittäin! epätodennäköistä.! Tutkija,! joka!mielestään! pystyy! selittäc
mään! monenlaiset! eri! käyttötavat! ja! –yhteydet! mielekkäällä! tavalla,! pohjaa!
tutkimuksensa! todennäköisesti! vahvemmin! mielikuvitukseen! kuin! minkäänc
laiseen!yleisesti!hyväksyttyyn!tieteelliseen!metodiin.!

Koska! ensimmäinen! autenttisuuskriteeri! keskittyy! erottamaan! Jeesusc
traditioista!selvästi!kristilliset!piirteet!epäautenttisina,!voitaisiin!”ihmisen!poic
ka”! –sanonnat! jakaa! esimerkiksi! kahteen! ryhmään! sen!perusteella,!missä! sac
nonnoissa!ilmaisu!on!selvästi!kristologinen!titteli! Jeesukselle,! ja!missä!sanonc
noissa!puolestaan!ei.!Valitettavasti!tällainen!jako!perustuisi!niin!paljon!tulkinc
nanvaraisuuteen,!että!minkäänlaisen!konsensuksen!saavuttaminen!olisi! epäic
lemättä! täysin!mahdotonta! lähes! jokaisen! sanonnan! osalta,! sillä! lähes! kaikki!
sanonnat!voisi!periaatteessa!tulkita!niin,!että!Jeesus!tituleerasi!itseään!Ihmisen!
Pojaksi,!tai!niin,!että!ei!tituleerannut,!vaan!käytti!ilmaisua!jollain!muulla!tavalc
la.!Oikeastaan!ainoat!poikkeukselliset!käyttötavat!Uudessa!testamentissa!ovat!
evankeliumien!ulkopuolelta!löytyvät!muutamat!maininnat,!sillä!ne!ovat!ainoat!
kerrat,!kun!sanat!”ihmisen!poika”!eivät!esiinny!Jeesuksen!huulilla.!Niistä!oikec
astaan! vain! Apostolien! tekojen! jae! 7:56! voidaan! tulkita! selvästi! kristilliseksi!
titteliksi,!sillä!Stefanos!nimittää!siinä!Jeesusta!Ihmisen!Pojaksi.!Heprealaiskirc
jeen!maininta! taasen!on! suora! lainaus!Psalmista!8(:5—7),! ja! Johanneksen! ilc
mestyksen! jakeissa! 1:13! ja! 14:14! kyseessä! ei! Danielin! kirjan! seitsemännen!
luvun! tapaan! olekaan! ”ihmisen! poika”,! vaan! hahmo,! joka! on! ”ihmisen! pojan!
kaltainen”.!Ne! ovat! siis! lainoja! juutalaisesta! perinteestä,!mutta! tämän!perusc
teella!niitä!ei!voida!kuitenkaan!katsoa!kristillisyyden!vastaisiksi.!Autenttisuusc
kriteereiden!ensimmäinen!vaihe!ei!siis!auta!asian!käsittelyn!kanssa!oikeastaan!
edes!alkuun.!Huomattavaksi!piirteeksi!voidaan!kuitenkin!laskea!se,!ettei!ilmaic
su! ”ihmisen!poika”! löydy! laisinkaan!kaikkein!varhaisimmista!kristillisistä!usc
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kontunnustuksista.151!Tämä!saattaa!olla!vihje!siitä,!ettei! ”ihmisen!poika”!ollut!
titteli!kristinuskon!aivan!varhaisimmassa!vaiheessa.!Toisaalta!se!voisi!tarkoitc
taa!myös!sitä,!ettei!”ihmisen!poika”!kuulunut!millään!tavalla!aivan!varhaisimc
pien!kristittyjen!sanavarastoon.!

Ilmaisu! löytyy!kuitenkin!varhaisimmista! Jeesusctraditioista! ja!useasta!eri!
itsenäisestä!lähteestä:!Q,152!Markuksen!evankeliumi!sekä!Matteuksen!ja!Luukc
kaan! erityislähteet! käyttävät! kaikki! ilmaisua! ”ihmisen! poika”! jollain! tavalla.!
Kun!paralleelit!poistetaan! laskuista,! jää!Caseyn!mukaan! jäljelle!peräti!38!eric
laista! ihmisen! poika! –sanontaa.153!Esiintymistiheys! on! sen! verran! suuri,! että!
ilmaisu!voidaan!kenties! laskea!kuuluvaksi! Jeesuksen!erityisiin!puheenparsiin!
(ks.! tarkemmin! luku! 1.4.2).! Jo! varhain! kristityt! tunnistivat! tämän! ilmauksen!
Jeesukselle!ominaiseksi,! ja! tämä!puolestaan!tarkoittaa!sitä,!että!”ihmisen!poic
ka”!on!lisätty!sellaisiinkin!sanontoihin,!joihin!se!ei!välttämättä!alunperin!kuuc
lunut.!Ilmaisun!runsas!käyttö!joka!tapauksessa!vahvistaa!sen!todennäköisyytc
tä,!että!historian!Jeesus!käytti!sitä!opetuksissaan.154!

En!kuitenkaan!pidä!edes!a$priori!todennäköisenä!sitä,!että!läheskään!kaikc
ki! 38:sta! itsenäisestä! ihmisen! poika! –sanonnasta! olisivat! autenttisia.! Pidän!
lähtökohtana!Jeesuscseminaarin!tuloksia,!joiden!mukaan!autenttisia!Jeesuksen!
sanoja!kaikista! traditioista!on!vain!noin!yksi!viidesosa.!Tilastollisen! todennäc
köisyyden!mukaan!saman!luvun!pitää!edes!suurin!piirtein!päteä!myös!ihmisen!
poika!–sanontoihin.!Ei!yksinkertaisesti!voi!olla!mahdollista,!että!ihmisen!poika!
–traditiot! olisivat! säilyneet! huomattavasti! puhtaampina! kuin! muut! traditiot.!
Syy,!minkä! takia! pidän! Jeesuscseminaarin! tuloksia! oman! tutkimukseni! lähtöc
kohtana! selittyy! ensinnäkin! sillä,! ettei! pro! gradun!puitteissa! yksinkertaisesti!
ole!mahdollista!käsitellä!koko!Jeesusctraditioiden!skaalaa,!sillä!se!vaatisi!satoc
ja,! ellei! peräti! tuhansia! sivuja! tekstiä.! Toisekseen! seminaarin! tuloksista! ovat!
äänestäneet!Jeesusctutkijat,!joten!tulokset!ovat!siis!eräänlainen!konsensus!auc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!Casey!1991,!47.!
152!Helmut!Koesterin!mukaan!Q:n!Ihmisen!Poika!–sanonnat!saattavat!tosin!olla!myöhempiä!
lisäyksiä,!noin!vuodelta!66!jaa.!(Koester!1982,!153.)!
153!Casey!1991,!46.!
154!Jotkin!tutkijat,!kuten!esim.!Eduard!Lohse,!Philipp!Vielhauer,!Ernst!Käsemann,!ja!Anton!
Vögtle,!ovat!sitä!mieltä,!että!koko!”ihmisen!poika”!–traditio!on!epäautenttinen,!mutta!he!ovat!
selvässä!vähemmistössä.!(Ks.!esim.!BeasleycMurray!1987,!220;!Gnilka!1997,!259.)!
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tenttisista! traditioista.! Seminaarin! tulosten!pitäminen! lähtökohtana!ei! tietenc
kään! ole! täysin! ongelmatonta,! mutta! tällä! tavalla,! yksinkertaisesti! tilastojen!
valossa,! lähtökohta!on!mielestäni! täysin!perusteltu,! etenkin! tämän! tutkimukc
sen!puitteissa.!

b)#Ihmisen#poika#ja#historiallisen#kontekstin#uskottavuus#

Näkemys,!että!kaikki!ihmisen!poika!–sanonnat!olisivat!epäautenttisia,!ei!vaikuc
ta!kovin!todennäköiseltä,!kun!otetaan!huomioon,!kuinka!hyvin!ilmaisu!”ihmic
sen!poika”!sopii! juutalaiseen!kontekstiin;!se!esiintyy!Vanhassa!testamentissac
kin! peräti! 108! kertaa.! Ongelma! on,! että! Vanhan! testamentin! teksteissäkään!
ilmaisua! ”ihmisen! poika”! ei! näytetä! käytettävän! aina! yhdellä! tietyllä! tavalla.!
Edellä! todettiin,!että! ”ihmisen!poika”! tarkoittaa!samaa!kuin! ”ihminen”,!mutta!
mihin!tai!kehen!tällä!oikein!viitattiin?!Danielin!kirjan!ihmisen!pojan!kaltainen!
hahmo! näyttäisi! olevan! yksikön! kolmannen! persoonan! viittaus! arkkienkeli!
Mikaeliin,!kun!Hesekielin!kirjassa!”ihmisen!poika”!näyttää!olevan!yksikön!toic
sen! persoonan! viittaus! (Jumalan! toimesta)! profeetta! Hesekieliin.! Myös! Dac
nielin!kirjan!jakeessa!8:17!”ihmisen!poika”!näyttää!olevan!yksikön!toisen!perc
soonan! viittaus! (enkeli! Gabrielin! toimesta)! profeetta!Danieliin.! Psalmeissa! ja!
Jobin!kirjassa!”ihmisen!poika”!ei!sen!sijaan!näytä!viittaavan!kehenkään!yksitc
täiseen!henkilöön!tai!hahmoon,!vaan!kyseessä!näyttäisi!olevan!runollinen!viitc
taus!ihmiseen!hyvin!yleisellä!tasolla,!eli!toisin!sanoen!kaikkiin!ihmisiin,!eli!ihc
miskuntaan.!Jälleen!Danielin!kirjassa!ihmiskuntaan!kuitenkin!viitataan!monikc
komuodolla! ”ihmisen! pojat”! (2:38,! 5:21),! eikä! yksikkömuodolla,! kuten! Psalc
meissa! ja! Jobin! kirjassa.! Erona! on,! että! kyseiset!Danielin! kirjan! kohdat! eivät!
kuulu!runouden!genreen,!kuten!kuuluvat!Psalmit!ja!ne!Jobin!kirjan!tekstikohc
dat,!joissa!”ihmisen!poika”!mainitaan!(Job!7:17;!25:6).!Toisekseen!kyseiset!Dac
nielin!kirjan!jakeet!näyttäisivät!viittaavan!hyvin!konkreettisiin!ihmisiin,!toisin!
kuin! esimerkiksi! Jobin! kirjan! jakeet,! jotka! näyttävät! viittaavan! runollisesti!
ikään!kuin!johonkin!ideaan,!jota!ihmiseksi!nimitetään.!

Vaikka!edellisistä!esimerkeistä!yksikään!ei!tue!ajatusta,!että!”ihmisen!poic
ka”!toimisi!itseensä!viittaamisen!keinona,!moni!tutkija!kuitenkin!tulkitsee!Jeec
suksen!ihmisen!poika!–sanonnat!tällä!tavalla.!Esimerkiksi!Casey!myöntää!kylc
lä,!että!”ihmisen!poika”!tarkoittaa!samaa!kuin!”ihminen”,!mutta!hän!liittää!täc
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hän! ajatuksen,! että! ilmaisua! käytettiin! erityisellä! tavalla! tilanteissa,! joissa! ei!
haluttu!vaikuttaa!ylimielisiltä! tai! röyhkeiltä!muiden! silmissä.!155!Casey!perusc
taa! väitteensä! erityisesti! Rabbi! Simeon! ben! Yohain! sanontaan! ”lintu! ei! jää!
kiinni!ilman!taivaan!tahtoa,!ei!siis!myöskään!ihmisen!poika”!(Gen.!Rab.!79:6).!

Caseyn! tulkinnassa! on! mielestäni! useita! vakavia! ongelmia.! Ensinnäkin,!
missään!juutalaisessa!tekstissä!ei!ole!ainuttakaan!esimerkkiä!siitä,!että!”ihmic
sen!poika”!olisi!ollut! tapa!viitata! itseensä.!Paul!Owen!ja!David!Shepherd!ovat!
käyneet! läpi! kaikki! yksittäiset! arameankieiset! tekstikohdat,! joissa!mainitaan!
”ihmisen! poika”,! eikä!mikään!niistä! viittaa! selkeästi! erityisellä! tavalla! siihen,!
että! ilmaisulla! voisi! viitata! itseensä.156!Heidän! tutkimuksensa! perustuu! sata!
vuotta!vanhaan!Gustaf!Dalmanin!ehdotukseen,!jonka!mukaan!arameankielinen!
ilmaisu!(א)בר!אנש tulee!ymmärtää!samalla!tavoin!kuin!heprean!157.בן אדם!Simec
on!ben!Yohainkaan!sanonta!ei!Caseyn!näkemykselle!tuo!oikeastaan!minkäänc
laisia!todisteita.!Simeon!viittaa!kyllä!itseensä!—!tai!pikemminkin!omaan!tilanc
teeseensa!—!mutta!ei!niinkään!ilmaisulla!”ihmisen!poika”,!vaan!koko$sanonnal'
la.!Ilmaisun!”ihmisen!poika”!tilalla!voisi!aivan!yhtä!hyvin!olla!”ihminen”,!ja!sac
nonnan!merkitys!pysyisi!tismalleen!samana.!Sanonnalla!voi!siis!viitata!omaan!
tilanteeseensa,!eli!tietyllä!tapaa!itseensä,!mutta!ilmaisun!”ihmisen!poika”!käytc
tö,!tai!sen!poisjättö,!ei!muuta!sanonnan!merkitystä!millään!tavalla.!Sanonnalla!
voisi!myös!aivan!hyvin!viitata!jonkun!toisen!ihmisen!tilanteeseen.158!

Mielestäni!Simeon!ben!Yohain!sanonnan!voi!ymmärtää,!ja!tulee!ymmärtää,!
samalla! tavoin! kuin! Jobin! kirjan!maininnat! ja! Psalmien! kohdat,! joissa!mainic
taan!”ihmisen!poika”;!kyseessä!on!runollinen!tapa!viitata!koko!ihmiskuntaan.!
Myös!Louis!F.!Hartman!ja!Alexandra!A.!Di!Lella!ovat!sitä!mieltä,!että!arameanc
kielistä!ilmaisua!”ihmisen!poika”!ei!pidä!kääntää!niin,!että!se!viittaisi!johonkin!
tiettyyn!historialliseen,!myyttiseen,!tai!yliluonnolliseen!mieshenkilöön,!vaan!se!
on! ikään! kuin! sukupuolineutraali! ilmaus,! koska! se! viittaa! kaikkiin;! miehiin,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155!Casey!1991,!48!
156!Owen!&!Shepherd!2001,!105,!121.!
157!Owen!&!Shepherd!2001,!108.!
158!Onkin!varsin!outoa,!että!vaikka!Caseykin!sanoo!viittauksen!toimivan!myös!toisiin!henkilöic
hin,!hän!silti!takertuu!ilmaisuun!”ihmisen!poika”,!eikä!näytä!ymmärtävän,!että!yksittäisellä!
ilmaisulla!ei!varsinaisesti!ole!mitään!merkitystä!sen!suhteen,!keneen!kokonainen!sanonta!
viittaa.!
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naisiin,! ja! lapsiin.159!”Ihmisen! poika”! voi! viitata! tiettyyn! yksilöön! vain,! jos! se!
tehdään!kontekstissa!erityisen!selväksi,160!kuten!tehdään!esimerkiksi!Hesekiec
lin!kirjassa!ja!Danielin!kirjan!jakeessa!8:17.!Näissä!tapauksissa!se!on!selvä!puc
huttelutermi!tietylle! ihmiselle.!Myös!monikkomuoto!”ihmisen!pojat”!näyttäisi!
viittaavan! aina! johonkin! tiettyyn,! hyvin! konkreettiseen! ihmisjoukkoon! (ks.!
esim.!1.!Moos.!11:2).!

Simeon!ben!Yohain! sanontaa!on!mielestäni! lisäksi! vaikea!ymmärtää!milc
lään! tavalla!ylimieliseksi! tokaisuksi.! Sanonnan!sisältöhän!viittaa! selvästi! alisc
teiseen!asemaan!Jumalaan!nähden,!aivan!kuten!on!asian!laita!myös!Psalmeissa!
ja! Jobin! kirjassa.! Simeonhan! vertaa! ihmistä! lintuihin,! jotka! varmasti! nähtiin!
ihmisiä!alempiarvoisina!olentoina!(ks.!esim.!Ps.!8).!En!ymmärrä!Caseyn!näkec
mystä!miksi!Simeonin!pitäisi!käyttää!tällaisessa!yhteydessä!idiomia,!joka!saisi!
hänet! näyttämään! vähemmän! röyhkeältä,! etenkin! kun! Simeonin! seurassa! on!
vain!hänen!oma!poikansa.!Omasta!mielestäni!huomattavasti!ylimielisemmältä!
ajatukselta! vaikuttaisi! se,! että! Simeon! yrittäisi! paeta! Jumalan! hänelle! asettac
maa!kohtaloa!pysyttelemällä!piilossa!luolassa.!Ajatuksessa!voisi!siis!nähdä!yhc
teyden!(joskin!varsin!heikon!sellaisen)!Joonan!kirjaan,!jossa!Joona!yrittää!paec
ta!omaa!kohtaloaan!profeettana.!

On!mielestäni!myöskin!varsin!omituista,!että!vaikka!Casey!myöntää!ilmaic
sun! ”ihmisen! poika”! tarkoittavan! vain! samaa! kuin! ”ihminen”,! hän! tuo! ikään!
kuin!täysin!ylimääräisenä!ajatuksen,!että!juuri!kyseisellä!ilmaisulla!viitattaisiin!
itseensä.! Samoin! tekee!Dunn,! joka! ensin! sanoo,! että! on! selvää! Jeesuksen! viic
tanneen!ilmaisulla!itseensä,161!mutta!hetkeä!myöhemmin!sanoo,!että!”ihmisen!
poika”!ja!”ihminen”!ovat!kaksi!eri!tapaa!sanoa!tismalleen!sama!asia.162!Mielesc
täni! oletus! siitä,! että! ”ihmisen! poika”! olisi! ollut! Jeesuksen! opetuksissa! minc
käänlainen!viittaus!häneen!itseensä,!on!täysin!ylimääräinen!ja!se!voidaan!Okc
kamin!partaterän!periaatteella!poistaa!yhtälöstä!kokonaan.!Etenkin,!kun!otec
taan!huomioon,!ettei! juutalaisessa!kirjallisuudessa!yksinkertaisesti! tällaisesta!
itseensä!viittaamisen!tavasta!ole!minkäänlaisia!selviä!esimerkkejä.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159!Hartman!&!Di!Lella!1978,!87.!
160!Casey!1991,!47.!
161!Dunn!1991,!171.!
162!Dunn!1991,!172.!



!

!52!

Jäljelle!siis! jäävät!mielestäni!kaksi!vaihtoehtoista!tulkintatapaa!Jeesuksen!
ihmisen! poika! –sanontoja! koskien:! joko! 1)! Jeesus! viittasi! sillä! johonkin! kolc
manteen! osapuoleen,! tai! 2)! Jeesus! tarkoitti! ilmaisulla! ”ihmisen! poika”! koko!
ihmiskuntaa,!tai!tarkemmin!sanottuna!jonkinlaista!ihmisen!ideaa.!Ensimmäisc
tä!kohtaa!vastaavia!tapauksia!juutalaisissa!teksteissä!olisi!siis!esimerkiksi!Dac
nielin!kirjan!kohdat,! joissa!toisaalla!termiä!käytetään!ikään!kuin!yksikön!kolc
mannessa! persoonassa! (7:13)! ja! toisaalla! taas! yksikön! toisessa! persoonassa!
(8:17).! Kuitenkin,! aina! kun! viittaus! Danielin! kirjassa! on! ikään! kuin! yksikön!
kolmanteen!persoonaan,!ei!kyseessä!ole!”ihmisen!poika”!vaan!hahmo,!joka!on!
”kuin! ihmisen! poika”.! Evankeliumeissa! Jeesus! ei! koskaan! käytä! sanoja! ”kuin!
ihmisen! poika”,! joten! tällainen! käyttö! putoaa! laskuista! pois! yksinkertaisesti!
siitä!syystä,!ettei!siitä!ole!evankeliumeissa!minkäänlaisia!todisteita.!Tämä!tarc
koittaa!siis!sitä,!että!esimerkiksi!Bultmannin!autenttisina!pitämät!ihmisen!poic
ka! –sanonnat! (ne,! joissa! puhutaan! ihmisen! pojasta! kolmannessa! persoonasc
sa)163!eivät! voi! olla! autenttisia.! Evankeliumien! ihmisen! poika! –sanontoja! on!
myös!erittäin!vaikea!ymmärtää!niin,! että! Jeesus!olisi! käyttänyt! ilmaisua!niin,!
että!kyseessä!olisi!viittaus!yksikön!toiseen!persoonaan,!eli!niin,!että!kyseessä!
olisi!kiertoilmaisu!sanalle!”sinä”.!Tällainen!käyttö!vaatisi!selvän!merkin!jonkinc
laisesta!puhuttelusta,!kuten!asian!laita!on!Hesekielin!kirjassa!ja!Danielin!kirjan!
jakeessa!8:17;!näissä!”ihmisen!poika”!on!lauseen!aloittava!puhuttelutermi.!

Edellisessä!johtopäätöksessä!on!tietysti!se!ongelma,!että!evankeliumeissa!
”ihmisen! poika”! on! jo! niin! selkeästi! titteli,! ja! Jeesuksen! tapa! viitata! itseensä,!
että!toiseen!tai!kolmanteen!persoonaan!tarkoitetut!viittaukset!olisivat!varmasc
ti!hautautuneet!tuon!teologisen!linjauksen!taakse,!vaikka!historian!Jeesus!olisi!
ilmaisua! kyseisellä! tavalla! käyttänytkin.! Ongelmattomin! lähestymistapa! on!
kuitenkin! nähdä! Jeesuksen! ihmisen! poika! –sanonnat! viittauksina! ihmiseen!
hyvin! yleisellä! tasolla.! Ne! sanonnat,! jotka! voidaan! tulkita! tällä! tavalla,! ovat!
mielestäni! todennäköisimmin! autenttisia.! Esimerkiksi! Markuksen! evankec
liumin!jakeet!2:27—28164!voidaan!tulkita!tällä!tavalla!varsin!ongelmattomasti.!
Lisäksi!jakeisiin!sisältyy!juutalaisista!teksteistä!tuttu!tautologia!jakeiden!sisälc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163!Bultmann!2007,!30.!
164!"Sapatti!on!ihmistä!varten!eikä!ihminen!sapattia!varten.!Niinpä![i]hmisen![p]oika!on!myös!
sapatin!herra."!!
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lön,!ja!samalla!sanojen!”ihmisen!poika”!ja!”ihminen”!välillä.!Ne!tarkoittavat!siis!
tässä!Jeesuksenkin!opetuksessa!samaa!asiaa:!ihmistä!hyvin!yleisellä!tasolla.!

Jotta!ihmisen!poika!–sanonta!olisi!erityisen!hyvin!juutalaiseen!kontekstiin!
sopiva,!tulisi!siihen!sisältyä!myös!ajatus!Jumalalle!alisteisesta!asemasta.!Tämä!
on! ajatuksena! Psalmeissa,! Jobin! kirjassa! ja!mielestäni! siis!myös! Simeon! ben!
Yohain! sanonnassa.! Edellä!mainittu!Markuksen! evankeliumin! kohta! on! tässä!
tapauksessa!ongelmallinen,!sillä!siihen!tällaista!ajatusta!näytä!laisinkaan!sisälc
tyvän.!Jeesus!ei!kuitenkaan!aseta!itseään!myöskään!Jumalan!yläpuolelle,!vaan!
kyse!näyttäisi!olevan!sapattia!koskevan!lain!(jonka!Jumala!on!asettanut!)!tulc
kinnasta.! Hyvin! samanlainen! ajatus! löytyy! lisäksi! 2.!Mooseksen! kirjan! jaetta!
31:14! koskevassa! rabbiinisessa! kommentaarissa:! ”The! Sabbath! is! delivered!
over!for!your!sake,!but!you!are!not!delivered!over!to!the!Sabbath.”165!

Mielestäni!on!todennäköisintä,!että!Jeesus!käytti!ilmaisua!”ihmisen!poika”!
yleisenä! viittauksena! ihmiseen! Jumalalle! alisteisena!olentona,! kuten! juutalaic
sissa! teksteissäkin! ilmaisua!usein!käytetään.!On!mahdollista,! että! Jeesus!olisi!
käyttänyt! sitä!myös! viittaamaan! yksikön! toiseen! persoonaan,!mutta! ihmisen!
poika! –sanontoja! on! vaikea! tulkita! tällä! tavalla,! ilman! suuria! muokkauksia.!
Yksikön!kolmanteen!persoonaan!viittaaminen!taas!vaatisi!juutalaisten!tekstien!
perusteella! taakseen! ajatuksen! hahmosta,! joka! on! ”kuin! ihmisen! poika”,! eli!
vain!näyttää!ihmiseltä.!Mielestäni!esimerkiksi!Theissenin!ja!Merzin!ajatus,!että!
Jeesus!käytti! ilmaisua! ”ihmisen!poika”!messiaanisesti! ei! siis!ole!mahdollinen.!
BeasleycMurrayn!mukaan!ei!ole!todisteita!edes!siitä,!että!Danielin!kirjan!seitc
semännen!luvun!ihmisen!kaltaista!hahmoa!olisi!tulkittu!messiaanisesti.166!

Theissenin!ja!Merzin!tulkinta!perustuu!ajatukseen,!että!Jeesus!käytti!ilmaic
sua! ”ihmisen! poika”! erityisellä! tavalla! viittaamaan! yhtä! aikaa! sekä! nykyisyyc
teen!että!tulevaisuuteen.!Ajatus!on,!että!hieman!samaan!tapaan!kuin!tulevassa!
valtakunnassa!hallitsijoina!olisivat!Israelin!kahdentoista!heimon!johtajat,!ovat!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165!BeasleycMurray!1987,!232.!
166!BeasleycMurray!1987,!35.!Onkin!hieman!outoa,!että!BeasleycMurray!pitää!tästä!huolimatta!
ihmisen!kaltaisen!hahmon!messiaanista!tulkintaa!todennäköisenä.!(ibid.)!Hartman!ja!Di!Lella!
kuitenkin!ovat!sitä!mieltä,!ettei!Danielin!kirjan!ihmisen!kaltaisella!hahmolla!ole!messiaanista!
tarkoitusta,!ellei!asiaa!haluta!käsittää!todella!laajalla!tavalla!niin,!että!Jumalalla!ylipäänsä!on!
suunnitelma!pelastaa!ihmiset.!(Hartman!&!Di!Lella!1978,!218—219.)!
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he! toiminnassa! ikään! kuin! jo! nykyhetkessä! kahdentoista! opetuslapsen!muoc
dossa.! ”Ihmisen! poika”! on! siis! Theissenin! ja!Merzin!mukaan! vain! ”ihminen”,!
mutta!hänellä!olisi!valta!tulevassa!valtakunnassa.!”Ihmisen!poika”!on!työssä!jo!
nyt,!mutta!myös!eskatologisen!mullistuksen!jälkeen.167!Tämäkin!on!mielestäni!
tarpeettoman!monimutkainen!tulkinta,!eikä!sille!ole!kunnollista!vastinetta!juuc
talaisissa! teksteissä.! Ajatus!myyttisen! tulevaisuuden!olemassaolosta! jo! nykyc
hetkessä!on! toki!oivallinen,!mutta!se!ei!sovi!yhteen! ilmaisun!”ihmisen!poika”!
kanssa,!sillä!se!ei!ole!myyttinen!käsite!samalla!tavalla!kuin!Jumalan!valtakunta!
tai!Israelin!kaksitoista!heimoa.!Edelleen:!”ihmisen!poika”!tarkoittaa!yksinkerc
taisesti!samaa!asiaa!kuin!”ihminen”.!Lisäksi!nykyhetkessä!toteutuva!myyttinen!
tulevaisuus! vaikuttaa! pikemminkin! kristilliseltä! ajatukselta! (ks.! esim.! Room.!
8:28—30).!

Jeesus!siis!todennäköisesti!käytti!ilmaisua!”ihmisen!poika”!opetuksissaan,!
mutta! ei! suinkaan! millään! erityisellä! tavalla,! kuten! väittävät! Theissen! ja!
Merz.168!Kontekstuaalisen! erityislaatuisuuden! kriteeri! ei! tällaista! edes! vaadi!
(ks! 1.4.3! b)$ Historiallisen$ kontekstin$ uskottavuus).! Toisaalta! kaiken! sanotun!
jälkeen!mahdollisesti!autenttisia!ihmisen!poika!–sanontoja!jää!jäljelle!sen!verc
ran!vähän,!että!voi!olla!vaikea!pitää!ilmaisun!”ihmisen!poika”!olleen!Jeesuksen!
opetuksessa!edes!mitenkään!erityisellä!sijalla.!Tämä!onkin!varsin!todennäköisc
tä!myös!siksi,!ettei!”ihmisen!poika”!juutalaisuudessa!edes!tarkoittanut!mitään!
kovin!erityistä.! Se!vain!oli! runollisempi! tapa! ilmaista! sana! ”ihminen”,! ja! siksi!
sen!autenttiset!käyttötavat! löytyvätkin!varsin!usein!sananlaskumaisista!yhtec
yksistä,!eivätkä!esimerkiksi!vertauksista!(ks.!seuraava!luku!2.1.4).!

Autenttisuuskriteereiden! ensimmäiseen! vaiheeseen! vielä! nopeasti! palac
takseni,!voidaan!nyt! todeta!myös!seuraavaa:! todennäköisesti!autenttisiksi! ihc
misen!poika!–sanonnoiksi!voidaan!katsoa!ne,!joissa!ilmaisun!merkitys!näyttäic
si! olevan!yksinkertaisesti! ”ihminen”,! sillä! tällainen!käyttötapa!on!kristillisyyc
den!vastainen,!mutta! juutalaisten!tendenssien!mukainen.! Jos!tällä!tavalla!ymc
märrettäviä!sanontoja! löytyy!useasta!eri! itsenäisestä! lähteestä,!on!käyttötapa!
hyvin! todennäköisesti! autenttinen.! Jos! yksittäinen! ihmisen! poika! –sanonta!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167!Theissen!&!Merz!1998,!552.!
168!Theissen!&!Merz!1998,!550.!
!
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löytyy! useasta! eri! itsenäisestä! lähteestä,! on! kyseessä! hyvin! todennäköisesti!
autenttinen!historian!Jeesuksen!opetus.!

2.1.4!Autenttiset!ihmisen!poika!–sanonnat!

Koska! ”ihmisen! poika”! ei! erittäin! todennäköisesti! ollut! Jeesuksen! puheessa!
mitenkään!kovin!erityisellä!sijalla,!ei!autenttisia!ihmisen!poika!–sanontojakaan!
ole!kovin!useita.!Varhaiset!kristityt!todennäköisesti!ymmärsivät!ilmaisun!merc
kityksen! väärin! titteliksi,! mikä! on! varsin! ymmärrettävää! sen! ollessa! varsin!
samantapainen!kuin!ilmaisu!”Jumalan!Poika”,! joka!todella!oli! titteli.!Samantac
painen! oli! myös! kuninkaalliseen! legitimaatioon! viittaava! ilmaisu! ”Daavidin!
Poika”.! Koska! Jeesukseen! liitettiin! lähes! kaikki! mahdolliset! antiikin! aikaiset!
tittelit,! ei! ole! lainkaan!kummallista,! että! titteleiksi!muuntuivat!myös! sellaiset!
ilmaisut,!jotka!eivät!alun!perin!titteleitä!edes!olleet.!Totisesti,!jos!supersankac
risarjakuvat! olisivat! olleet! antiikin! aikana! olemassa,! olisi! Jeesus! evankec
liumeissa!todennäköisesti!myös!Teräsmies,!Hulk,!ja!Batman.!

Koska! tämän! tutkimuksen! aiheena! eivät! ole! kaikki! ihmisen! poika! –
sanonnat,!käyn!läpi!omasta!mielestäni!autenttiset!sanonnat!läpi!hyvin!nopeasc
ti.! Jätän!kuitenkin!vielä! tässä!vaiheessa!huomioimatta! tutkimuksen!kohteena!
olevat! tekstikohdat.! Ylempänä! totesin,! että! autenttisen! ihmisten! poika! –
sanontojen!määrä!tulee!olla!edes!suurin!piirtein!linjassa!muiden!Jeesus!semic
naarin! autenttisiksi! katsomien! sanontojen! määrän! kanssa.! Mielestäni! 38:sta!
itsenäisestä! ihmisen!poika!–sanonnasta!autenttisia!on!vähintään!neljä!kappac
letta! (tässä! tutkimuksessa! alempana! käsiteltävien!mahdollisesti! autenttisten!
sanontojen! lisäksi).!Näitä!ovat:!Mk!2:28;!Mt!11:19/Lk!7:34;!Mt!8:20/Lk!9:58!
(/Tm! §86);! Mt! 12:32/Lk! 12:10.! Tämä! on! melko! hyvin! linjassa! Jeesusc
seminaarin!kaikkia!sanontoja!koskevien!tulosten!kanssa,!varsinkin!kun!jäljelle!
jätetään!vielä!mahdollisuus!tässä!tutkimuksessa!erityisen!suurennuslasin!alla!
olevien!jakeiden!autenttisuudelle.!Kuitenkaan!omasta!mielestäni!mahdollisesti!
autenttisista!sanonnoista!mikään!ei!saanut!Jeesuscseminaarin!käsittelyssä!puc
naista!väriä,!eli!oltaisi!katsottu!lähes!varmasti!historian!Jeesuksen!lausumaksi.!
Toisaalta!mustaa!väriä!sai,!eli!erittäin!todennäköisesti!epäautenttiseksi!todetc
tiin,!vain!yksi!ihmisen!poika!–sanonta!(Mt!12:32/Lk!12:10).!Kaksi!sanonnoista!
sai! osakseen! pinkin! värin! (Mk! 2:28;! Mt! 8:20/Lk! 9:58),! yksi! harmaan! (Mt!
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11:19/Lk! 7:34).! Näistä! neljästä! sanonnasta! autenttiseksi! voidaan! varsin! onc
gelmattomasti! mielestäni! katsoa! etenkin! Markuksen! evankeliumin! ihmisen!
poika! –sanonta! jakeissa! 2:27—28;! sanonta! voidaan! helposti! tulkita! yleiseksi!
ihmisiä!koskevaksi!opetukseksi,!ja!lisäksi!siinä!on!seemiläinen!tautologia!kosc
kien!ilmaisuja!”ihminen”!ja!”ihmisen!poika”.!Matteuksen!ja!Luukkaan!tuplatrac
ditiot!vaativat!hieman!tätä!enemmän!selvitystä.!

Vahvimmin!epäilyksen!alaiseksi! joutuu!traditio,! jossa!Jeesus!kertoo! ihmic
sen!pojan!syövän!ja!juovan!(Mt!11:19/Lk!7:34).!Jakeessa!asetetaan!vastakkain!
askeettisesti!elävä!Johannes!Kastaja,!ja!ihmisen!poika,!joka!toimii!täysin!päinc
vastoin.! Jakeen! sisältö! voitaisiin!mielestäni! ymmärtää!niin,! että! teki! ihminen!
mitä!hyvänsä!(eli!elämäänsä!askeettisesti!tai!ylellisesti),!löytyy!aina!joku,!joka!
löytää!tekemisistä!jotakin!moitittavaa!(vrt.!esim.!Mk!3:22,!jossa!Jeesusta!syytec
tään!pahojen!henkien!karkottamisesta!Belsebulin!avulla).!Tällä!tavalla!ymmärc
rettynä! jae! kuitenkin! vaatisi! sen! verran! uudelleenmuokkausta,! että! autenttic
suus!on!melko!epävarmaa.!

Sanonta! siitä,! ettei! ihmisellä! ole! paikkaa! mihin! kallistaa! päänsä! (Mt!
8:20/Lk!9:58!(/!Tm!§86))!on!tutkimuksessa!toistuvasti!käsitetty!olevan!viittac
us! Jeesuksen! ja! hänen! seuraajiensa! kiertelevään! elämäntapaan.169!Mielestäni!
tulkinta!on!virheellinen.!Tällaista!tulkintaa!on!ilmeisesti!ohjannut!jakeen!konc
teksti,! joka! saa! sanonnan!vaikuttamaan!opetukselta!opetuslapseutta!koskien.!
Tuomaan! evankeliumin! vastaavassa! kohdassa! (§86)! ei! kuitenkaan! tällaista!
kontekstia!ole!(tosin!ei!myöskään!ilmaisua!”ihmisen!poika”).!Arland!D.!Jacobc
son!onkin!argumentoinut,!että!Q:n!jakeet!9:57—58!ovat!myöhempi!lisä!jakeic
siin!9:59—60.!Jacobson!ei!sano,!että!jae!Q!9:58!olisi!epäautenttinen,!vaan!että!
se!on!liitetty!jakeisiin!9:59—60!jakeen!9:57!avulla!niin,!että!myös!jae!9:58!olisi!
jonkinlainen!opetus!opetuslapseudesta.!Konteksti!on!kuitenkin!varsin!ontuva,!
eikä!jakeen!9:58!sisältö!vastaa!kovin!hyvin!jaetta!9:57.!Jacobson!huomauttaac
kin,!että!dialogi!Jeesuksen!ja!hänen!seuraajansa!välillä!on!varsin!omituinen.170!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!Esim.!McKnight!2005,!79;!Plisch!2008,!197.!
170!Jacobson!2005,!136.!



!

! 57!

Mies!sanoo!seuraavansa!Jeesusta!mihin!vain,! ja! Jeesus!vastaa,!ettei!hänellä171!
ole!paikkaa!mihin!laskea!päänsä.!

Ihmisen!poika!on!asetettu!sanonnassa!vastakkain!kettujen!ja!taivaan!lintuc
jen!kanssa.!Ketuilla!on!kolonsa!ja!linnuilla!pesänsä,!mutta!ihmisellä!ei!ole!paikc
kaa!mihin! asettua! lepäämään! (kuten! Tuomas! asian!muotoilee).! Sanonta! vaic
kuttaa!varsin!oudolta,! sillä!kyllähän! ihminenkin!voi! itselleen!pesän! tai!kolon,!
eli!kodin!rakentaa!tai!rakennuttaa.!Jacobsonin!mukaan!sanonnan!pesät!ja!kolot!
ovat!kuitenkin!sellaisia,!jotka!ovat!luonnossa!olleet!jo!valmiiksi,!eli!kettujen!ja!
lintujen!ei!ole!tarvinnut!niitä!rakentaa.172!Ajatus!todennäköisesti!onkin!tämä!ja!
se!saa!tukea!myös!Vanhasta!testamentista:!psalmissa!104(:16—18)!kerrotaan!
kuinka!Jumala!on!pystyttänyt!linnuille!puut,!joissa!pesiä,!tehnyt!kauriille!vuoc
ret,! ja!tamaaneille!kallionkolot.!Myös!jakeet!Sananl.!27:8!ja!Dan.!4:9!kertovat,!
että!lintujen!kodit!ovat!puiden!oksilla.!Tukea!näkemykselle!voidaan!hakea!aina!
Genesiksestä! asti;! ennen! lankeemusta! ihminen! sai! Jumalalta! kaiken,! mutta!
lankeemuksen!jälkeen!nimenomaan!ihmisen!oli!tehtävä!työtä!elantonsa!eteen.!
Psalmin!104!ajatus!näyttääkin!olevan,! että!eläimet! saavat!elantonsa!edelleen!
suoraan! Jumalalta.! Se,! että! eläimet!eivät! tosiasiassa! saa!elantoaan! ilmaiseksi,!
vaan! yhtälailla! työtä! tekemällä,! ei! ole! sanonnan! kannalta! merkityksellistä,!
hieman! samaan! tapaan! kuin!merkityksetöntä! sinapinsiemencvertauksen! (Mk!
4:30;!Mt!13:32/Lk!13:19)!yhteydessä!on!se,!ettei!sinapinsiemen!tosiasiassa!ole!
”pienin!kaikista!siemenistä”.!Oleellista!on,!että! juutalaisuudessa! tällainen!ajac
tus!näytti!olevan.!

Qctraditio! Mt! 12:32/Lk! 12:10! on! saanut! Jeesuscseminaarin! käsittelyssä!
mustaa!väriä!eittämättä!kontekstin!vuoksi.! Jae!Q!12:10!on!erityisen!merkillic
nen,! kun! otetaan! huomioon! sitä! edeltävä! jae,! ja! pidetään! mielessä! se,! että!
evankelistoille! ”ihmisen!poika”!oli! ilmaisu,! jolla! Jeesus!viittasi! itseensä.!Ensin!
jakeessa! Q! 12:9! Jeesus! sanoo,! että! se,! joka! kieltää! hänet,! tullaan! kieltämään!
myös!Jumalan!enkelien!edessä.!Jae!12:10!kuitenkin!ilmoittaa,!että!se!joka!puc
huu!ihmisen!poikaa!(eli!evankelistan!mukaan!Jeesusta)!vastaan,!saa!anteeksi.!
Tietysti!voidaan!huomioida!se,!että!!vastaan!puhuminen!ja!kieltäminen!ovat!eri!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171!Evankeliumin!narratiivin!tasolla!”ihmisen!poika”!siis!viittaa!Jeesukseen!itseensä,!ei!ihmic
seen!yleisesti.!
172!Jacobson!2005,!135.!
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asioita,! mutta! selkeä! jännite! jakeiden! välillä! joka! tapauksessa! on.! Väitänkin,!
että!konteksti!on!tässäkin!tapauksessa!täysin!keksitty!(ja!ohjannut!liiaksi!tulc
kintaa!autenttisuudesta),!mutta!jae!Q!12:10!saattaa!kuitenkin!olla!autenttinen,!
sillä!se!voidaan!varsin!ongelmattomasti!ymmärtää! tarkoittamaan! ihmistä!hyc
vin!yleisellä!tasolla.!

Ensinnäkin,! jae! ei! tarvitse! tällaista! tulkintaa! varten! juuri! minkäänlaista!
muokkausta.! Pyhän! Hengen! mainitseminen! on! todennäköisesti! kristillinen!
muokkaus,!mutta! jos! se! korvataan! Jumalalla,! on! sanonta! varsin! ongelmaton.!
Toisekseen,! jakeeseen! sisältyy! erittäin! vahvasti! ihmisen! alisteinen! asema! Juc
malaan!nähden.!Sanonnan! idea!siis!on,!että! ihmistä!vastaan!saa!sanoa,!mutta!
Jumalan!herjaaminen!on!synneistä!kenties!vakavin,!sillä!onhan!Jumalan!rakasc
taminen!on!käskyistä!tärkein!(Mk!12:30).! Jeesus!itsekin!herjaa!Herodesta!kec
tuksi! (Lk! 13:32).! Huomattavaa! on! kuitenkin! sanonnan! yhteys! Markuksen!
evankeliumin! jakeisiin! 3:28—29,! joissa! ei! mainita! ihmisen! poikaa! lainkaan.!
Matteuksen! konteksti! on! yhtenevä! Markuksen! kontekstin! kanssa,! kun! taas!
Luukkaalla!sanonnan!konteksti!on!aivan!eri.!

2.1.5!Ihmisen!poika!ja!sen!ongelmallisuus!tutkimuksessa!

Klassinen! kristillinen!Vanhan! testamentin! lukutapa,! jossa!Vanha! testamentin!
opetukset! nähdään! periaatteessa! samanlaisina! kuin! Uuden! testamentin! opec
tukset,! mutta! ikään! kuin! koodattuna,! johtaa! käsitykseen,! että! Vanhan! testac
mentin!kirjat! sisältävät! ennusmerkkejä! jonkinlaisesta!messiaasta! siinäkin! tac
pauksessa,! että! itse! teksti! ei! sellaisesta!mitään! varsinaisesti! puhukaan.173!En!
väitä,!että!monet!tutkijat!olisivat!lukeneet!juutalaisia!tekstejä!juuri!tällä!tavalla,!
mutta!en!voi!täysin!olla!jättämättä!tällaistakaan!mahdollisuutta!pois!laskuista.!
Mikään! juutalainen! teksti! ei! eksplisiittisesti,! eikä! oikeastaan! edes! implisiittic
sesti,! näytä! viittaavan! siihen,! että! ”ihmisen! poika”! olisi! ollut! minkäänlainen!
kiertoilmaisu!silloin,!kun!henkilö!halusi!sanoa!jotain!juuri!itsestään!tai!omasta!
tilanteestaan.!Sananlaskulla!—!ei!siis!vain!yhdellä!tietyllä!ilmaisulla!—!saatetc
tiin!viitata! itseensä,!mutta!siinä!tapauksessa!ei!olisi! lainkaan!merkitystä!sillä,!
olisiko! sananlaskussa!mainittu! ”ihmisen!poika”!vai!pelkästään! ”ihminen”.! Sac
nanlaskulla! voisi! viitata! itseensä! tai! johonkin!muuhun! henkilöön!myös! siinä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Clines!1989,!liv.!
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tapauksessa,! ettei! siinä!mainittaisi! ihmisen!poikaa! tai! ihmistä! laisinkaan! (ks.!
esim.! Mk! 2:21—22).! Huomattavaa! on! myös! se,! että! joissakin! tapauksissa!
evankeliumien! Jeesus! viittaa! eksplisiittisesti! itseensä! ilman! minkäänlaisia!
kiertoilmaisuja!(ks.!esim.!Mk!2:17).!

Ihmisen! poika! –sanontoja! ei! ehkä! pitäisikään! vertailla! vain! keskenään,!
vaan!myös!muiden! sananlaskujen! tai! sananlaskumaisten! sanontojen! kanssa.!
Esimerkiksi!sanonta!siitä,!kuinka!kamelin!on!helpompi!mennä!neulansilmästä!
kuin!rikkaan!päästä!Jumalan!valtakuntaan!(Mk!10:25),!tuskin!on!viittaus!vain!
tiettyyn! kameliin! ja! tiettyyn! rikkaaseen! mieheen,! vaikka! paikalla! olisi! juuri!
kyseisellä!hetkellä!ollutkin!kameli!(κάμηλος)!ja!rikas!mies!(πλούσιος).!Sananc
laskun!sisältö!olisi! tismalleen!sama,!vaikka!sanan!”rikas”!sijaan!käytössä!olisi!
joku!muu!suureen!materiaaliseen!rikkauteen!viittaava!sana!(joita!esimerkiksi!
hepreassa! on! neljä! kappaletta),! ja! kamelin! sijaan! vertauksessa! puhuttaisiin!
vaikka!laumasta!pandakarhuja,!joiden!on!vaikea!kulkea!jostain!muusta!ahtaasc
ta!aukosta.!Sananlaskuilla!voidaan!siis!viitata!tiettyihin!tilanteisiin,! ja! jopa!ihc
misiin,!mutta!tämän!perusteella!pelkän!”ihmisen!poika”!–ilmaisun!näkeminen!
juuri!tietynlaiseksi!viittaustavaksi,!on!kuin!näkisi!puut,!muttei!metsää.!

Ilmaisua! ”ihmisen! poika”! on! pitkään! pidetty! tutkimuksessa! ratkaisematc
tomana! ongelmana,174!mutta!mielestäni! ongelmana! näyttää! olevan! yksinkerc
taisesti!tutkijoiden!oma!kristillinen!tausta,!josta!heidän!näyttää!olevan!mahdoc
tonta!irtautua.!Tämä!on!sinänsä!varsin!ymmärrettävää,!sillä!yksikään!tutkija!ei!
pysty! tulkitsemaan! tekstejä! täysin!neutraalisti! ilman!minkäänlaisia! ennakkoc
oletuksia,! olivat! ne! sitten! tiedostettuja! tai! eivät.! Ongelmana! Jeesusc
tutkimuksessa,!ja!ylipäänsä!koko!eksegetiikassa!ehkä!onkin,!että!valtaosa!tutc
kijoista! on! taustaltaan! nimenomaan! kristittyjä.! Jotkut! mainitsevat! tämän!
avoimesti,175!joidenkin! tutkimuksista!se!on!selvää!muilla! tavoilla.!Tutkijoiden!
huomattavan! enemmistön! kristillisyys! johtaa! tutkimuksessa! väistämättä!
enemmän!tai!vähemmän!kristillisen!lukutavan!paradigmaan.!

Ei!siis!varsinaisesti!ole!yllättävää,!että!Casey!taipuu!omassa!tutkimuksesc
saan! näkemykseen,! että! ”ihmisen! poika”! oli! jonkinlainen! kiertoilmaisu,! kun!
henkilö! halusi! puhua! itsestään,! sillä! Caseylle! Jeesus! näyttäytyy! muutenkin!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174!Casey!1991,!48.!
175!Esim.!Theissen!1999,!xii.!
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hahmona,! joka!piti! itseään!hyvin!erityisenä! ja!mahdollisesti! jopa!yliluonnollic
sena.176!BeasleycMurrayn! tulkinta! on! samansuuntainen! kuin! Caseylla,! mutta!
hänen!muotoilunsa! Jeesuksen! puhetavasta! on! vielä! astetta! hämmentävämpi;!
Jeesus! ei! tarkoittanut! ilmaisulla! ”ihmisen! poika”! itseään,!mutta! halusi! kuulic
joidensa!ymmärtävän! ilmaisun!niin,!että!hän! tarkoitti! sillä! itseään.177!Tämänc
tapaiset!tulkinnat!ovat!tarpeettoman!monimutkaisia,!enkä!voi!olla!epäilemättä!
tulkintojen! olevan! seurausta! nimenomaan! siitä,! että!moni! tutkija! näkee! Jeec
suksen! lähes! täysin! poikkeuksellisena! hahmona! ihmiskunnan! historiassa,!
vaikka!he!tutkimuksensa!lähtökohdaksi!jotain!muuta!väittäisivätkin.!

Periaatteessa!”ihmisen!poika”!voidaan!mielestäni!tulkita!myös!viittaamaan!
johonkin!kolmanteen!tulevaisuudessa!saapuvaan!osapuoleen.!Tällöinkään!Jeec
sus!ei!olisi!kuitenkaan!mielestäni!puhunut!millään!tavalla! itsestään,!vaan!puc
hunut!Danielin!kirjan!seitsemännen!luvun!tapaan!ihmisen!kaltaisesta!tulevasta!
hahmosta!samalla!tavoin,!kun!siitä!puhuu!profeetta!Danielkin.!Jeesus!olisi!siis!
välittänyt!jumalallisen!viestin!siitä,!että!tällainen!hahmo!saapuu!lopunaikoina.!

Se,!että!Uudessa!testamentissa!on!lukuisia!viittauksia!Danielin!kirjan!seitc
semänteen!lukuun,!ei!tarkoita!vielä!mitään!muuta!kuin!sitä,!että!varhaiset!krisc
tityt! näkivät! yhteyden! Danielin! kirjan! ihmishahmon! ja! Jeesuksen! välillä.178!
Viittaus! saattaa! johtua! myös! siitä,! että! Danielin! kirjan! jae! 7:13! lienee! ainut!
kohta,! joka!edes!periaatteessa!mahdollistaa!messiaanisen! tulkinnan;!mitkään!
muut! Vanhan! testamentin! ihmisen! poika! –sanonnat! eivät! edes! voisi! viitata!
Jeesuksen!messiaanisuuteen.!Danielin!kirjassa!viittaus!on!niin! tulkinnallinen,!
että!se!mahdollisti!myös!messiaanisen!tulkinnan!varhaisessa!kristillisyydessä!
(ja!myöhemmin!ilmeisesti!myös!juutalaisuudessa).!

Se,!että!Danielin!kirja!on!ainut!Vanhan!testamentin!kirja,! jossa!mainitaan!
”(kuin)!ihmisen!poika”!arameaksi,!ei!välttämättä!ole!millään!tavalla!merkitykc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176!”Thus!the!saying![Lk!12:8—9/Mt!10:32—33;!Mk!8:38]!indirectly!assumes,!without!using!
any!title,!that!Jesus$will$soon$be!one$of$the$most$powerful$people$in$the$universe,!but$he$avoided$
saying$this$directly!by!making!a!general!statement!c!c”.!(Casey!2005,!320.)!Korostus!on!omani.!
Varsin!ristiriitaisen!Caseyn!näkemyksestä!tekee!se,!että!toisaalta!hän!on!myös!sitä!mieltä,!että!
Jeesus!viittasi!“ihmisen!poika”!–ilmaisulla!Johannes!Kastajaan.!(Casey!1999,!129.)!
177!BeasleycMurray!1987,!227.!
178!Uuden!testamentin!monet!viittaukset!Danielin!jakeeseen!7:13!toimivat!perusteluna!esim.!
Michael!Shepherdille.!(Shepherd!2006,!111.)!
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sellistä,!vaikka!Jeesus!itsekin!puhui!arameaa.!Evankelistat!olisivat!voineet!tehc
dä!viittauksia! tähän!samaan! jakeeseen,!vaikka!Danielin!kirja!olisi!ollut!kirjoic
tettu!hepreaksikin.!Kyseessä!saattaa!siis!olla!puhdas!sattuma,!eikä!sen!varaan!
ehkä! kannattaisi! tutkimuksessaan! historian! Jeesusta! koskien! liikaa! nojata.!
”Ihmisen!poika”!mainitaan!Danielin!kirjan!ulkopuolellakin!lukuisia!kertoja.!

Vaikuttaakin!siltä,!että!Danielin!kirjan!vaikeaselkoisuutta!on!käytetty!tutc
kimuksissa!hyväksi!mitä!erilaisempien!tulkintojen!tukena.!Koska!tutkijoille!ei!
näytä!olevan!selvää!edes!se,!mihin!tai!keneen!”kuin!ihmisen!poika”!viittaa!edes!
Danielin!kirjan!sisällä,!on!se!mahdollistanut!juuri!siksi!todella!monenlaisia!tulc
kintoja! myös! Jeesusta! koskien.! Danielin! kirjan! ”ihmisen! poika”! –maininnat,!
olivat!ne!sitten!viittauksia!keneen!tai!mihin!hyvänsä,!kattavat!vain!muutaman!
prosentin!koko!Vanhan!testamentin!”ihmisen!poika”!–jakeista,!joten!ehkä!puuc
hun!kiipeäminen!Danielin!kirja!edellä!ei!ole! tutkimuksen!kannalta!paras! ratc
kaisu,! vaikka! Uusi! testamentti! selvästi! Danielin! kirjan! seitsemänteen! lukuun!
viittaakin.!Tällainen! lähestymistapa!asettaisi! Jeesuksen!vaikutushistorian! tärc
keämmäksi!kriteeriksi!kuin!Jeesuksen!juutalaisen!viitekehyksen,!ja!olisi!metoc
dina!anakronistinen.!

2.2!Mk!8:31;!9:31;!10:33–34!(parall.!Mt!16:21;!17:22–23;!20:17–18;!Lk!

9:22;!9:44;!18:32–33)!

Mk!8:31:!
Καὶ! ἤρξατο! διδάσκειν! αὐτοὺς! ὅτι! δεῖ! τὸν! υἱὸν! τοῦ! ἀνθρώπου! πολλὰ!
παθεῖν! καὶ! ἀποδοκιμασθῆναι! ὑπὸ! τῶν!πρεσβυτέρων! καὶ! τῶν! ἀρχιερέων!
καὶ!τῶν!γραμματέων!καὶ!ἀποκτανθῆναι!καὶ!μετὰ!τρεῖς!ἡμέρας!ἀναστῆναι:!
!

Mk!9:31:!
ἐδίδασκεν! γὰρ! τοὺς! μαθητὰς! αὐτοῦ! καὶ! ἔλεγεν! αὐτοῖς! ὅτι! Ὁ! υἱὸς! τοῦ!
ἀνθρώπου! παραδίδοται! εἰς! χεῖρας! ἀνθρώπων,! καὶ! ἀποκτενοῦσιν! αὐτόν,!
καὶ!ἀποκτανθεὶς!μετὰ!τρεῖς!ἡμέρας!ἀναστήσεται.!!
!

Mk!10:33—34:!
ὅτι! Ἰδοὺ! ἀναβαίνομεν! εἰς! Ἱεροσόλυμα,! καὶ! ὁ! υἱὸς! τοῦ! ἀνθρώπου!
παραδοθήσεται! τοῖς! ἀρχιερεῦσιν! καὶ! τοῖς! γραμματεῦσιν,! καὶ!
κατακρινοῦσιν!αὐτὸν!θανάτῳ!καὶ!παραδώσουσιν!αὐτὸν!τοῖς!ἔθνεσιν!καὶ!
ἐμπαίξουσιν! αὐτῷ!καὶ! ἐμπτύσουσιν! αὐτῷ!καὶ! μαστιγώσουσιν! αὐτὸν! καὶ!
ἀποκτενοῦσιν,!καὶ!μετὰ!τρεῖς!ἡμέρας!ἀναστήσεται.!

Käännös#

Mk!8:31:!
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Ja$alkoi$hän$opettaa$heitä,$ että$ ihmisen$pojan$ täytyy$kärsiä$paljon$ ja$ tulla$
hylätyksi$ vanhimpien,$ ylipappien$ ja$ lainoppineiden$ toimesta$ ja$ tulla$ tape'
tuksi$ja$kolmen$päivän$jälkeen$nousta$ylös.$
$

Mk!9:31:!
Sillä$hän$opetti$opetuslapsiaan$ja$sanoi$heille,$että$ihmisen$poika$annetaan$
ihmisten$käsiin,$ja$he$tappavat$hänet,$ja$tultuaan$tapetuksi$hän$kolmen$päi'
vän$jälkeen$nousee$ylös.$
$

Mk!10:33—34:!
”Katso,$nousemme$Jerusalemiin$ja$ihmisen$poika$tulee$annetuksi$ylipapeille$
ja$ lainoppineille,$ ja$ he$ tuomitsevat$ hänet$ kuolemaan$ ja$ antavat$ hänet$ pa'
kanoille,$ja$he$pilkkaavat$häntä$ja$sylkevät$hänen$päälleen$ja$ruoskivat$hän'
tä$ja$tappavat,$ja$kolmen$päivän$jälkeen$hän$nousee$ylös.$

Huomioita#

Käännösratkaisut! eivät! jakeiden! osalta! vaadi! erityistä! huomiota.!Merkittävin!
ero!vuoden!1992!käännökseen!on!se,!että!olen!kääntänyt!kreikan!passiivit!selc
keämmin!passiiveiksi,!vaikkei!se!kovin!sujuvaa!suomea!olekaan.!Kreikan!kiec
len!passiivimuodot!kuitenkin!ilmaisevat!mielestäni!sen!tärkeän!teologisen!linc
jauksen,!että!Jeesuksen!kohtalo!tapahtui!Jumalan!tahdon!mukaan.!Kun!Jeesus!
siis! puhuu,! että! ”ihmisen! poika! annetaan”! (myös! esimerkiksi! ”luovuttaa”! tai!
”toimittaa”! olisivat! käypiä! suomennoksia),! on! aktiivisena! osapuolena! tässä!
antamisessa!Jumala.!

2.2.1!Kirjallisuuskritiikki!ja!lähteiden!vertailu!

Markuksen!evankeliumin!ensimmäistä!passioennustusta!edeltävä!perikooppi,!
jossa!Pietari!tunnustaa!Jeesuksen!messiaaksi!(minkä!Jeesus!näyttää!ankarasti!
kieltävän),!toimii!eräänlaisena!vedenjakajana!Markuksen!evankeliumissa;!täsc
tä!alkaa!matka!kohti!Jerusalemia,!jossa!Jeesuksen!missio!huipentuu!hänen!kuoc
lemaansa,! joka! evankeliumeissa! onkin! Jeesuksen! mission! päämäärä,! kuten!
passioennustuksetkin! vihjaavat.! Kolmessa! suuressa! passioennustuksessa!
Markuksen!evankeliumin!Jeesus!kertoo!tämän!aivan!avoimesti!(ts.! ilman!verc
tauksia)!opetuslapsilleen,! jotka!eivät!kuitenkaan!näytä!ymmärtävän,!mistä!on!
kyse.!Kaikkia!kolmea!passioennustusta!seuraa!opetus!opetuslapseudesta.!

Kahdessa! ensimmäisessä! passioennistuksessa! ei! eksplisiittisesti! mainita,!
keille! kaikille! opetuslapsille! Jeesus! tulevasta! kärsimyksestään! kertoo,! mutta!
kolmannessa! kerrotaan! Jeesuksen! ottaneen! ”jälleen”! (πάλιν)! luokseen! kaksic
toista! opetuslastaan,! mikä! tarkoittanee,! että! näitä! kahtatoista! tarkoitetaan!
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myös! kahdessa! ensimmäisessä! ennustuksessa.! Ennustukset!myös! tapahtuvat!
aina!matkalla! jonnekin,!eivätkä!kaupungeissa! julkisena!opetuksena!mahdollic
simman! suurelle! yleisölle.! Onkin! esitetty,! että!Markuksen! evankeliumissa! on!
niin! sanottu! messiaanisen! salaisuuden! teema,179!ja! tämä! salamyhkäisyys! soc
piikin! kyseiseen! teoriaan! varsin! hyvin.! Messiaaninen! salaisuus! palautuu! toc
dennäköisesti! juutalaiseen!ideaan!siitä,!että!messias!paljastuu!vasta! lopun!aic
koina.180!Tähän!sopii!myös!ensimmäistä!passioennustusta!edeltävä!perikoopc
pi,!jossa!Jeesus!soimaa!Pietaria!tämän!tunnustuksen!takia.!

Kaikissa! kolmessa! suuressa! Markuksen! passioennustuksessa! toistuvat!
samat! neljä! ilmaisua:! ihmisen! poika,! tapetaan,! ylösnousee,! ja! kolmen! päivän!
jälkeen.!Matteuksen!ja!Luukkaan!paralleelit!ovat!lähes!samanlaisia,!mutta!joic
takin!pieniä!eroja!löytyy:!sekä!Matteus!että!Luukas!korjaavat!Markuksen!ilmac
uksen! ”kolmen!päivän! jälkeen”!muotoon! ”kolmantena!päivänä”;!Matteuksella!
ei! ole! ensimmäisessä!ennustuksessa! ilmaisua! ”ihmisen!poika”;!Luukkaan! toic
sesta! ennustuksesta!puuttuvat! viittaukset! tappamiseen! ja! ylösnousemukseen!
kolmantena! päivänä;! Luukkaan! kolmannessa! ennustuksessa! ”ihmisen! poika”!
annetaan! suoraan! pakanoille,! eikä! ensin! ylipapeille! ja! lainoppineille,! kuten!
Markuksen! ja!Matteuksen! evankeliumeissa;! Luukas! lisää! kolmanteen! ennusc
tukseen!ajatuksen!siitä,!että!profeetat!ovat!kertoneet! ihmisen!pojan!kohtalon!
etukäteen;!Matteus!käyttää!ylösnousemuksesta! sanaa! ἐγείρω,!Markus! sen! sic
jaan!käyttää! sanaa!ἀνίστημι;!Luukas!käyttää!ylösnousemuksesta!käyttää!moc
lempia! edellä! mainittuja! sanoja! (ensimmäisessä! ennustuksessa! ἐγείρω,! kolc
mannessa! ἀνίστημι).! Kaikilla! kolmella! synoptikolla! ensimmäiseen! passioenc
nustukseen! sisältyy! ajatus! kärsimyksen! tarpeellisuudesta,! jota! ilmaistaan!
kreikan!sanalla!δεῖ.181!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!Ks.!esim.!Räisänen,!The$’Messianic$Secret’$in$Mark.!
180!Marcus!2009,!669;!Itse!asiassa!Marcus!tulkitsee!Midrashin!tekstin!niin,!että!messias!on!
piilossa!ennen!kuin!hänet!paljastetaan,!mikä!on!hieman!eri!asia!kuin!messiaan!paljastuminen!
vasta!lopun!aikoina,!johon!Midr.!Ps.!21:1!tosiasiassa!viittaa:!”this!is!the!Messiah,!the!Son!of!
David,!who!is!hidden!until!the!time!of!the!end.”!On!eri!asia!olla!piilosilla!löytymiseensä!asti!
kuin!maailmanloppuun!asti!!
181!Kärsimyksen!tarpeellisuus!löytyy!myös!Johanneksen!evankeliumin!ensimmäisestä!passioc
ennustuksesta.!
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2.2.2!Historiallisten!vaikutusten!uskottavuus!

Tradition#taipumusten#vastustus#

Markuksen!kolmessa!suuressa!passioennustuksessa!ei!varsinaisesti!ole!mitään!
muuta!kristillisten!traditioiden!vastaista!kuin!ilmaus!”kolmen!päivän!jälkeen”!
(μετὰ!τρεῖς!ἡμέρας).!Markuksen!evankeliumi!on!Uuden! testamentin!kirjoista!
ainut,! jossa! ylösnousemuksen! ajankohdasta! käytetään! juuri! tätä! muotoilua.!
Matteus! ja!Luukas! sen! sijaan!kirjoittavat!paralleeleissaan!τῇ! τρίτῃ!ἡμέρᾳ,! eli!
”kolmantena! päivänä”.!Myös! Paavali! kirjoittaa! Jeesuksen! herätetyn! ”kolmanc
tena!päivänä”!(1.!Kor.!15:4),!vaikkakin!kreikankielinen!muotoilu,!τῇ!ἡμέρᾳ!τῇ!
τρίτῃ,!on!hieman!eri!kuin!Matteuksella!ja!Luukkaalla.!Brownin!mukaan!erilaic
set!versiot!osoittavat!suullisen!tradition!merkityksen,!vaikka!saatavilla!olisikin!
ollut!kirjallinen!lähde.182!Itse!olen!sitä!mieltä,!että!Matteus!ja!Luukas!todennäc
köisesti!tarkoituksella!korjasivat!Markuksen!käyttämän!muotoilun,!että!se!soc
pisi!paremmin!Jeesuksen!kuolemaa!ja!ylösnousemusta!koskevaan!kristilliseen!
traditioon!(Jeesus!kuoli!perjantaina,!ylösnousi!sunnuntaina).!Monen!muunkin!
Matteuksen! ja! Luukkaan! poikkeavan! muotoilun! Markuksen! evankeliumin!
kohdista!voidaan!tulkita!olleen!täysin!tietoisia!valintoja!(ks.!1.3.2).!

Kyseessä! saattaa! olla! myös! poikkeava! traditiolinja,! mutta! mielestäni! ei!
välttämättä! ylösnousemuksen! ajankohdasta,! vaan! yksinkertaisesti! sanamuoc
doista;!”kolmen!päivän!jälkeen”!ja!”kolmantena!päivänä”!kun!saattoivat!hyvinc
kin!viitata!samaan!hetkeen,!ja!vieläpä!kahdella!eri!tavalla:!1)!”kolme”!ei!tarkoic
ta!välttämättä! juuri!kolmea,!vaan!merkitys!saattoi!olla!myös!”muutama”,!sillä!
tällaista! sanaa! ei! ollut! arameassa,! ei! hepreassa,! eikä!myöskään! kreikassa;! 2)!
päivä,! jona! Jeesus!surmattiin! (perjantai)! ja!päivä,! jona! Jeesus!ylösnousi! (sunc
nuntai)!olisi! juutalaisuudessa!laskettu!kahdeksi!kokonaiseksi!päiväksi,!vaikka!
tosiasiassa!kyse!ei!ollut!edes!puolikkaista!päivistä.183!Nykyisen!aikakäsityksen!
mukaan!Jeesus!olisi!ollut!haudassaan!siis!vain!yhden!kokonaisen!päivän!(lauc
antai)! ja! vähän! päälle.! Ensimmäisen! vuosisadan! aikana! ”kolmen! päivän! jälc
keen”!ja!”kolmantena!päivänä”!saattoivat!siis!kuitenkin!tarkoittaa!samaa!asiaa,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182!Brown!1994,!1476.!
183!Gundry!1993,!447.!
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joten! Markuksen! käyttämän! muotoilun! tulkitseminen! kristillisyyden! vastaic
seksi!vain!sen!takia,!että!se!on!hieman!erilainen,!on!ongelmallista.!

Gundry!argumentoi,!että!kristillisen!tradition!vastaista!ovat!myös!kolmanc
nen! ennustuksen! yksityiskohdat! Jeesuksen! kärsimistä! rangaistuksista,! jotka!
eivät! täysin! tarkasti! noudattele! passionarratiivin! järjestystä,! mikä! olisi! Gunc
dryn!mukaan!odotettavaa,!jos!Markus!olisi!itse!keksinyt!laittaa!Jeesuksen!suuc
hun! nämä! sanat! kärsimyksen! yksityiskohdista.184!Tämä! seikka! on! kuitenkin!
niin! mitätön,! etten! voi! pitää! sitä! varsinaisesti! edes! huolimattomuutena! tai!
erehdyksenä.! Argumentti! ei! muutenkaan! automaattisesti! toimi! passioennusc
tuksen!autenttisuuden!puolestapuhujana,!sillä!kyse!ei!välttämättä!ole!siitä,!että!
ennustus!ei!pidä!yhtä!passionarratiivin!kanssa,!vaan!siitä,!että!Markuksen!pasc
sionarratiivi!ei!pidä!yhtä!ennustuksen!kanssa.185!Epäjohdonmukaisuudet!narc
ratiivissa! eivät! ole! sama! asia! kuin! tradition! vastaisuus.!Mikään! käsikirjoitusc
versio!ei!myöskään!korjaa!sylkemisen,!pilkkaamisen!ja!ruoskimisen!järjestystä!
(ei!passioennustuksen,!eikä!pilkkaamisperikoopinkaan!osalta),! joten!selvästic
kään!asia!ei!ollut!millään!tavalla!tärkeä,!kuten!Gundry!argumentoi.!Lisäksi!ajac
tuksena!epäilemättä!on,!että!pilkkaaminen,!sylkeminen!ja!ruoskiminen!tapahc
tuvat!ikään!kuin!yhtäaikaisesti!eikä!juuri!yksitellen!tietyssä!järjestyksessä.!Syy!
miksi!Markus!kirjoittaa!Jeesusta!lyödyn!ruokokepillä!(kreik.!κάλαμος;!voi!olla!
myös! yleismerkityksessä! vain! ”keppi”! tai! tarkoittaa! kirjurin! kirjoitusruokoa!
(Ps.! 45:2)),! eikä! ruoskalla,! saattaa! olla! allusiivinen! viittaus! Jesajan! kirjan! jac
keeseen! 42:3.186!Toisaalta! en! ole! kovin! vakuuttunut! tällaisen! yhteen! tiettyyn!
sanaan! nojaavan! argumentoinnin! mielekkyydestä;! se,! että! evankeliumeissa!
käytetty!sana! löytyy!Septuagintasta,! saattaa!olla!myös!puhdas!sattuma!(vaikc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184!Gundry!1993,!574—575.!Jakeessa!10:34!Jeesus!ennustaa,!että!kun!hänet!on!luovutettu!
pakanoille,!nämä!”pilkkaavat!ja!sylkevät!ja!ruoskivat!häntä!ja!tappavat!hänet”,!vaikka!luvussa!
15!Pilatus!ensin!ruoskitti!Jeesuksen!(15:15)!ja!sitten!vasta!sotilaat!pilkkaavat!Jeesusta!ja!sylc
kevät!tämän!päälle!(15:26—20).!
185!On!esitetty,!että!Markuksen!evankeliumin!passionarratiivi!palautuisi!johonkin!varhaisemc
paan!passionarratiiviin!(ks.!1.3.2),!mutta!vaikka!näin!olisikin,!ei!ole!mitenkään!varmaa,!että!
Markus!olisi!kirjoittanut!joka!ikisen!sanan!tismalleen!samassa!järjestyksessä!kuin!se!oli!pasc
sionarratiivissa.!
186!Marcus!2009,!1048.!
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kakin!tässä!tapauksessa!Jesajan!kirjan!42.!luku,!ja!etenkin!sen!jakeet!1—9!soc
pisivat!erityisen!hyvin!kristilliseen!kuvaan!Jeesuksesta).!

Jokaisen!synoptikon!(ja! Johanneksen)!ensimmäiseen!passioennustukseen!
sijoittuva! ajatus! kärsimyksen! tarpeellisuudesta! on! täysin! kristillisyyden!muc
kainen!idea,!ja!kristinuskolle!hyvin!tärkeä.!Adela!Yarbro!Collinsin!mukaan!kärc
simyksen!tarpeellisuutta!ilmaiseva!kreikan!sana!δεῖ!on!vahva!vihje!teologisesc
ta! tulkinnasta,! ja!sillä!viitataan!Danielin!kirjan! jakeeseen!2:28,187!jossa!kerroc
taan!Jumalan!paljastaneen!unien!kautta!kuningas!Nebukadnessarille,!mitä!viic
meisinä!päivinä! tapahtuu.!Scot!McKnight!sen!sijaan!näkee!passioennustusten!
taustalla! pikemminkin! Danielin! kirjan! seitsemännen! luvun,! sillä! hänen! muc
kaansa!Danielin!kirjassa!mainitut!”korkeimman!pyhät”!ja!heidän!kärsimyksenc
sä!samaistuvat!Jeesukseen!ihmisen!pojan!toimiessa!linkkinä!Danielin!kirjan!ja!
Markuksen! evankeliumin! välillä.188!Myös! Jesajan! kirjan! kärsivän! palvelijan!
laulu!(Jes.!52:13—53:12)!tavallisesti!nähdään!kristillisen!kärsimyksen!tarpeelc
lisuuden!idean!taustalla.189!Brown!kuitenkin!huomauttaa,!että!varhaisille!krisc
tityille! tärkeä! idea! Jesajan!kirjan!kärsivästä!palvelijasta!ei!ole!eksplisiittisesti!
läsnä!passioennustuksissa.190!Tämä!ei!kuitenkaan!sulje!pois!sitä!mahdollisuutc
ta,!etteikö!kärsivän!palvelijan!laululla!jotain!vaikutusta!ennustuksiin!olisi!ollut!
(ja!moniin!muihinkin! tekstikohtiin).!On!varsin! ymmärrettävää,! että!mitä! tärc
keämpi!ja!tunnetumpi!jokin!Vanhan!testamentin!kohta!oli,!sitä!vähemmän!siic
hen!oli!tarvetta!viitata!aina!eksplisiittisesti.!

Lähteiden#yhtenevyys#

Lähteiden! yhtenevyyden!kriteerin!näkökulmasta! passioennustukset! kokonaic
suuksina!eivät!ole!millään!tavalla!mielenkiintoinen!tutkimuskohde,!sillä!kaikki!
tekstikohdat,! joissa!Jeesus!ennustaa!tällä!tavalla!oman!kuolemansa,!ovat!suhc
teessa! toisiinsa! (ts.!Matteus,!Luukas,! ja! Johannes!ovat!kopioineet!omat!versic
onsa!Markukselta).!Yksittäisten!elementtien!osalta!asia!onkin!jo!mielenkiintoic
sempi,! sillä!esimerkiksi! ilmaisu! ”ihmisen!poika”!esiintyy!monissa! itsenäisissä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187!Collins!2007,!403.!
188!McKnight!2005,!237.!
189!Esim.!McKnight!2005,!225;!Witherington!2006,!400.!
190!Brown!1994,!1480—1481.!
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lähteissä!(Mk,!Q,!M,!L).!Kuten!ylempänä!jo!mainitsin,!eivät!kaikki!ihmisen!poika!
–sanonnat!voi!olla!autenttisia,!vaan!autenttisia!ovat!todennäköisimmin!sellaic
set!sanonnat,! joissa!”ihmisen!poika”!voidaan!ymmärtää!hyvin!yleisellä!tasolla!
tarkoittamaan! ihmistä.!Kolmea! suurta! passioennustusta! ei! tällä! tavalla! voida!
ymmärtää! muuttamatta! ennustuksien! luonnetta! merkittävästi.! Lisäksi! Casey!
sanoo,! ettei! passioennustuksista! sellaisenaan! saa! muodostettua! tyydyttäviä!
arameankielisiä! vastineita,191!mutta! tätä! en! varsinaisesti! pidä! kovin! suurena!
ongelmana,!sillä! tarkkojen!sanamuotojen!rekonstruointi!ei!ole! tutkimuksessa!
muutenkaan!tärkeää!(ks.!1.4).!

Traditiot! ylösnousemuksesta! liittyvät! usein! juuri! Jeesukseen.! Paavalikin,!
kertoessaan!ylösnousemuksesta!melko!yleisellä!tasolla,!liittää!opetuksen!ositc
tain! juuri! Jeesuksen! kuolemaan! ja! ylösnousemukseen! (1.! Kor.! 15:12—55).!
Markuksen!evankeliumin!jakeissa!12:18—27!(parr.!Mt!22:23—33;!Lk!20:27—
38)! Jeesus! opettaa! saddukeuksia! ylösnousemuksesta.! Ei! siis! juuri! omastaan,!
vaan! ylösnousemuksen! luonteesta! yleisesti.! Jakeissa! esitetty! näkemys! sopisi!
varsin!hyvin!esimerkiksi!essealaiseen!käsitykseen!sielusta,!mutta!toisaalta!yhc
täläisyydet! Paavalin! opetukseen! ylösnousemusruumiista! ovat! myös! hyvin!
vahvoja.!

Edellisen!tarkoitus!ei!ole!kieltää!sitä,!etteikö!Jeesus!olisi!voinut!sanoa!jotac
kin! ylösnousemusta! koskien,! vaan! kritisoida! muutamien! tutkijoiden! (mm.!
Evans,!Casey,!McKnight)!varsin!hätiköityjä! johtopäätöksiä!ylösnousemukseen!
liittyen,! sillä! heille! pelkkä! ylösnousemuksen! mainitseminen! näyttää! olevan!
riittävä!ehto!autenttisuudelle.!Tyydyn!vain!toteamaan!sen,!ettei!ylösnousemuc
straditioita!näytä!esiintyvän!itsenäisissä!lähteissä;!Matteus!ja!Luukas!ovat!koc
pioineet!ylösnousemusta!koskevat! tekstikohtansa!Markukselta,! jonka!tekstiin!
ovat!puolestaan!vaikuttaneet!Paavalin!kirjeiden! ideat.!Qclähde!eikä!Tuomaan!
evankeliumi! mainitse! ylösnousemuksesta! yhtään! mitään,! mutta! toisaalta! ne!
eivät!mainitse!Jeesuksen!kuolemastakaan!yhtään!mitään.!

Käsitykset! ylösnousemuksen! luonteesta! eivät! selvästikään! olleet! varhaic
sen! kristinuskon!piirissä! yhteneviä.! Ensimmäinen!kirje! korinttilaisille! paljasc
taa,!että!korinttilaiset!eivät!ilmeisesti!uskoneet!kenenkään!muun!kuin!Jeesukc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191!Casey!1991,!48.!Casey!kuitenkin!tulee!johtopäätökseen,!että!Jeesus!sanoi!jotakin!passioenc
nustusten!tapaista,!ks.!seuraava!luku!2.1.2.!
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sen!ylösnousseen.!Paavali!opastaa!korinttilaisia,!että!jos!he!eivät!usko!yleiseen!
ylösnousemukseen,!ei! Jeesuskaan!ole!noussut!kuolleista! (15:13).!Tätä! seuraa!
selonteko! ylösnousemusruumiista,! jonka! Paavali! selvästi! erottaa! lihallisesta!
ihmisruumiista! (15:42—44).! Paavalikaan! ei! siis! usko! ruumiilliseen! ylösc
nousemukseen,!ei!siis!ehkä!myöskään!Jeesuksen!osalta,!vaikka!uskookin,!että!
Jeesus!on!ylösnoussut!ennen!muita!(15:20).!!

Joka! tapauksessa,! ylösnousemustraditio! on! yksi! varhaisimmista! Jeesusta!
koskevista!traditioista.!Se,!palautuuko!traditio!millään!tavalla!Jeesuksen!itsenc
sä!sanoihin,!vai!kenties!vain!opetuslasten!kokemiin!ilmestyksiin!—!jotka!Paac
vali! liittää!läheisesti!ylösnousemukseen!(1.!Kor.!15:4—5)!—!onkin!huomattac
vasti!hankalampi!kysymys.!Synoptisten!evankeliumien!erilaiset!traditiot!siitä,!
mitä! Jeesuksen! haudalla! tapahtui! (ja! Matteuksen! ja! Luukkaan! tapauksessa!
myös!siitä,!mitä!tämän!jälkeen!tapahtui),!palautuvat! loppujen! lopuksi!kuitenc
kin!yhteen!ja!samaan!ideaan:!Jeesus!oli!noussut!kuolleista.!Se,!mitä!yritän!tällä!
sanoa,!on!siis!se,!että!vaikka!Jeesus!ei!olisi!ylösnousemuksesta!sanonut!sanaac
kaan,! olisivat! opetuslasten! (ja! Paavalin)! kokemat! ilmestykset! olleet! riittäviä!
syitä!evankeliumien!erilaisten!ylösnousemustraditioiden!syntymiselle.192!Siisc
pä! lähteiden!yhtenevyyden!kriteerin!nojalla!ei!mielestäni!voida! täysin!aukotc
tomasti! tulla!edes!sellaiseen!varsin!yleispiirteiseen!johtopäätökseen,!että! Jeec
sus!puhui!ylösnousemuksesta!edes!jotakin.193!

Vihjeet!historian!Jeesuksen!ylösnousemuskäsityksistä!pitää!siis!etsiä!ainoc
astaan! varhaisimmista! lähteistä,! eli!Qclähteestä! ja!Paavalin! kirjeistä.! En!usko!
myöhemmin! kirjoitettujen! synoptisten! evankeliumien! sisältävän! ylösc
nousemusta!koskien!mitään!todella!itsenäistä;!usko!Jeesuksen!ylösnousemukc
seen!on!koko!kristinuskon!kivijalka,! joten!on! siis! aivan! luonnollista,! että! sen!
pohjalta! kehittyi! useammanlaisia! tulkintoja.! Ylösnousemus! oli! varmasti! kesc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192!Räisänenkin!sanoo!kristillisen!ylösnousemususkon!perustuvan!ilmestyksiin,!(Räisänen!
2011,!42.)!joskin!hän!asettaa!ilmestysten!vastinkappaleeksi!tyhjän!haudan!tradition,!eikä!Jeec
suksen!antamaa!opetusta!aiheesta.!
193!Sanders!tulee!samaan!johtopäätökseen!koskien!martyrologiaa;!käsitys!Jeesuksen!kuoleman!
voitokkuudesta!on!täysin!mahdollinen!ilman,!että!Jeesus!olisi!opettanut!asiasta!yhtään!mitään.!
(Sanders!1985,!324.)!Mielestäni!tämä!pätee!myös!Jeesuksen!ylösnousemukseen.!Molemmat!
liittyvät!mielestäni!huomattavasti!todennäköisemmin!tarpeeseen!selittää!kuolema!tapahtuc
man!jälkeen!kuin!sitä!ennen.!
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kustelun!aiheena!yleisemmälläkin!tasolla!kuin!vain!Jeesuksen!ylösnousemusta!
koskien;! tästä! todistaa! myös! Ensimmäisen! korinttilaiskirjeen! 15.! luku,! joka!
paljastaa,!että!kristittyjen!piireissä!ei!suinkaan!ollut!yhtenäistä!käsitystä!ylösc
nousemuksen! luonteesta.!Niinpä!Markuksen!evankeliumin!yllä!mainittu!peric
kooppi!(12:18—27)!saattaa!hyvinkin!palautua!kristillisiin!motiiveihin;!se!opetc
taa!Jeesuksen!suulla!ylösnousemusruumiista.!Kyse!ei!siis!välttämättä!ole!krisc
tillisen!tradition!vastaisuudesta,!kuten!väittää!esimerkiksi!Evans.194!Itse!asiasc
sa!Evansin!väite!on,!ettei!teksti!sisällä!mitään!kristillistä,!mikä!onkin!mielestäc
ni!todella!hätiköity!johtopäätös.!195!!

Ensimmäisen!korinttilaiskirjeen!15.! luku! sisältää!myös!yhden!varhaisimc
masta! traditioista!koskien! Jeesuksen!ylösnousemusta,!Paavali!kertoo,! että!on!
saanut!vastaanottaa!seuraavanlaisen!tradition:!
!

Kristus! kuoli! meidän! syntiemme! vuoksi,! niin! kuin! oli! kirjoitettu,! hänet!
haudattiin,! hänet!herätettiin!kuolleista!kolmantena!päivänä,!niin!kuin!oli!
kirjoitettu,!ja!hän!ilmestyi!Keefakselle!ja!sitten!niille!kahdelletoista.!!
(1Kor.!15:3—4)!

!
Yhtäläisyydet!Markuksen!evankeliumin!passioennustuksiin!näyttävät!selviltä,!
mutta! itse! asiassa! eroavaisuuksia! on! useita:!Markuksen! passioennustuksissa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194!Evans!2001,!251.!
195!”c!c!there!is!no!Christian!content.”!(Evans!2001,!251)!Toinen!Evansin!virhepäätelmä!liittyy!
ajoitukseen:!Evansin!mukaan!tradition!on!oltava!Jeesuksen!kuolemaa!edeltävä,!sillä!Jeesus!
väittelee!saddukeusten!kanssa,!joita!ei!Markuksen!evankeliumin!kirjoittamisen!aikaan!ollut!
enää!olemassa.!Väittelyä!ylösnousemuksesta!ei!siis!olisi!voinut!tapahtua!kristinuskon!ja!tempc
pelin!tuhosta!selvinneen!rabbiinisen!juutalaisuuden!välillä,!sillä!mitään!väittelyn!tarvetta!ei!
olisi!ollut.!(ibid.)!Ensinnäkin,!Jeesuksen!kuoleman!ja!toisen!temppelin!tuhoutumisen,!ja!sitä!
myötä!myös!saddukealaisen!puolueen!häviämisen!välissä!oli!useampi!vuosikymmen,!joiden!
aikana!kristityt!olisivat!ehtineet!väitellä!saddukeusten!kanssa!vaikka!ja!mistä.!Toisekseen,!
saddukeuksia!todennäköisesti!oli!olemassa!jonkin!aikaa!myös!temppelin!tuhoutumisen!jälc
keen.!Jos!näin!ei!olisi,!miksi!Josefus!kirjoittaisi!Juutalaissotien!historiassaan!juutalaisuuden!
koostuvan!—!aikamuoto!on!siis!preesens!!—!kolmesta!eri!koulukunnasta!(Sota.!2:8:2),!jos!
asian!laita!ei!näin!enää!olisi!ollut!(Josefuksen!teos!on!siis!kirjoitettu!temppelin!tuhoutumisen!
jälkeen).!Ei!selvästikään!tee!oikeutta!historialle!ajatella,!että!eräänä!päivänä!saddukeuksia!oli!
vielä!olemassa,!ja!seuraavana!päivänä!heitä!ei!yhtäkkiä!ollutkaan.!Saddukeusten!puolue!kyllä!
kuihtui,!mutta!ei!selvästikään!heti!temppelin!tuhoutumisen!jälkeen.!Kristityillä!oli!siis!aikaa!
väitellä!saddukeusten!kanssa!myös!toisen!temppelin!tuhoutumisen!jälkeen.!
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1)!ei!viitata!millään!tavalla!ajatukseen,!että!kuolema!ja!ylösnousemus!tapahtuc
vat!Kirjoitusten!mukaan,!2)!ei!ole!ajatusta!soteriologiasta,!eli!syntien!puolesta!
kuolemisesta,! 3)! ei! mainita! mitään! Jeesuksen! hautaamisesta,! 4)! ylösc
nousemuksesta!käytetään!sanaa!ἀνίστημι,!toisin!kuin!Ensimmäisessä!korinttic
laiskirjeessä,! jossa! Paavali! käyttää! sanaa! ἐγείρω,! 5)! käytetään! ilmausta! ”kolc
men!päivän!jälkeen”,!eikä!”kolmantena!päivänä”,!ja!6)!ei!ole!ajatusta!kuoleman!
jälkeisistä!ilmestyksistä.!

Näistä!etenkin!kohdat!2),!4),!ja!5)!ovat!sellaisia,!joihin!on!kiinnitetty!paljon!
huomiota,!ja!joiden!perusteella!on!argumentoitu!autenttisuuden!puolesta,!sillä!
Markuksen! evankeliumin! poikkeavuudet! voidaan! nähdä! vihjeinä! varhaisemc
masta! traditiosta.! Soteriologian! tai! ylipäänsä! jonkin! kristologisen! ajatuksen!
puutteella! ei! kuitenkaan! voi! mielestäni! perustella! oikeastaan! yhtään!mitään!
siinä!tapauksessa,!että!kyseinen!puuttuva!ajatus!löytyy!tekstistä!jostain!muualc
ta.! Syntien! puolesta! kuoleminen! löytyykin! Markuksen! evankeliumista! mm.!
jakeesta! 10:45.! Kristologisten! oppien! puuttumisella! perustelu! on! ontuvaa!
myös!siksi,!että!sen!perusteella!autenttiseksi!voidaan!todeta!aivan!kaikki,!mitä!
evankeliumeihin!on!kirjoitettu,! sillä! yhdessäkään! jakeessa! ei! ole! tiivistettynä!
koko!ensimmäisen!vuosisadan!kristillistä!oppia.!

Jäljelle! varhaiseen! traditioon! viittaavista! Markuksen! passioennustusten!
piirteistä! jäävät! siis! ylösnousemusta! ja! siihen! liittyvää! ajankohtaa! koskevat!
erilaiset! ilmaukset.!Markuksen!käyttämän!sanan!ἀνίστημι!varhaisuuteen!viitc
taa! myös! Ensimmäistä! korinttilaiskirjettä! varhaisempi! Ensimmäisen! tessac
lonikalaiskirje,!jonka!jakeissa!4:14!ja!4:16!käytetään!ylösnousemukseen!liittyc
en!tätä!samaa!sanaa.!ἀνίστημι!esiintyy!Paavalin!aidoissa!kirjeistä!myös!jakeesc
sa! 1.! Kor.! 10:7,! mutta! siinä! sana! ei! liity! kuolleista! ylösnousemiseen!millään!
tavalla.196!Ensimmäisen! tessalonikalaiskirjeen! jakeiden! varhaisempaan! alkuc
perään!viitannee!myös!se,!että! Jeesukseen!viitataan!Jeesuksena,!eikä!Kristukc
sena.197!Täysin! ongelmaton! ei! argumentointi! sanan! ἀνίστημι! perusteella! ole,!
sillä! jakeessa! 1.! Tess.! 1:10! käytetään! kuitenkin! sanaa! ἐγείρω,! mutta! jälleen!
puhe!on!Jeesuksesta,!eikä!Kristuksesta.!Liekö!alunperin!näillä!kahdella!eri!sac
nalla!sen!suurempaa!teologista!merkitystä!edes!ollut,!mutta!selvää!on!kuitenc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196!Ks.!myös!Hepr.!7:11,!14,!joissa!ἀνίστημι!ei!tarkoita!kuolleista!nousemista.!
197!Bruce!1982,!97.!
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kin!se,!että!Ensimmäistä!tessalonikalaiskirjettä!lukuun!ottamatta,!käyttää!Paac
vali198!ylösnousemuksesta! ainoastaan! sanaa! ἐγείρω,! josta! tuli! kristillisessä!
uskontunnutuksessa!käytetty!sana.!

Kuten! sanoin! jo! ylempänä,!pidän! todennäköisimpänä! sitä,! että!Luukas! ja!
Matteus!korjasivat!Markuksen!käyttämän!muotoilun!“kolmen!päivän! jälkeen”!
tarkoituksella!muotoon!“kolmantena!päivänä”,! jotta!se!sopisi!paremmin!krisc
tilliseen!traditioon!Jeesuksen!kuolemasta!ja!ylösnousemuksesta.!Tämä!saattaa!
johtua!siitä,!että!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumeissa!on!muitakin!varsin!
kirjaimellisia!tulkintoja!sellaisista!ilmauksista,! jotka!ovat! itse!asiassa!vertausc
kuvallisia.!Esimerkiksi!titteli!”Jumalan!Poika”!oli!juutalaisuudessa!metaforinen!
ilmaus! jumalallisesta! suosiosta,199!kun! taas!Matteuksen! ja! Luukkaan! evankec
liumien!alkujen!perusteella,!oli!(ainakin!joillakin)!kristityillä!kyseisestä!tittelisc
tä!huomattavasti!kirjaimellisempi!käsitys;!Maria!todella!tuli!raskaaksi!Jumalan!
toimesta.!Markuksen! evankeliumin! jae,! jossa! Jumala! tunnistaa! Jeesuksen!poc
jakseen!vasta! Johanneksen!antaman!kasteen!yhteydessä,! sopii!huomattavasti!
paremmin! juutalaisiin! käsityksiin! jumalallisesta! suosiosta.! Myös! tyhjän! hauc
dan! traditio! saattaisi! selittyä! tällaisella! varsin! kirjaimellisella! tavalla! tulkita!
asioita;!Jeesuksen!ylösnousemusta!ei!käsitetty!sielun!ylösnousemukseksi,!vaan!
hyvin! kirjaimellisesti! niin,! että! Jeesus! oli! noussut! ylös! lihoineen,! luineen! ja!
nahkoineen.!Niinpä!Matteukselle!ja!Luukkaalle!saattoi!olla!myös!ilmeisen!tärc
keää!se,!että!Jeesus!ylösnousi!—!ja!sanoi!ylösnousevansa!—!juuri!kolmantena!
päivänä,!eikä!kolmen!päivän!jälkeen,!vaikka!ilmaukset!olivatkin!synonyymisiä.!

On!mahdollista,! että!Matteus! ja! Luukas! korjasivat!Markuksen! käyttämän!
ilmaisun! Paavalilta! peräisin! olevan! tradition! mukaiseksi,! joskin! tällöin! olisi!
odotettavaa,! että! he! myöskin! käyttäisivät! Paavalin! muotoilua! (τῇ! ἡμέρᾳ! τῇ!
τρίτῃ)!sanatarkasti,!varsinkin!kun!se!on!myös!Septuagintassa!käytetty!muotoic
lu.!Varsin!mielenkiintoista!on,!että!kaikkein!varhaisin!Paavalin!kirje!ei!sisällä!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198!On!esitetty,!ettei!Ensimmäisen!tessalonikalaiskirjeen!pääasiallinen!kirjoittaja!ole!edes!Paac
vali,!vaan!tämä!on!tehnyt!vain!muutamia!lisäyksiä!alunperin!Silvanuksen!(joka!mainitaan!jac
keessa!1:1,!ja!on!kenties!sama!henkilö!kuin!Ap.t.:n!jakeessa!15:22!mainittu!Jerusalemin!seurac
kunnan!johtohenkilöihin!kuuluva!Silas)!kirjoittamaan!tekstiin.!(Bruce!1982,!xxxii.)!Oli!kirje!
sitten!Silvanuksen!kirjoittama!vain!muutamin!Paavalin!lisäyksin!tai!ei,!on!Ensimmäinen!kirje!
tessalonikalaisille!silti!varhaisin!kristillinen!teksti,!ja!vähintääkin!Paavalin!hyväksymä.!
199!Gnilka!1993,!253.!
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lainkaan!mainintaa! kolmesta!päivästä! ylösnousemuksen!yhteydessä! (1.! Tess.!
1:10,! 4:14.).! Tästä! seikasta! voi! olla! vetämättä! sen! suurempia! johtopäätöksiä,!
mutta!toisaalta!asia!saattaa!olla!varsin!merkittäväkin.!Joka!tapauksessa!pidän!
varsin!mahdollisena,! että! traditio!ylösnousemuksesta!kolmen!päivän! jälkeen,!
on! tullut!Markukselle! nimeomaan! Paavalille! tärkeistä! piireistä,! joskin! suullic
sesti! ja!mahdollisesti! joidenkin!välikäsien!kautta.!Tämä!selittäisi!varsin!hyvin!
Markuksen! käyttämän! erilaisen!muotoilun;! kyse! oli! vain! inhimillisestä! erehc
dyksestä.! Sillä,! oliko! kyseessä! Markuksen! erehdys! vai! tuliko! traditio! jo! valc
miiksi! erilaisena! Markukselle,! ei! ehkä! ole! kovin! tärkeää! (eikä! asiaa! pystyisi!
suuntaan!taikka!toiseen!edes!millään!tavalla!todistamaan).!

Toisaalta,! juutalaisuuden!mukaan! ihminen!on!varmasti!kuollut!vasta!kolc
men!päivän! jälkeen,! ja! ehkä! juuri! siksi!on! tärkeää,! että! Johanneksen!evankec
liumissa!Lasarus!oli!ollut!haudassa! jo!neljättä!päivää!(Jh!11:17):!näin!oli!varc
maa,!että!hän!todella!oli!kuollut.200!Markus!on!siis!saattanut!poiketa!Paavalin!
ilmoittamasta! traditiosta!aivan! tietoisesti,! tai! traditio! tuli!Markukselle! jo!valc
miiksi! tällaisessa! muodossa.! Nämä! vaihtoehdot! ovat! tietysti! sikäli! mielekc
käämpiä!kuin!teoria!inhimillisestä!erehdyksestä,!että!näiden!pohjalta!on!mahc
dollista!tehdä!myöskin!lisäjohtopäätöksiä!autenttisuutta!koskien.!Jälleen:!sillä!
tuskin!on!merkitystä!poikkesiko!Markus!tietoisesti!jo!olemassa!olevasta!tradic
tiosta!(ts.!1.!Kor!15:3—4),!vai!oliko!traditio!jo!valmiiksi!tällainen!sen!tullessa!
Markukselle,! sillä! joka! tapauksessa!kyse! saattaa!olla! inhimillisen!erehdyksen!
sijaan!Paavalin! ilmoittaman! tradition!varsin!varhaisesta!variantista! (eikä! siis!
kokonaan!itsenäisestä!traditiolinjasta).!

Markuksen!käyttämä!muotoilu!ei! siis!välttämättä!ole!millään! tavalla!varc
haisempi!kuin!muissa!lähteissä!esiintyvä!”kolmantena!päivänä”.!Ainakaan!täsc
tä! ei! ole!minkäänlaista! evidenssiä.! ”Kolmen!päivän! jälkeen”! saattaa! hyvinkin!
palautua! juutalaisiin! ideoihin,! mutta! se! ei! välttämättä! tarkoita! sitä,! että! kyc
seessä! olisi! automaattisesti! varhaisempi! tradition!muoto.!Markus! saattoi! tiec
toisesti! muuttaa! traditiota! sellaiseen! suuntaan,! joka! vahvemmin! ilmaisi! sen,!
että!Jeesus!tosiaan!kuoli!ennen!kuin!hänet!nostettiin!ylös.!Toisaalta!tämä!tarc
koittaa!myös!sitä,!että!Markus!poikkesi!samalla!myös!Vanhan!testamentin!proc
fetiasta,! johon! Paavali! todennäköisesti! viittasi! (Hoos.! 6:2).! Ei! ole! kuitenkaan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200!Crossan!1998,!548.!
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tarpeen!olettaa,! että! evankelistat! olisivat! sanatarkasti! toistaneet!Vanhan! tesc
tamentin!tekstejä!siinäkään!tapauksessa,!että!ne!katsottiin!profetioiksi!Jeesukc
sesta.!Tästä! todistaa!mm.! jae! Jes.! 7:14,! joka!on! toiminut!Matteuksen!evankec
liumissa! profetiana! Jeesuksen! jumalallisesta! alkuperästä,! vaikka! kyseisessä!
Jesajan! kirjan! jakeessa! lapsen! nimi! onkin! Immanuel,! eikä! Jeesus.! Myöskään!
Paavalin! lainaukset!Vanhasta!testamentista!eivät! läheskään!joka!kerta!ole!sac
natarkkoja.!Esimerkiksi!jae!1.!Kor!1:31!on!varsin!raju!typistys!Jeremian!kirjan!
jakeesta!9:23.!!!

Ylösnousemusta! koskevien! Ensimmäisen! tessalonikalaiskirjeen! jakeiden!
yhteydessä!ei!myöskään!mainita!mitään!syntien!puolesta!kuolemisesta,!mutta!
jakeessa!5:10!mainitaan,!että!”Kristus!on!kuollut!puolestamme”.!Eksplisiittinen!
ajatus! siitä,! että! kuolema! on! antanut! nimenomaan! synnit! anteeksi! kuitenkin!
puuttuu.!Jonkinlaisen!soteriologisen!merkityksen!Jeesuksen!kuolemalle!kristic
tyt!joka!tapauksessa!antoivat!hyvin!varhaisessa!vaiheessa.201!

Ensimmäisessä! tessalonikalaiskirjeessä! ei! myöskään! vedota! eksplisiittic
sesti!kertaakaan!Kirjoituksiin!Jeesuksen!kuoleman!ja!ylösnousemuksen!selittäc
jinä,! kuten! tehdään! Ensimmäisessä! kirjeessä! korinttilaisille.! Tämä! saattaa!
mahdollisesti!tarkoittaa!siis!sitä,!että!Ensimmäisen!korinttilaiskirjeen!traditio,!
jonka!Paavali!kertoo!vastaanottaneensa!(15:3—5)!sisältää!jonkin!verran!Paac
valin!omia!lisäyksiä,!ja!alunperin!Paavalin!vastaanottama!traditio!on!sisältänyt!
vain!ajatukset!kuolemasta,!ylösnousemuksesta!ja!opetuslapsille!ilmestymisesc
tä.!Varhaisin! traditio!ei!välttämättä!ole!suinkaan!sisältänyt!ajatuksia!kolmanc
nesta! päivästä! tai! siitä,! että! Jeesuksen! kohtalo! olisi! tapahtunut! Kirjoitusten!
mukaan,!tai!edes!välttämättä!sitä,!että!kuolema!olisi!sovittanut!synnit.!

Paavalilla! ei! ainakaan! näytä! olevan! ongelmia! lisäillä! hieman! omiaan! jo!
olemassa! oleviin! traditioihin.! Tämä! on! erityisen! selvää! omasta! mielestäni!
kaikkein!mielenkiintoisinta!ylösnousemustraditiota!koskien,!nimittäin!jakeesc
sa! 1.! Tess.! 4:15!Paavali! näyttää! vetoavan! itsensä! Jeesuksen! sanoihin:! ”Ilmoic
tamme! teille,! mitä! Herra! on! sanonut:! Me! elossa! olevat,! jotka! saamme! jäädä!
tänne!siihen!asti!kun!Herra!tulee,!emme!ehdi!poisnukkuneiden!edelle.”!Jae!16!
sen!sijaan!näyttää!melko!selkeältä!Paavalin!lisäykseltä,!ja!eritoten!hänen!omilc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201!Kyseessä!saattaa!olla!puhtaasti!kristillinen!ajatus,!sillä!juutalaisuudessa!ei!välttämättä!Jeec
suksen!aikana!ollut!käsitystä!kuoleman!syntejä!anteeksi!antavasta!luonteesta!(ks.!2.4.3).!
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ta! selvitykseltään!siitä,!mitä! jakeella!15! tarkoitetaan.!Tämän!paljastaa! jakeen!
16!loppu,!jossa!puhutaan!niistä,!jotka!ovat!kuolleet!”Kristukseen!uskovina”.202!
Jae! 17! saattaisi!mahdollisesti! olla! yhteydessä! jakeen!16! kanssa,! sillä!molemc
missa!persoonamuoto!on!sama!(monikon!1.).!Jae!17!on!myös!varsin!yhdenmuc
kainen! Paavalin! käsityksen! kanssa! ylösnousemusruumiista,! joten! tukeudun!
vain!jakeeseen!15.!Lisäksi!jakeet!16—17!vastaavat!hyvin!läheisesti!Ensimmäic
sen!korinttolaiskirjeen! jakeita!15:51—52,! joihin!ei! sisälly!millään! tavalla! Jeec
sukseen!vetoamista,!vaan!ylösnousemuksen!salaisuuden!ilmoittaa!Paavali!itse.!

F.!F.!Bruce!esittää!mahdollisuuden,!että!jae!1.!Tess.!4:15!saattaa!olla!myös!
jonkun!myöhemmän!profeetan!lausuma!ajatus,!joka!on!vain!laitettu!Jeesuksen!
nimiin.203!Ajatus!on!toki!hyvä,!ja!aivan!mahdollinen!skenaario,!mutta!toisaalta!
sillä!voisi! selittää!aivan! jokaisen! Jeesuksen! lausuman,! ja! täten!se!veisi!maton!
koko! Jeesusctutkimuksen! jalkojen! alta.! Mielekkäämpi! asia! pohdittavaksi! on!
mielestäni! se,! onko!kyseessä! suora! lainaus!vai! ei,! eli! keitä! tarkoitetaan! tässä!
yhteydessä!sanalla!”me”.!Viittaako!Paavali!tässä!itsensä!lisäksi!muihin!kristitc
tyihin,!vai!sanoiko!Jeesus!näin!opetuslapsilleen.!Jos!kyseessä!on!ensimmäinen!
vaihtoehto,!ei! Jeesus!ehkä!ole!puhunut!monikon!ensimmäisessä!persoonassa,!
mutta! jos! kyseessä! on! jälkimmäinen! vaihtoehto,! olisi! se! hyvin! selvä! merkki!
siitä,! että! Jeesus! ei! odottanut! omaa! kuolemaansa;! eihän!muuten! olisi!mitään!
mieltä!liittää!itseään!niihin,!jotka!saavat!jäädä!”tänne”.!

Huomattavaa! Ensimmäisessä! tessalonikalaiskirjeessä! on! myös! se,! että!
missään!ei!mainita!Jeesuksen!edeltäkäsin!kertoneen!omasta!ylösnousemuksesc
taan.! Jos! näin! olisi! tapahtunut,! olettaisi! sen! olevan! vahvasti! esillä.! Kuitenkin!
jakeessa! 4:14! todetaan! ylösnousemusta! koskien! ainoastaan! se,! että! kristityt!
uskovat! siihen:! ”Jos! kerran! Jeesus! on! kuollut! ja! noussut! kuolleista,! niin! kuin!
me! uskomme! c! c”.! Edes! Ensimmäinen! korinttolaiskirje! ei!mainitse! Jeesuksen!
itsensä!kertoneen!ylösnousemuksestaan!mitään,!vaan!siinä!ylösnousemuksen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202!Sanatarkka!käännös!on!”Kristuksessa”,!mikä!onkin!täysin!varma!merkki!Paavalin!teologiasc
ta.!
203!Bruce!1982,!98.!Dale!Allison!sen!sijaan!on!sitä!mieltä,!että!tällainen!on!huono!perustelu.!
(Allison!1987,!134.)!On!totta,!ettei!asiaa!voida!kovin!hyvin!perustella!suuntaan!tai!toiseen,!
mutta!mielestäni!tällaisen!oletuksen!täysi!hylkääminenkään!ei!ole!hyvä!ratkaisu.!Sen!mahdolc
lisuus,!että!Jeesuksen!suuhun!on!laitettu!myöhempien!profeettojen!sanoja,!on!yksinkertaisesti!
sellainen!asia,!joka!on!hyvä!pitää!mielessä!tutkimusta!tehdessä.!
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kerrotaan! tapahtuneen! niin! kuin! on! kirjoitettu:! ”hänet! herätettiin! kuolleista!
kolmantena!päivänä,!niin!kuin!oli!kirjoitettu”!(15:4).!Vasta!Markuksen!evankec
liumissa! tulee! esille! ajatus,! että! Jeesus! itse! puhui! omasta! ylösnousemuksesc
taan.!Kyse!ei!varsinaisesti!ole!kristillisen!tradition!vastaisuudesta,!sillä!kaikisc
sa! tekstikohdissa! julistus! on! se,! että! Jeesus! on! noussut! kuolleista.! Kuitenkin!
asiaan!liittyvän!todistuksen!perspektiivi!muuttui!ajan!kuluessa:!ensin!kyseessä!
oli!vain!uskon!asia,!hieman!myöhemmin!todistus!ylösnousemuksesta!perustui!
Kirjoituksiin,! ja! Markuksen! evankeliumin! kirjoittamisajankohtaan! tultaessa!
Jeesus!ennustikin!asian!aivan!itse.!

Yhteistä!Ensimmäisellä!tessalonikalaiskirjeellä!ja!Markuksen!passioennusc
tuksilla!on!Jeesuksen!kuoleman!syylliset,!eli!juutalaiset.!Jakeessa!1.!Tess.!2:15!
syytetään! Jeesuksen! kuolemasta! juutalaisia,! ja! samalla! esitetään! ajatus,! että!
juutalaiset!ovat!surmanneet!muutkin!profeetat.!Markus!erittelee!syylliset!tarc
kemmin!kansan!vanhimmiksi,!ylipapeiksi!ja!lainoppineiksi!(tosin!toisessa!pasc
sioennustuksessa!vain!ihmisiksi).!Markuksella!ei!välttämättä!ollut!asiasta!varc
sinaisesti!parempaa!tietoa,!vaan!kyse!saattaa!olla!puhtaasti! järkeilystä;!ketkä!
muut!muka!olisivat!voineet!saada!Jeesuksen!tuomituksi!kuin!juutalaiseen!eliitc
tiin!kuuluvat!henkilöt?!

Kärsimyksen! tarpeellisuuden! osalta! lähteiden! yhtenevyyden! kriteeri! ei!
juurikaan!voi!olla!avuksi.!Idea!oli!jo!varhain!kristillisyydessä!niin!tärkeä,!ettei!
sen! löytyminen! itsenäisistäkään! lähteistä!olisi!millään! tavalla!yllättävää.!Paac
valin!teologiassa!kärsimyksen!tarpeellisuus!tulee!implisiittisesti!ilmi!mm.!ajac
tuksena! siitä,! että! Jeesuksen! kuolema! tapahtui! Kirjoitusten!mukaan! (1.! Kor.!
15:3);!kuolema!oli!siis!osa!jumalallista!suunnitelmaa.!Myös!Gundry!näkee!yhc
teyden! jumalallisen! suunnitelman! ja! tarpeellisuuden!välillä.204!Sanaa!δεῖ!Paac
vali!ei!kuitenkaan!koskaan!käytä!Jeesuksen!kuoleman!tai!kärsimyksen!yhteyc
dessä.!Qclähde!ei!mainitse!kärsimyksen!tarpeellisuudesta!mitään,!mutta!tämäc
kään! ei! ole! yllättävää,! sillä! mainintoja! Jeesuksen! passiosta! ei! siihen! sisälly!
muutenkaan.! Vaikka! olen! Johanneksen! evankeliumin! Jeesusctutkimukselle!
hyödyttömäksi! jo!aiemmin! todennut,!mainitsen!kuitenkin,! että! sanan!δεῖ! läsc
näolo! myös! Johanneksen! ensimmäisessä! passioennustuksessa! on! mielestäni!
selvä!osoitus!riippuvuudesta!synoptikoihin.!Vaikka!kärsimyksen!tarpeellisuuc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204!Gundry!1993,!428.!
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den! idean! löytyminen! itsenäisistä! lähteistä! ei! millään! tavalla! yllättävää! olec
kaan,!ja!Johanneksen!evankeliumia!voisi!tämän!takia!tältä!osin!itsenäisenä!pic
tää,! huomattavaa! on! kuitenkin! se,! että! δεῖ! löytyy! Johanneksenkin! evankeliuc
mista! nimeomaan! ensimmäisestä! passioennustuksesta,! aivan! kuten! kaikilla!
synoptikoillakin.!Tämä!on!mielestäni!varsin! selvä!osoitus! siitä,! että! Johannes!
on!käyttänyt!lähteinään!synoptisia!evankeliumeja,!tai!ainakin!osaa!niistä.!

Varhaisimmat! traditiot! Jeesuksen! kuolemaa! ja! ylösnousemusta! koskien!
ovat! siis!mielestäni! seuraavat:! 1)! Jeesus! kuoli,! ja! juutalaiset! olivat! tavalla! tai!
toisella! asiaan! syyllisiä,! 2)! Jeesuksen! kuolema! oli! osa! jumalallista! suunnitelc
maa,! ja!että!3)! Jeesus!oli!kuolemansa! jälkeen!ylösnoussut.!Mitään! tarkempaa!
tradition!muotoilua!en!edes!yritä!saada!aikaiseksi.!Markus! liitti! tähän!traditic
oon! nimityksen! ”ihmisen! poika”,! jonka! hän!mitä! ilmeisimmin! käsitti! ainakin!
osittain!väärin,!mistä! todistuksena! ilmauksen!varsin!erilaiset!käyttötavat! ja!–
yhteydet!pitkin!evankeliumia.!!

Myös! ajatus! kolmannesta! päivästä! koskien! Jeesuksen! ylösnousemusta!
saattaa!olla!myöhäisempi,!mutta!on!vaikea!sanoa!onko!kyseessä!Paavalin!idea!
vai! ei.! Ensimmäisen! korinttilaiskirjeen! traditio! on! saattanut! tulla! Paavalille!
kirjeen! esittämässä! muodossa! jo! valmiina,! mutta! se! ei! välttämättä! palaudu!
Jerusalemin! seurakunnan,! eli! Jeesuksen! seuraajien! julistukseen,! vaan! jonkun!
pakanakristillisen! seurakunnan! oivallukseen! siitä,! että! Jeesuksen! elämän! ja!
Kirjoitusten!välillä!oli!paljon!yhteistä!(jos!vain!halusi!asian!tällä!tavalla!nähdä).!
Jos! Jerusalemin! seurakunta! julisti! Jeesuksen! ylösnousemusta!mitenkään! eric
tyisen! tärkeänä! asiana,205!palautui! idea! pikemminkin! opetuslasten! kokemiin!
ilmestyksiin,206!vaikkakin! taustalla! saattoi! toki!vaikuttaa! jonkinlainen! Jeesukc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205!Tavallisesti!juutalaiskristittyjen!ja!pakanakristittyjen!erona!on!nähty!se,!että!ensimmäiset!
keskittyivät!pikemminkin!Jeesuksen!sanomaan!ja!jälkimmäiset!itse!Jeesukseen!(Kristukseen).!
Vaikka!yleistys!on!toki!todella!karkea,!ei!välttämättä!ole!täysin!mahdoton!ajatus,!että!Jerusac
lemin!seurakunnan!julistuksessa!ja!lähetystyössä!Jeesuksen!ylösnousemuksella!ei!itse!asiassa!
ollut!niin!suurta!roolia!kuin!pakanakristittyjen!julistuksessa!ja!lähetystyössä.!
206!Esim.!Allison!on!kuitenkin!sitä!mieltä,!että!Jeesuksen!ylösnousemus!palautui!nimenomaan!
Jeesuksen!itsensä!jonkinlaiseen!opetukseen.!(Allison!1998,!40)!Ajatus!on!periaatteessa!toimic
va,!enkä!sitä!varsinaisesti!ole!missään!vaiheessa!vastustanutkaan.!Olen!vain!yksinkertaisesti!
sitä!mieltä,!että!Jeesus!ei!puhunut!juuri!omasta!ylösnousemuksestaan!mitään,!vaan!opetus!
liikkui!hyvin!yleisellä!tasolla.!
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sen!näkemys!koskien!ylösnousemuksen!yleistä!luonnetta.!Sama!koskee!juutac
laisten! syyllisyyttä! Jeesuksen! kuolemaan:! todennäköisesti! traditio! palautuu!
pikemminkin!historiallisiin!tosiasioihin,!mutta!toisaalta!Jeesus!hyvin!todennäc
köisesti!koki!vastustusta!jo!missionsa!aikana,!ja!ehkä!otti!tähän!jollain!tavalla!
myös!kantaa.!

2.2.3!Historiallisen!kontekstin!uskottavuus!

Kontekstuaalinen#sopivuus#

Se,!että!passioennustuksissa! todetaan! Jeesuksen!kuolema,!ei!varsinaisesti!ole!
mitenkään! ongelmallinen! asia,! sillä! fakta! on,! että! Jeesus! tosiaan! kuoli,! ja! nic
menomaan!tappamalla,!eikä!esimerkiksi!luonnollisesti!korkean!iän!myötä,!kuc
ten! Vanhassa! testamentissa! kerrotaan! esimerkiksi! Mooseksen! kuolleen.! Eric
koista! on! kuitenkin! se,! että! vaikka! Jeesuksen! tuomio! (ristiinnaulitseminen)!
viittaa!selvästi!roomalaisiin,!syyttivät!kristityt!Jeesuksen!kuolemasta!juutalaic
sia.!Juutalaisten!osuus!Jeesuksen!kuolemaan!on!todettu!myös!muutamassa!eic
kristillisessä!lähteessä!(ks.!1.3.1).!

Juutalaisten!osallisuus!tavalla!tai!toisella!Jeesuksen!kuolemaan!on!historic
allisesti! hyvinkin! uskottava! skenaario,! vaikka! teloitustapa! viittaakin! selvästi!
roomalaisiin.!Juutalaisten!keskinäiset!erimielisyydet!ja!kahinointi!ovat!erittäin!
hyvin! raportoitu! tosiasia! ajanlaskun! alun! molemmin! puolin.! Qumranilaiset!
olivat!niin!tyytymättömiä!hasmonealaisten!luomaan!yhteiskuntajärjestykseen,!
että!päättivät!erkaantua!muista!juutalaisista!täysin.!Samariassa!asuvat!olivat!jo!
pitkään!olleet!niinkin!erillinen!ryhmittymä,!että!heitä!ei!edes!kutsuttu!juutalaic
siksi,!vaan!samarialaisiksi,!vaikka!heidän!uskomuksensa! ja! tapansa!olivat!hyc
vin! samanlaisia! kuin! juutalaisillakin.! Heillä! oli! kuitenkin! oma! palvontapaikc
kansa!Gerizimcvuorella.! 60cluvulla! jaa.! syttyneet! juutalaissodat! olivat! pitkälti!
juutalaisten! keskinäisiä! välienselvittelyitä,! ja! Rooman! tarkoitus! sodissa! oli!
yrittää!rauhoittaa!Jerusalemin!tilanne.207!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207!Räisänen!2011,!27.!Rooma!liittyy!juutalaisten!välienselvittelyihin!tietysti!sillä!tavalla,!että!
Rooman!läsnäolo!Juudeassa,!ja!se!miten!siihen!pitäisi!suhtautua,!olivat!asioita,!joista!juutalaic
set!olivat!eri!mieltä.!
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Lisätukea! juutalaisten! osuudelle! Jeesuksen! kuolemaan! antaa! Josefuksen!
kertomus! eräästä! toisesta! Jeesuksesta,! Jeesus! Ananiaan! pojasta! (Jeesus! ben!
Ananias):!

!
Neljä!vuotta!ennen!sotaa,!jolloin!kaupunki!nautti!mitä!suurimmassa!määc
rin! rauhasta! ja!hyvinvoinnista,! tuli! eräs! sivistymätön!maalaismies! Jeesus!
Ananiaan!poika!juhlaan,!jossa!kaikkien!oli!tapana!rakentaa!maja!Jumalalle.!
Hän!meni!temppeliin!ja!alkoi!äkkiä!huutaa:!”Ääni!kuuluu!idästä,!ääni!kuuc
luu! lännestä,! ääni! kuuluu! neljältä! ilmansuunnalta,! ääni! Jerusalemia! ja!
temppeliä! vastaan,! ääni! ylkiä! ja! morsiamia! vastaan! ja! koko! kansaa! vasc
taan.”!Niin!hän!kulki!ympäriinsä!pitkin!kaikkia!kujia!huutaen!päivin!ja!öin.!
Jotkut!johtavista!kansalaisista,!joita!tämä!onnettomuudenhuuto!ärsytti,!otc
tivat!miehen!kiinni!ja!pahoinpitelivät!häntä!monin!lyönnein;!mutta!hän!ei!
päästänyt! ääntäkään,! ei! omaksi! puolustuksekseen! eikä! lyöjiään! vastaan.!
Kuitenkin!hän! jatkoi!huutelemistaan!entiseen! tapaan.!Silloin! johtomiehet!
arvelivat,! niin! kuin! asia! olikin,! että! miestä! ajoi! liikkeelle! yliluonnollinen!!
voima.!Ja!he!veivät!hänet!Rooman!prokuraattorin!eteen.!Vaikka!häntä!sielc
lä!ruoskittiin!luita!myöten,!hän!ei!anonut!armoa!eikä!valittanut,!vaan!mitä!
tuskaisimmalla! äänellä,! jonka! vain! saattoi! päästää! suustaan,! hän! vastasi!
jokaiseen!iskuun:!”Voi!sinua,!Jerusalem!”!
Mutta!kun!Albinus,!joka!oli!prokuraattorina,!kysyi!kuka!hän!oli,!mistä!hän!
tuli!ja!miksi!hän!piti!yllä!moista!huutelemista,!hän!ei!vastannut!näihin!kyc
symyksiin!kerrassaan!mitään!vaan!jatkoi!kaupungin!valittamista.!Eikä!hän!
lakannut,! kunnes! Albinus! vihdoin! katsoi! miehen! mielipuoleksi! ja! päästi!
hänet!menemään.!Koko!aikana!aina!sodan!alkamiseen!asti!hän!ei!lähestyc
nyt!ketään!kansalaista.!Eikä!hänen!nähty!puhuvan!kenenkään!kanssa,!vaan!
joka!päivä!hän!huusi!valitustaan!kuin!opeteltua!rukousta!toistaen:!”Voi!sic
nua,! Jerusalem!”! Hän! ei! kuitenkaan! kironnut! ketään! niistä,! jotka! löivät!
häntä!päivittäin!eikä! siunannut!niitä,! jotka!antoivat!hänelle! ruokaa,! vaan!
ainoana! vastauksena! kaikille! hänellä! oli! vain! tuo! kaamea! huuto.! Eniten!
hän!kuitenkin!huusi! juhlapäivänä.!Tätä!hän! teki! seitsemän!vuotta! ja!viisi!
kuukautta!lakkaamatta.!Hänen!äänensä!ei!heikentynyt!eikä!hän!väsynyt,!ei!
ennen!piiritystä.!Vasta!silloin!hän!pääsi!rauhaan!ennustuksensa!käyvän!toc
teen.!Kulkiessaan!ympäriinsä!hän!huusi!kimeällä!äänellä!muurilta!alas:!”Ja!
vielä!kerran,!voi!kaupunkia! ja!kansaa! ja! temppeliä!”! ja!hän! lisäsi! lopuksi:!
”Ja!voi!minuakin!”!Silloin!lensi!kivi!heittokoneesta,!iskeytyi!häneen!ja!tapc
poi!hänet!siihen!paikkaan.!Hänen!henkensä! lähti!noiden!huutojen!kuuluc
essa!vielä!hänen!huuliltaan.!
(Sota.!6:5:3)!
!
Juutalaiset!siis!ensin!ottivat!Jeesus!Ananiaan!pojan!kiinni!kuulusteltavaksi,!

ja!sitten!luovuttivat!roomalaisille.!Kyse!on!todennäköisesti!siitä,!etteivät!juutac
laiset! saaneet! oman! lakinsa! mukaan! tappaa! ketään! ilman! tuomiota! (Sota.!
1:9:6),! ja! koska! loppujen! lopuksi! Roomalla! oli! korkein! valta,! oli! juutalaisten!
luovutettava!Jeesus!roomalaisille.!Juutalaisilla!ei!yksinkertaisesti!siis!ollut!valc
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taa!tuomita!ketään!kuolemaan,!silloin!kun!Roomalla!oli!edustus!Jerusalemissa;!
muutoin!he!olisivat!itse!syyllistyneet!murhaan!(ks.!myös!Jh!18:31).!Jeesus!Nac
saretilaisen!kanssa!toimittiin!kaiketi!samalla!tavalla!kuin!Jeesus!Ananiaan!poc
jankin!kanssa;! ensin! ylipapin!kuulustelu,! sitten! luovutus! roomalaisille! oikeuc
denkäyntiä! varten.! Koko! Sanhedriniä! tuskin! kutsuttiin! koolle,! kuten! evankec
liumit!kertovat.208!

Vanhasta! testamentista! löytyy! tekstikohtia,! joissa! kerrotaan! juutalaisen!
kansan! surmanneen! Jumalan! lähettämiä! profeettoja! (esim.! Jer.! 2:30;! Neh.!
9:26).! Myös! Josefus! kertoo! tarinoita! profeetoista! (tosin! hänen!mukaansa! he!
olivat! valeprofeettoja),! jotka! kohtasivat! ennenaikaisen! lopun! (esim.! Ajat.!
20:5:1;! Sota.! 2:15:5),! ja! samaan! jatkumoon! kuuluu! myös! Johannes! Kastaja.!
Profeettojen!kohtalona!näyttää!siis!usein!olleen!ennenaikainen!kuolema,!mutc
ta!siitä!ei!voi!vetää! johtopäätöstä,!että!kuoleminen!olisi!ollut!yhdenkään!proc
feetan!mission!telos,!eli!päämäärä.!Osa!profeetoista!kyllä!kuoli!missionsa!takia,!
mutta!siitä!ei!voi!tehdä!johtopäätöstä,!että!kuoleminen!oli!mission!tarkoitus.!Se!
on!kuin!sanoisi!pankkiryöstäjän!ryöstävän!pankkeja!siksi,!että!hän!tulisi!pidäc
tetyksi.!

George!R.!BeasleycMurray!väittää,!että!Jeesuksen!aikana!kuolema!marttyyc
rina!nähtiin!osaksi!profeetan!tehtävää.209!Tällainen!näkemys!ei!yksinkertaisesc
ti!voi!tehdä!millään!tavalla!oikeutta!historialle,!sillä!kaikkia!profeettoja!ei!varc
mastikaan!tapettu.! Itse!asiassa!väitän,!että!profeetoista!vähemmistössä!olivat!
ne,!jotka!teloitettiin.!Osalla!profeetoista!ei!todennäköisesti!ollut!yhteiskunnalc
lisesti! niin!merkittävää! sanomaa,! että! siihen! olisi! kiinnitetty! sen! suuremmin!
edes! huomiota;! he! todennäköisesti! profetoivat! yksityisille! ihmisille! heidän!
yksityisistä! asioistaan,! ja! mahdollisesti! myivät! jonkinlaisia! taikaesineitä! (ks.!
esim.! Hes.! 13:17—18).! Ne! profeetat,! jotka! tapettiin! olivat! todennäköisesti!
melko! radikaaleja! sen! hetkisen! yhteiskuntajärjestyksen! vastustajia,! ja! olivat!
saaneet!taakseen!sen!verran!suuren!määrän!seuraajia,!että!heidän!aloittamanc
sa!liike!oli!todellinen!vaara!yhteiskuntarauhalle.!!

Toki! jotkut!yksittäisetkin!profeetat!saattoivat! joutua!teloitetuiksi,! jos!heic
dän! julistamansa! sanoma!oli! yhteiskuntajärjestyksen,! ja! erityisesti! temppelin!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208!Sanders!1985,!299;!Crossan!1988,!46.!
209!BeasleycMurray!1987,!243.!



!

!80!

tai! temppelikultin! vastainen.! Tästä! käy! esimerkkinä! Jeesus! Ananiaan! poika,!
vaikka! häntä! ei! loppujen! lopuksi! tuomittukaan! kuolemaan.! Jeesus! Ananiaan!
pojan! vapauttamisessa!merkittävänä! tekijänä! ehkä! olikin! se,! ettei! hänellä! ilc
meisesti!ollut!minkäänlaista!organisoitunutta!seuraajien!joukkoa.!

Lisäksi! on!mielestäni! varsin! yksipuolista! ajatella,! että! profeetoista! aivan!
jokainen!osasi!vain!kritisoida!yhteiskuntajärjestystä! ja!eliittiä.!Osa!yhteiskunc
nallisesti! äänekkäämmistä! profeetoista! varmasti! julisti! eliitillekin! mieluisia!
asioita,! ja! syytti! juutalaisia! kohdanneista! onnettomuuksista! pikemminkin! tac
vallista!kansaa!(tällaiseen!näkemykseen!viittaa!esim.! Jes.!53:5).!Olisiko!tempc
pelissä! harjoitettu! kultti! todella! ollut! niin! suosittu,! jos! sen! puolesta! puhuvia!
profeettoja!ei!olisi!ollut! lainkaan?210!Tutkimus!vääristää!historiaa,! jos!se!huoc
mioi! vain! sellaiset! profeetat,! jotka! surmattiin! ennenaikaisesti,! eikä! sellaisten!
profeettojen!perusteella!voida!muutenkaan!tehdä!sellaisia!yleistäviä!väittämiä,!
että!marttyyrina!kuoleminen!olisi!ollut!osa!profeetan!tehtävää.!

Tässä! vaiheessa! lienee!paikallaan! avata!hieman! sitä,!mitä!profetialla! itse!
asiassa!oikein!tarkoitetaan.!Ensinnäkin,!profetia!ilmiönä!pitää!erottaa!profeetc
takirjallisuudesta.211!Vanhan!testamentin!profeettakirjat!ovat!monimutkaisten!
prosessien! tulosta,! eivät! yksinkertaisesti! ylöskirjattuja! profeettojen! sanoja.!
Kirjat!saattavat!hyvinkin!sisältää!ainesta,!joka!palautuu!jollain!tavalla!johonkin!
tiettyyn! historialliseen! profeettaan,!mutta! se! ei! tarkoita,! että! kirjat! itsessään!
olisivat!profetiaa.212!Nykyaikana!profetia!ymmärretään!pitkälti! tulevien!asioic
den!ennustamiseksi,!mutta!itse!asiassa!se!on!vain!yksi!profetian!osa,!eikä!edes!
varsinaisesti!tärkein!osa.!Profeetta!on!ikään!kuin!välikappale!Jumalan!ja!ihmisc
ten!välillä.!Kreikan!sana!προφήτης,! josta! sana! ”profeetta”!polveutuu,! tarkoitc
taakin!henkilöä,!joka!puhuu!toisen!puolesta,!ja!spesifimmin!henkilöä,!joka!väc
littää! ja/tai! tulkitsee! jumalallisen!viestin.213!Ero!on! siis! selvä! sellaisiin!henkic
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210!Esim.!Malakian!kirjan!jae!3:10,!jossa!vaaditaan!temppeliin!tuotaviksi!täydet!kymmenykset!
vaikuttaa!hyvin!vahvasti!papiston!kosiskelulta.!
211!Nissinen!2010,!14.!
212!Weeks!2010,!25,!29.!Se,!onko!profeettakirja!profetiaa,!riippuu!tietysti!täysin!siitä,!millä!
tavalla!profeettakirjaan!haluaa!suhtautua,!mutta!tieteellisessä!tutkimuksessa!tällainen!lähesc
tymistapa!on!hyvin!arveluttava.!Se,!millä!tavalla!jotkin!ryhmittymät!ovat!tulkinneet!profeettac
kirjoja!profetioina,!on!tietysti!täysin!validi!näkökulma!tutkimukselle.!
213!Coogan!2008,!74–75;!Nissinen!2010,!1.!
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löihin,! jotka! tulkitsevat! jumalallisia!viestejä! tähtitaivaan! ilmiöistä! (astrologit)!
tai! eläinten! sisäelimistä! (haruspeksit),! sillä! profetia! on! eicinduktiivista! ja! eic
systemaattista!ja!viestit!tulevat!suoraan!Jumalalta.214!

Profetiat! saattavat! toisinaan! olla! hyvinkin! selkeästi! ennustuksia! tulevasc
ta,215!mutta!suurimmaksi!osaksi!profeettakirjat!kertovat!itse!asiassa!jo!tapahc
tuneista! asioista! antaen!niille! selityksen.!Kaikki!historiassa! tapahtuneet! asiat!
palautuvat! profeettakirjoissa! aina! lopulta! Jumalaan.! Josefus!myöskin! kertoo,!
että! juutalaiset! profeettakirjat! ovat! historian! kuvauksina! kaikkein! parhaita,!
sillä!Jumala!on!ilmoittanut!profeetoille!asioiden!todellisten!kulun!ja!syyt!tapahc
tumien!taustalla!(Apion.!1:1:7—8).!Huomattavaa!on!siis!se,!että!Josefuskin!pic
tää!profeettakirjallisuutta!ensisijaisesti!historiakirjallisuutena.!Tämä!ei!tietysti!
sulje!pois!sitä!asiaa,!etteikö!joissain!juutalaisissa!piireissä!oltaisi!katsottu!proc
feettakirjallisuuden!sisältävän!vihjeitä!tulevasta,!samaan!tapaan!kuin!kristityt!
katsoivat!Kirjoitusten! sisältäneen!profetioita! Jeesuksesta.! Josefus! esimerkiksi!
kertoo,!että!essealaiset!olivat!hyvin!taitavia!ennustajia,!sillä!he!lukivat!ahkerasc
ti!pyhiä!kirjoja,!peseytyivät!usein!ja!olivat!perehtyneet!profeettojen!lausumiin!
(Sota.! 2:8:12).! On! kuitenkin! vaikea! sanoa,! tarkoittaako! Josefus! sitä,! että! esc
sealaiset!katsoivat!profeettojen!lausumissa!olevan!kätkettynä!vihjeitä!tulevaic
suudesta,!vai!kuuluiko!nämä!kaikki!vain!yleiseen!hurskauteen,!joka!johti!Jumac
lan!suosioon,! joka!puolestaan!johti!siihen,!että!Jumala!ilmoitti!nuhteettomalle!
henkilölle!salaisuuksiaan.216!

Josefus! kertoo!myös! erinäisistä!merkkiprofeetoista! (engl.! sign$prophets),!
jotka!Rebecca!Grayn!mukaan!ovatkin!huomattavasti!mielekkäämpi!lähtökohta!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214!Nissinen!2010,!1.!
215!Profeettakirjojen!loppuluvut!tavallisesti!ennustuksia!Herran!päivästä!ja!Israelin!tulevasta!
loistosta.!Josefus!taasen!kertoo!kolmesta!essealaisesta!profeetasta!ja!heidän!huomattavasti!
yksityiskohtaisemmista!ennustuksistaan!(Ajat.!15:10:5;!Sota.!1:3:5;!2:8:3),!mutta!tarinat!vaic
kuttavat!lähinnä!antiikin!aikaisilta!urbaaneilta!legendoilta.!
216!Josefus!yhdistää!profetointiin!nimenomaan!nuhteettomat!elämäntavat,!joihin!epäilemättä!
kuului!Kirjoitusten!lukeminen.!Mielenkiintoista!on,!että!Josefus!erottaa!profeettojen!lausumat!
ja!pyhät!kirjat,!mikä!saattaisi!olla!vahva!vihje!sen!puolesta,!ettei!profeettakirjoja!tosiaankaan!
katsottu!osaksi!pyhiä!kirjoja,!mutta!toisaalta!kyse!saattaa!olla!siitä,!että!essealaiset!perehtyivät!
aikalaisiin!profeettoihin,!joista!ei!välttämättä!ole!jäänyt!meidän!päiviimme!asti!edes!minkäänc
laisia!mainintoja.!
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Jeesusctutkimuksessa!profeettojen!osalta! ihan! jo! ajallisen! läheisyytensä! takia!
Jeesuksen!kanssa.217!Gray!hahmottelee! Josefuksen!kertomusten218!perusteella!
kuusi! erilaista! merkkiprofeetan! tunnusmerkkiä:! 1)! merkkiprofeetat! olivat!
alullepanemansa! liikkeen! johtajia,! 2)! liikkeet! olivat!melko! suosittuja,! 3)! proc
feetat! esittivät! itsensä!profeettoina! ja! ainakin! joissakin! tapauksissa!halusivat!
teoillaan! viitata! muinaisiin! profeettoihin,! 4)! profeetat! johdattivat! liikkeensä!
ainakin! johonkin! merkittävään! paikkaan,! joka! oli! joissain! tapauksissa! hyvin!
yleisesti! ilmaistuna!vain!erämaa,!mutta! joissakin!tapauksissa! jokin!tietty!tunc
nettu!paikka,!5)!profeetat! julistivat,!että! Jumala! itse! toimisi! jollain! tavalla!vac
pauttaakseen!heidät,!mutta! on! joissain! tapauksissa! vaikea! sanoa!miten! tämä!
ymmärrettiin! tapahtuvaksi,!6)!profeetat! lupasivat,! että!he! tekevät,! tai! Jumala!
tekee,!ihmeitä,!eli!merkkitekoja,!mistä!nimitys!merkkiprofeetta.219!

Mitään!yhtenäistä!profeetan!mallia!Jeesuksen!aikana!kuitenkaan!tuskin!oli!
olemassa.!Merkkiprofeettojen!liikkeet!vaikuttavat!kuitenkin!olleen!poliittisesti!
melko! latautuneita,! mutta! tietenkään! ei! voida! olettaa,! että! jokaisen! liikkeen!
sanoma!olisi!ollut! tismalleen!samanlainen.!Se,!että! julistaa! Jumalan!valtakunc
taa!ei! loppujen!lopuksi!kerro!vielä!oikeastaan!yhtään!mitään.! Josefuksen!kerc
tomuksista!on!mahdoton!päätellä!millaista!valtakuntaa!kukin!liike!itse!asiassa!
odotti.!

Profetointi! vaikuttaa! Ensimmäisen! korinttilaiskirjeen! mukaan! olevan!
myöskin! vain! selväsanaista! ja! hyvin! perusteltua! puhetta,! jolla! vakuutetaan!
muut! sanoman!oikeellisuudesta! (1.!Kor.! 14:1—25).! Tällainen! varsin! yleisellä!
tasolla!oleva!piirre!sopinee!profeettaan!kuin!profeettaan,!mutta!erityisesti!selc
laisiin! profeettoihin,! jotka! saivat! taakseen!monia! kannattajia.!Milläpä!muulla!
kuin!vakuuttavilla!perusteluilla!profeetta!olisi!seuraajiksi!ihmisiä!saanut.!Liikc
keen!kasvaessa!toki!saattoi!vaikuttaa!jo!pelkästään!sekin,!että!profeetalla!oli!jo!
valmiiksi!paljon!seuraajia,!mikä!saattoi!vakuuttaa!uusia! ihmisiä!profeetan! juc
malallisesta! suosiosta.!Täytyy!kuitenkin!pitää!mielessä,! että! loppujen! lopuksi!
profeetta! on! profeetta! vain! tietystä! näkökulmasta;! edes! Johannes! Kastaja,!
vaikka! ilmeisesti!hyvin!suosittu! juutalaisten!keskuudessa!olikin,!ei!ollut!kaikc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217!Gray!1993,!3.!
218!Gray!1993,!112.!
219!Gray!1993,!113.!
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kien!mielestä!todellinen!profeetta.!Jos!näin!olisi!ollut,!olisi!hänen!teloituksensa!
epäilemättä!käynnistänyt!hyvin!laajamittaista!kapinointia.!

Kaikki!edellä!mainitut!piirteet!voidaan!sovittaa!Markuksen!evankeliumin!
Jeesukseen.!Merkkiprofeetan! piirteet! ja! profetia! hyvin! perusteltuna! puheena!
vieläpä! varsin! ongelmattomasti.! Yksityiskohtaisempien! ennustusten!—! etenc
kin!sellaisten,!jotka!narratiiveissa!toteutuvat!—!osalta!huomattavasti!todennäc
köisempi!vaihtoehto!on,!että!kyse!on!jälkikäteen!syntyneestä!traditiosta.!Gunc
dryn!mukaan! toinen! passioennustus! onkin! alkuperäisin! ja! autenttinen,! juuri!
siksi,! että! se! on!hyvin! lyhyt,! syyllisiksi!mainitaan! yleisesti! vain! ihmiset! (eikä!
nimenomaan!juutalaiset,! tai!vielä!tarkemmin!vanhimmat,!ylipapit! ja! lainoppic
neet).!Lisäksi!Gundryn!mukaan!sanontaan!sisältyy!ihmisen!poikaan!ja!ihmisiin!
liittyvä!sanaleikki,! jonka!hän!näkee!sopivan!paljon!paremmin!arameaan!kuin!
kreikkaan.220!Ongelmana! näkemyksessä! on! se,! että! ainakaan! Vanhassa! testac
mentissa!ei! samassa!yhteydessä!esiintyvät! ilmaisut! ”ihmisen!poika”! ja! ”ihmic
nen”!toimi!tällä!tavalla.!Vanhassa!testamentissa!kyse!on!aina!saman!asian!toisc
tosta!hieman!eri!sanoin!(ks.!esim.!Ps.!8:4;!80:18;!144:3;! Job!25:6;! Jes.!51:12),!
kun!toisessa!passioennustuksessa!taas!”ihmisen!poika”!ja!”ihmiset”!ovat!kaksi!
eri!kategoriaa,!Jeesus!ja!juutalaiset.!Perustelu!semitismistä!näyttää!ainakin!siis!
Vanhan!testamentin!perusteella!olevan!väärä.!Gundryn!tekstissä!näkemä!sanac
leikki!sopiikin! itse!asiassa!paljon!paremmin! juuri!kreikan!kieleen,!sen!perusc
teella,! että! kyseessä! on! väärinkäsitys! siitä,! mitä! ”ihmisen! poika”! oikeastaan!
tarkoitti.! Lisäksi! Georg! Strecker! huomauttaa,! että! evankeliumin! semitismit!
saattavat! olla! täysin! pakanallisista! piireistä! peräisin,! ja! johtua! Septuagintan!
semitismeistä.221!Semitismiargumentti! on! siis! itsessään! muutenkin! riittämäc
tön,! ja!tässä!tapauksessa!ei!oikeaoppisesta!semitismistä!näyttäisi!olevan!edes!
kyse.!

Kuten! luvussa!2.2.1!mainitsin,! Crossanin!mukaan! ”kolme!päivää”! ja! kuoc
lema! liittyvät! yhteen! juutalaisuudessa! sillä! tavalla,! että! ihminen! oli! todella!
kuollut!vasta!kolmen!päivän!jälkeen.!On!kuitenkin!hieman!outoa,!että!Crossan!
esittää!väitteensä!tueksi!vain!Johanneksen!evankeliumin!jakeen!Jh!11:17,!eikä!
mitään!juutalaista!tekstiä.!Ehkä!siksi,!että!Vanhan!testamentin!tekstienkin!muc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220!Gundry!1993,!505.!
221!Strecker!1968,!434.!
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kaan!vain!Elia! ja!Henok!olivat!ylösnousseet,!eivätkä!he!tekstien!mukaan!edes!
kuolleet! ennen! kuin! ylösnousemus! tapahtui.! Hoosean! kirjan! jae! 6:2,! johon!
Paavali!viittaa!Ensimmäisessä!korinttilaiskirjeessä!(15:3),!ei!puhu!kenenkään!
yksittäisen!henkilön! ylösnousemuksesta,! vaan!kyse! on!metaforasta,! jolla! tarc
koitetaan!koko!Israelin!kansan!nousua.!

Toisen!makkabilaiskirjan!seitsemäs!luku!puhuu!kyllä!kuolemanjälkeisestä!
ikuisesta!elämästä!(7:36),!mutta!tähän!ei!liitetä!ajatusta!kolmesta!päivästä.222!
Myöskään!Jesajan!kirjan!kärsivän!palvelijan!lauluun!ei!sisälly!ajatusta!kolmesc
ta! päivästä! kuoleman! ja! ylösnousemuksen! välissä,! eikä! tällaisesta! mainitse!
mitään!myöskään!Josefus.!Tämä!saattaa!johtua!myös!siitä,!että!ajatus!kolmesta!
päivästä!oli!niin!tavallinen,!ettei!sitä!tarvinnut!erikseen!edes!mainita.!Kun!siis!
jonkin!henkilön!sanottiin!siirtyneen!ikuiseen!elämään,!oli!kuulijoille!ehkä!auc
tomaattisesti! selvää,! että! ylösnousemus! ei! ollut! tapahtunut! heti,! vaan! vasta!
kolmen!päivän!kuluttua!kuolemasta!(tai!siitä!hetkestä,!kun!henkilön!uskottiin!
kuolleen).!Jeesuksenkaan!ei!välttämättä!siis!olisi!tarvinnut!ylösnousemusopec
tuksen!yhteydessä!mainita!kolmesta!päivästä!mitään.!Kolmen!päivän!väliajan!
eksplisiittinen! korostaminen! näyttäisi! siis! olleen! tärkeä! painotus! erityisesti!
kristillisissä,!eikä!juutalaisissa!piireissä.!

Paavalin! käyttämä! muotoilu! Jeesuksen! ylösnousemuksen! ajankohdasta!
(τῇ!ἡμέρᾳ!τῇ!τρίτῃ,!”kolmantena!päivänä”)!löytyy!useammankin!kerran!Septuc
agintasta!(mm.!1.Moos!22:4;!4.!Moos.!19:12;!Hoos.!6:2;!2.!Kun.!20:5,!8;!Est.!5:1;!
jne.),!mutta!ilmaisu!ei!kuitenkaan!aina!liity!ylösnousemukseen.!Matteuksen!ja!
Luukkaan!käyttämää!muotoilua!(τῇ!τρίτῃ!ἡμέρᾳ)!ei!Septuagintasta!löydy!kerc
taakaan.!Markuksen!muotoilu! sen! sijaan! löytyy! Septuagintasta! (Joos.! 3:2),! ja!
jos! lähtökohdaksi!otetaan!vain!sanat!τρεῖς!ἡμέρας,!”kolme!päivää”!(siis! ilman!
sanaa!μετὰ,!”jälkeen”)!löytyy!vastaavia!ilmauksia!Septuagintasta!jo!huomattac
va! määrä! (mm.! 2.! Moos.! 10:22–23;! 1.! Sam.! 30:1;! Joos.! 2:16;! Joon.! 2:1;! jne).!
Markuksen!käyttämä!muotoilu!saattaa!siis!hyvinkin!perustua!moninaisiin!Sepc
tuagintan!ilmauksiin!koskien!kolmea!päivää,!vaikka!traditio!ylösnousemuksesc
ta! ja!sen!ajankohdasta!olisikin! tavalla! tai! toisella! (ts.!kirjallisesti! tai! todennäc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222!Toisen!makkabilaiskirjan!seitsemäs!luku!saattaa!olla!Jeesuksen!ajan!jälkeinen!lisäys!teksc
tiin!(ks.!tarkemmin!2.4.3),!joten!siitä!ei!liian!pitkälle!meneviä!johtopäätöksiä!ehkä!kannata!
tehdä.!
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köisemmin! suullisesti)! välittynyt! Markukselle! Paavalin! perustamista! seurac
kunnista.!!

Se,! että!Markuksen!mukaan! Jeesuksen!kärsiminen!on! tarpeellista,! viittaa!
Jumalan! tahtoon! tapahtumien! kulusta.!Monet! tutkijat! näkevätkin,! että! ajatus!
tarpeellisuudesta! on! sama! kuin! ajatus! asioiden! tapahtumisesta! Kirjoitusten!
mukaan.223!Lukuisat!Vanhan!testamentin!kirjat!kertovat,!että! juutalaisen!kanc
san! kärsimykset! tapahtuivat,! koska! Jumala! tahtoi! niin! (esim.! Tuom.! 2:14;! 1.!
Sam.! 12:9;! 2.! Kun.! 13:3).! Lopulta! kärsimykset! kuitenkin! johtavat! kansan! jälc
leen!Jumalan!luo!(esim.!Hoos.!14;!Dan.!12:1—3;!Miika!7).!Huomattavaa!kuitenc
kin! on,! että! kertomukset! kärsimyksistä! ovat! poikkeuksetta! viittauksia! jo! tac
pahtuneisiin! asioihin! tai! senhetkiseen! tilanteeseen,! vaikka! ne! ennustuksen!
muodossa!kerrotaankin.!Tulevaisuuteen!ei!siis!koskaan!ennusteta!kärsimystä!
(paitsi! muille! kansoille),! vaan! päinvastoin! Jumalan! valtakunnan! tulemisen!
myötä!Israelille!tulee!aina!myös!ikuinen!onni,!rauha,!ja!vauraus!(ks.!esim.!Dan.!
7,!jossa!tulevaisuuteen!viittaa!ihmisen!kaltaisen!hahmon!tuleminen,!mutta!pec
dot!sitä!vastoin!ovat!viittauksia!menneeseen!tai!parhaillaan!tapahtuviin!asioic
hin).!

Mielestäni!ei!varsinaisesti!ole!mitään!väliä!sillä!tapahtuuko!kansan!tai!ykc
sittäisen! henkilön! kärsimys! heidän! tai! hänen! omien! syntiensä! takia,! vai! johc
tuuko! kärsimys! jonkun! muun! synneistä,! sillä! tulkinta! kärsimyksen! syistä! ja!
tarkoituksesta!on!aina!jälkiviisastelun!tulosta,!ja!riippuu!näkökulmasta.!Jesajan!
kirjan! luku!53!kertoo,! että!henkilön!kärsimys! johtui!kansan!synneistä,!mutta!
joidenkin!toisten!mukaan!henkilö!todennäköisesti!kärsi!omien!syntiensä!takia,!
kuten! jae!53:4! itse!asiassa!vihjaakin.! Joissakin!kärsimyksistä!kertovissa! teksc
teissä!ei!puolestaan!mainita!mitään!jumalallisesta!suunnitelmasta,!vaan!yksinc
kertaisesti! kerrotaan! oikeamielisten! epäoikeudenmukaisesta! kärsimyksestä!
(1.!Makk.!2:29—38)!ja!Jumalan!heille!suomasta!pelastuksesta!kuolemanjälkeic
sessä!elämässä!(2.!Makk.!7).!Koska!kärsimyksen!syyt,!seuraukset,!ja!tarkoitukc
set!ovat!juutalaisuudessa!hyvin!monimuotoisia,!eivät!juutalaiset!tekstit!mielesc
täni!voi!olla!tämän!teeman!kannalta!juuri!minkäänlaiseksi!avuksi.!Se,!että!kärc
simys!tulkitaan!Jumalan!tahdoksi,!ei!ole!lainkaan!yllättävää!sellaisissa!piireisc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223!Esim.!McKnight!2005!228;!Evans!2001,!16;!Marcus!2009,!605.!
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sä,! joissa!ylipäänsä!uskotaan!jonkin!yliluonnollisen!läsnäoloon,!ja!kykyyn!vaic
kuttaa!maailman!ja!ihmisten!asioihin.!

Kontekstuaalinen#erityislaatuisuus#

Kolme!suurta!passioennustusta!siis!ovat!evankeliumien!esittämässä!muodossa!
hyvinkin! selvästi! epäautenttisia,! sillä!ne! sopivat! varsin!huonosti! juutalaiseen!
kontekstiin.! Olisiko! Jeesus! kuitenkin! voinut! sanoa! edes! jotain! näiden! tekstic
kohtien!tapaista?!Caseyn!mukaan!vastaus!on!myönteinen,!vaikka!hänkin!näkee!
evankeliumien! passioennustukset! selvästi! epäautenttisiksi.! Casey! ehdottaa,!
että!autenttinen!Jeesukseen!palautuva!sanonta!on!kuulunut!kuta!kuinkin!seuc
raavalla!tavalla:!”ihmisen!poika!kuolee! ja!kolmen!päivän!jälkeen!nousee.”!Täc
mä! on! Caseyn! mukaan! hyvin! yleisen! tason! sanonta,! sillä! sen! voi! ymmärtää!
niin,!että!”ihmisen!poika”! tarkoittaa!yksinkertaisesti!vain! ihmistä.!Caseyn!ehc
dottaman!lauseen!voi!myöskin!hänen!mukaansa!kääntää!ongelmitta!arameakc
si.!Lauseen!yleispätevästä!luonteesta!huolimatta!Casey!näkee,!että!Jeesus!opetc
ti! tällä! sanonnalla! opetuslapsia! juurikin! omasta! kuolemastaan! ja! sen! takia!
myös!viittaus!ylösnousemukseen!oli!hyvin!tärkeä.224!

Caseyn!ehdottama!Jeesuksen!sanonta!on!sinänsä!oikein!hyvä,!mutta!hänen!
tulkintansa! ihmisen! poika! –sanontoja! koskien! on! todella! ontuva,! kuten! olen!
ylempänä! jo! todennut! (ks! 2.1.3b).! Toisaalta! Caseyn! ehdotuksesta! puuttuvat!
oikeastaan! kaikki! sellaiset! piirteet,! joita! juutalaisissa! ihmisen! poika! –
sanonnoissa!tavallisesti!tavataan.!Ensinnäkään!lause!”ihmisen!poika!kuolee!ja!
kolmen!päivän! jälkeen!nousee”! ei! vaikuta! lainkaan! sananlaskumaiselta,! saati!
runolliselta.!Jälkimmäinen!johtuu!siitä,!ettei!lause!sisällä!lainkaan!juutalaisesta!
runoudesta! tuttua! toistoa.! Toisekseen,! ehdotuksesta! puuttuu! myös! selvä!
merkki! alamaisuudesta! Jumalaa! kohtaan,!mutta! toisaalta! sellainen! ajatus! on!
helppo!lauseeseen!lisätä!yksinkertaisesti!sillä,!että!verbi!nousta!muutettaisiin!
passiiviksi.!Merkitys! tällöin! olisi! siis,! että! Jumala! nostaa! ihmisen!pojan! kuolc
leista.!Esimerkiksi!Paavalin!kirjeissä!ἐγείρω!onkin!aina!passiivissa,!mikä!voisi!
olla!vihje!siitä,!että! Jeesuksen!suuruudesta!huolimatta,!hän!oli! silti!nokkimisc
järjestyksessä! Jumalan! alapuolella.! Lisäksi! huomioitavaa! on,! että! vaikka! Cac
seyn!ehdotus!autenttiseksi!nähtäisiinkin,!kyseessä!ei!olisi!passioennustus,!sillä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224!Casey!1991,!51.!
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”ihmisen!poika”! ei! toimi! itseensä! viittaamisen! keinona! (ks.! 2.1.3b).! Kyseessä!
olisi!tässä!tapauksessa!opetus!ylösnousemusta!koskien!hyvin!yleisellä!tasolla,!
ilman!viittausta!kehenkään!tiettyyn!henkilöön.!

Kolmessa! suuressa! passioennustuksissa! on! kuitenkin!mielestäni! sellaisia!
elementtejä,! joista! Jeesus! on! hyvin! todennäköisesti! puhunut.! Mielestäni! on!
erittäin! todennäköistä,! että! Jeesus! on! puhunut! ylösnousemuksesta,!mikä! tiec
tysti! avaa! portin!myös! sille,! että! Jeesus! on! puhunut! kuolemasta.! Se,! liittyikö!
opetukseen!kuolemasta! ja!ylösnousemuksesta! ilmaisu! ”ihmisen!poika”!ei! itse!
asiassa!ole!edes!kovin!merkittävää,!sillä!sen!läsnäc!tai!poissaolo!opetuksesta!ei!
muuta!opetusta!millään!tavalla.!Koska!”ihmisen!poika”!tarkoittaa!ihmistä!yleic
sesti,!ei!ilmauksella!varsinaisesti!ole!kovin!suurta!painoarvoa!ylösnousemusta!
koskien,! ellei! sitten! oleteta,! että! Jeesus! olisi! opettanut! jotakin!myös! eläinten!
ylösnousemuksesta.!

Mielestäni!paras!lähtökohta!historian!Jeesuksen!ylösnousemuskäsitykselle!
on!jae!1.!Tess.!4:15b:!”Me!elossa!olevat,! jotka!saamme!jäädä!tänne!siihen!asti!
kun!Herra!tulee,!emme!ehdi!poisnukkuneiden!edelle.”!Tarkkaa!sanamuotoa!on!
tietysti! mahdoton! tavoittaa,! mutta! kristillisiä! motiiveja! todennäköisesti! ovat!
sanan!Herra!käyttö,! joka!viitannee!tässä!pikemminkin!Jeesukseen!kuin!Jumac
laan,!ja!monikon!ensimmäisen!persoonan!käyttö!(vrt.!1.!Kor.!15:51).!Kyseessä!
siis! tuskin!on!suora! lainaus,!vaikka! jae!1.!Tess.!4:15a!kuuluukin!”ilmoitamme!
teille,!mitä!Herra!on!sanonut”.!Jäljelle!jää!siis!vain!ajatus!siitä,!että!elävät!eivät!
ehdi! Jumalan! valtakuntaan! kuolleita! ennen.! Tämä! käsitys! puolestaan! viittaa!
varsin! perinteiseen! juutalaiseen! käsitykseen! Herran! päivästä,! toisin! sanoen!
siis!Jumalan!valtakunnan!tulemisesta.!

Käsitys!vastaa!varsin!hyvin!tietysti!myös!kristinuskon!käsityksiä!sillä!erolc
la,!että!kristinuskon!mukaan!Jeesus!on!noussut!esikoisena!ennen!muita!(1.!Kor.!
15:20),! ja!kuolleiden!ylösnousemus! tapahtuu!vasta,!kun! Jeesus! tulee! takaisin!
(1.!Tess.!4:16—17;!1.!Kor.!15:23,!51—53).!Juutalaisuuden!valtavirrassa!ei!tälc
laista! käsitystä! jonkun! tietyn! henkilön! ylösnousemuksen! ensisijaisuudesta!
ollut,! ellei! tällaiseksi! lasketa!Henokin! ja!profeetta!Elian!poismenoja.!Ne!eivät!
kuitenkaan! ole! yhtäläisiä! kristinuskon! käsitysten! kanssa,! sillä! Henok! ja! Elia!
eivät! kuolleet! ennen! kuin! Jumala! nosti! heidät! taivaisiin.! Todennäköisempää!
siis!on,!että!Jeesuskin!uskoi!ylösnousemuksen!tapahtuvan!kaikille!oikeamielic
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sille!kuolleille!yhtä!aikaa.!Koska!Jeesus!hyvin!todennäköisesti!uskoi!valtakunc
nan!tulevan!myöskin!hyvin!pian!(Mk!14:25),!pidän!varsin!todennäköisenä,!ettc
ei!hän!itse!odottanut!kuolevansa!ennen!sen!tuloa.!

Koska! keskustelu! kuolemasta! ja! ylösnousemuksesta! tuskin! on! putkahtac
nut!Jeesuksen!ja!seuraajiensa!parissa!täysin!tyhjästä,!on!keskustelulle!löydytc
tävä!historiallisesti!mahdollinen! ja! todennäköinen!konteksti.!Useampikin! tutc
kija!pitää!keskustelun!lähtökohtana!Jeesuksen!opetusta!juurikin!omasta!poisc
menostaan,!ja!perustelee!asiaa!Johannes!Kastajan!kuolemalla;!viimeistään!täsc
sä! vaiheessa! Jeesus! olisi! ymmärtänyt! myös! oman! missionsa! johtavan! hyvin!
mahdollisesti!kuolemaan,!sillä!Jeesus!joka!ei!tällaista!tajua,!ei!ole!kovin!ratioc
naalinen!Jeesus.225!Johannes!Kastajan!kuolema!on!myös!minun!mielestäni!eritc
täin! hyvä! konteksti! Jeesuksen! mahdolliselle! opetukselle! ylösnousemuksesta,!
muttei!suinkaan!hänen!omastaan.!Jos,!ja!kun!Johannes!Kastaja!oli!Jeesuksenkin!
mukaan!oikeamielinen!mies,!koska!Jeesus!otti!häneltä!kasteen!ja!sanoi!hänen!
olevan! suurin! naisesta! syntynyt! (Mt! 11:11/Lk! 7:28;! Tm! §46),! herätti! hänen!
kuolemansa!varmasti!erinäisiä!kysymyksiä!myös!opetuslasten!keskuudessa,!ja!
mahdollisesti! Jeesus!sai!kuulla! jopa! ivallisia!kommentteja!asian!tiimoilta!vasc
tustajiensa! taholta.!On! todella! vaikea! kuvitella! sellaista! Jeesusta,! joka! ei! olisi!
jollain! tavalla!ottanut!kantaa! Johanneksen!kuolemaan! ja!yrittänyt! selittää! tac
pahtumaa!sekä!itselleen!että!seuraajilleen.!Johannes!Kastajan!kuolema!oli!siis!
se! tapahtuma,! joka!saattoi!hyvinkin! todennäköisesti! avata!portin!opetukselle!
ylösnousemuksesta.!Tämä!ei!kuitenkaan! itse!asiassa!ole!aivan!välttämätöntä.!
Juutalaisuudessa! oli! ylösnousemuksesta! erilaisia! käsityksiä,! joten! on! varsin!
luonnollista,! että! Jeesus! olisi! opettanut! oman! käsityksensä! seuraajilleen! josc
sain!aivan!muussakin!yhteydessä.!

Se,!millaista!ylösnousemusta!Jeesus!seuraajilleen!opetti,!onkin!hankalampi!
kysymys,! eikä! vähiten! juuri! sen! vuoksi,! että! juutalaisuuteen!mahtui! aiheesta!
varsin! moninaisia! käsityksiä,! joista! kolmen! suuren! filosofisen! koulukunnan!
näkemykset! muodostivat! todennäköisesti! vain! osan.! Paras! lähtökohta! asian!
purkamiseen!on!mielestäni!juutalaiset!käsitykset!Herran!päivästä.!Se!on!myös!
jatkumonäkökulman!kannalta! järkevin!vaihtoehto,!sillä!Herran!päivä!on!krisc
tinuskonkin! tärkeä! osa.! Kristinuskossa! tosin! tuleva! Herra! onkin! Jeesus,! eikä!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225!Gnilka!1997,!282;!McKnight!2005,!133.!
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Jumala! tai! arkkienkeli.! Arkkienkelien! apu! esimerkiksi! taisteluissa! löytyy! esic
merkiksi! Ensimmäisestä! ja! Toisesta! makkabilaiskirjasta! ! (1.! Makk.! 7:41;! 2.!
Makk.! 11:8),! ja! samaan! saattaa! viitata!myös!Danielin! kirjan!7.! luku,! jossa! on!
ihmisen!kaltainen!hahmo.!

Nimitys! Herran! päivä! viittaa! hyvin! vahvasti! johonkin! tiettyyn! hetkeen!
ajassa,! jolloin! tapahtuu! jotakin!mullistavaa.! Tämä! viittaa!mielestäni! vahvasti!
myös! siihen,! että! Jeesus! näki! ylösnousemuksen! yleisenä! ylösnousemuksena,!
eikä! esimerkiksi! essealaisten! tapaan!niin,! että! ihmisen!kuollessa! tämän! sielu!
suuntaa! ylöspäin! ilmeisesti! hyvinkin! pian! (Sota.! 2:8:11).! Ylösnousemus! ”kolc
mantena!päivänä”!tai!”kolmen!päivän!jälkeen”!—!eri!sanamuodoilla!ei!mielesc
täni!ole!mitään!väliä!—!ei!siis!ehkä!ole!ollut! lainkaan!osa!Jeesuksen!käsitystä!
ylösnousemuksesta.!Ajatus!on!toki!saattanut!olla,!että!valtakunnan!tulemisesta!
on!kolme!päivää!kuolleiden!ylösnousemukseen,!mutta! tämä!ei!olisi! yhtenevä!
sen!ajatuksen!kanssa,!että!elävät!eivät!ehdi!valtakuntaan!ennen!kuolleita.!

Paavalin!käsitys! ylösnousemusruumiista! ei! ole! yhdenmukainen!ainakaan!
kolmen! suuren! filosofisen! koulukunnan! käsitysten! kanssa.! Paavalin! mukaan!
kuolleiden! ylösnousemusruumiit! temmataan! tiettynä! päivänä! taivaaseen! ja!
samalla! elävät! muuttuvat! myös! ylösnousemusruumiiksi.226!Jeesus! sen! sijaan!
oli!noussut!esikoisena!ennen!muita.!Ajatus!on!yhtenevä!essealaisuuden!kanssa!
siinä! mielessä,! että! ylösnousemusruumis! (essealaisuudessa! sielu)! menee! joc
honkin! toismaailmalliseen! paratiisiin.! Essealaisuuteen! ei! kuitenkaan! näytä!
kuuluvan!ajatusta!siitä,!että!tämä!tapahtuu!kaikille!kuolleille!yhtä!aikaa,!vaan!
sielu! suuntaa! ylöspäin! heti,! kun! se! pääsee! irti! ruumiista! (Sota.! 2:8:11).! Esc
sealaisuudessa!ei!myöskään!ole!ajatusta!siitä,!että!joku!ylösnousisi!ennen!muic
ta.!

Myös! ajatus! siitä,! etteivät! elävät! ehdi! valtakuntaan! ennen! kuolleita! (1.!
Tess.!4:15)!viittaa!mielestäni!yleiseen,!yhteiseen!ylösnousemukseen,!mahdollic
sesti!jopa!hyvin!kirjaimelliseen!käsitykseen!ruumiillisesta!ylösnousemuksesta.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226!Ks.!kuitenkin!2.!Kor!12:2,!joka!on!ristiriidassa!tämän!käsityksen!kanssa,!sillä!kyseisessä!
jakeessa!Paavali!kertoo!erään!kristityn!tulleen!temmatuksi!”neljätoista!vuotta!sitten!kolmanc
teen!taivaaseen”.!Paavali!ei!tosin!muutenkaan!välttämättä!ole!perusteluissaan!aina!kovin!johc
donmukainen,!sillä!hänellä!ei!ilmeisesti!ollut!ongelmia!muuttaa!kantaansa!tavoitteidensa!saac
vuttamiseksi!(1.!Kor.!9:19—22).!
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Jos! Jeesus!olisi!opettanut!essealaisesta!sielukäsityksestä!seuraajilleen,!ei!opec
tuksessa!kuolleiden!pääsystä!valtakuntaan!yhtä!aikaa!elävien!kanssa!olisi!mic
tään! mieltä;! essealaisuudessa! sielu! näet! menee! paratiisiin! pian! sen! jälkeen,!
kun! ihminen! kuolee,! eikä! niin! sanotusti! yhteislähtönä! muiden! kanssa! (Sota!
2:8:11).!Essealainen!käsitys!näyttääkin!olevan!itse!asiassa!sellainen,!että!kuolc
leet!pääsevät!paratiisiin!jo!eläviä!ennen!!

Paavalin!opetuksessa!Herran!päivästä!saattaa!siis!olla!jälkiä!myös!Jeesukc
sen!opetuksesta,!mutten!usko,!että!Jeesus!olisi!millään!tavalla!asettanut!omaa!
ylösnousemustaan!erityisasemaan.!Paavalin!opetus! Jeesuksen!ylösnousemukc
sen!ensisijaisuutta!koskien!johtuu!vain!siitä,!että!ilman!sitä!ei!Jeesuksen!ylösc
nousemuksessa! olisi! ollut!mitään! ihmeellistä,! eikä! täten!myöskään!koko! Jeec
sukseen!perustuvassa!liikkeessä.! Jonkinlainen!rooli! Jeesuksen!ylösnousemukc
sen!ensisijaisuudessa!saattoi!olla!myös!ilmestymiskokemuksilla,!mutta!tälle!en!
laittaisi! liian! suurta! painoarvoa,! sillä! Jeesus! ei! varmastikaan! ollut! ensimmäic
nen!henkilö,!josta!oli!koettu!tällaisia!ilmestyksiä.!Ja!koska!ei!ollut,227!ei!pelkkä!
ilmestymiskokemus! itsessään!välttämättä!ole!kovin!merkittävä!asia,! vaan!pic
kemminkin! se,! mikä! on! ollut! ilmestyksen! tarkempi! sisältö.! Nykypäivänä! on!
tietysti! selvää!—!tai!ainakin!pitäisi!olla!selvää!—!että! ilmestykset!olivat! tosic
asiassa!vain!apostolien!omia!tulkintoja!siitä,!mitä!Jeesus!oli!ollut!ja!sanoillaan!
tarkoittanut.!Kyse!voi!olla!siitäkin,!että!joku!tai!jotkut!opetuslapsista!olivat!niin!
vakuuttuneita!Jeesuksen!sanoman!oikeellisuudesta,!että!saivat!muutkin!vakuuc
tettua!vain!kertomalla!Jeesuksen!ilmestymisistä.!

Ilmestysten!sisällöillä!saattoi!olla! jonkinlainen!rooli!myös! Jeesuscliikkeen!
jatkumiselle,!vaikkakaan!edes!ilmestykset!eivät!välttämättä!olleet!sille!tarpeelc
lisia.!Nimittäin!sen!lisäksi,!että!juutalaiset!ilmeisesti!tappoivat!monia!profeetc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227!Ei!ilmeisesti!edes!Markuksen!mukaan,!sillä!luvussa!9!kerrotaan!Elian!ja!Mooseksen!ilmesc
tyksistä,!vaikka!jälkimmäisen!ei!Toorassa!edes!kerrota!ylösnousseen!(ks.!5.!Moos.!34).!Tämä!
saattaakin!olla!varsin!selvä!merkki!kuolleen!henkilön!ylösnousemuksen!opin!myöhäisemmästä!
adaptaatiosta!juutalaisuuteen,!kenties!hellenismin!vaikutuksesta.!Muissa!varhaisissa!ylösc
nousemustapauksissahan!ylösnoussut!henkilö!ei!siis!kuollut.!Kun!kuolleiden!ylösnousemus!
tuli!ajatuksena!osaksi!juutalaisuutta,!oli!Mooseksen!taivaisiin!ottaminen!varmasti!aivan!enc
simmäisiä!ylösnousemuksen!sovellutuksia!juutalaisuudessa.!Jos!Jumala!oli!ottanut!Henokin!ja!
Elian!taivaaseen,!oli!hän!varmasti!ottanut!sinne!myöskin!Mooseksen,!joka!oli!profeetoista!
kaikkein!mahtavin!(5.!Moos.!34:10–12.)!
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toja,! oli! osa! näistä! tapetuista! profeetoista! juuri! niitä,! jotka!muistettiin!myös!
myöhemmin!tosi!profeettoina!(todennäköisesti!siksi,!että!jälkikäteen!oli!helpc
po! todeta! tapetun! profeetan! olleen! julistuksineen! oikeassa).! Tärkeää! ei! siis!
ollut! itse!profeetta,! vaan!se,!mitä!profeetta! julisti.! Jeesuksen!kuolemaa!ei! siis!
suinkaan!tarvitse!nähdä!valtavan!suurena!ongelmana!hänen! juutalaisille!seuc
raajilleen,! ja! liikkeen! selviytymiselle$ ja$ jatkumiselle.! Ja! koska! kuolema! ei! ole!
suuri!ongelma!juutalaisessa!kontekstissa,!ei!tarvita!välttämättä!myöskään!olec
tusta!siitä,!että!ylösnousemustradition!selviytymiseksi!olisi! Jeesuksen!pitänyt!
omasta!kuolemastaan!jotain!opettaa,!kuten!olettaa!esimerkiksi!Allison.228!Juuc
talaiset!liikkeet!ovat!aikojen!saatossa!selviytyneet!paljon!pahemmistakin!katac
strofeista!kuin!profeettojensa!kuolemista.!Ensimmäisen!Samuelin!kirjan!loppu!
ja!Toisen!Samuelin!kirjan!alku!kertovat!myös!messiaana!pidetyn!Saulin!kuoc
lemasta!(1.!Sam.!31;!2.!Sam.!1).229!Ei!pidä!väheksyä!ihmisen!kykyä!selittää!asiat!
itselleen!niin,!että!hän!itse!kokee!ne!merkityksellisiksi!ja!järkeviksi,!vaikka!ulc
kopuolisista! asia! saattaakin! näyttää! täysin! järjettömältä.! Jeesuksen! ylösc
nousemuksen! ensisijaisuus! ja! ihmeellisyys! sen! sijaan! saattoi! olla! liikkeen! le'
viämisen$ ja$ kasvamisen! kannalta! hyvinkin! tärkeä! myyntivaltti,! etenkin! pac
kanallisissa! piireissä.! Todellisen! sankarin! tunnistaa! kreikkalaisissa! taruissa!
juuri!siitä,!että!hänestä!tulee!jumala!kuolemansa!jälkeen.230!Ehkä!juuri!samalla!
tavalla!Jeesus!saatiin!myytyä!suurena!sankarina!nimenomaan!pakanoille.!

Se,! että! Jeesus! opetti! kaikkien! kuolleiden! ylösnousemuksen! tapahtuvan!
tiettynä!päivänä,! ei! ole!millään! tavalla! ristiriidassa! opetuslasten!kokemusten!
kanssa! Jeesuksen! ylösnousemuksesta;! Jeesuksen! opetus! ja! opetuslasten! koc
kemukset!ovat!kaksi!täysin!erillistä!asiaa.!Jos!Jeesuksen!opetuksen!ja!ilmestysc
kokemusten!välillä!halutaan!välttämättä!nähdä!vahvempi!yhteys,! tullaan! johc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228!Allison!1998,!40.!!
229!Tekstikohtia!ei!pidä!kuitenkaan!ymmärtää!niin,!että!kyseessä!olisi!yliluonnollinen!messiasc
hahmo.!Sana!”messias”!tarkoitti!suurin!piirtein!samaa!kuin!”Jumalan!valitsema”,!eikä!se!ollut!
minkäänlainen!titteli!vielä!Jeesuksenkaan!aikana.!(Casey!1991,!42.)!On!siis!varsin!mahdollista,!
että!myös!esimerkiksi!Johannes!Kastajaa!pidettiin!messiaana,!myös!Jeesuksen!itsensä!toimesc
ta.!Johanneksen!kuolema!saattoi!kuitenkin!olla!joillekin!tahoille!merkki!siitä,!ettei!hän!ollutc
kaan!Jumalan!lähettämä!profeetta.!
230!Samalla!tavoin!käsitettiin!tapahtuvan!roomalaisille!keisareille!heidän!kuolemiensa!jälkeen.!
Kyseessä!on!siis!apoteoosi.!Kreikkalaisissa!taruissa!jumalaksi!korotettiin!mm.!!Asklepios.!
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topäätökseen,! että! Jeesuksen! opetus! ylösnousemuksesta! lähestyi! essealaista!
näkemystä!sielusta.!Tällöin!Jeesuksen!ylösnousemuksessa!ei!taasen!ole!mitään!
ihmeellistä,!sillä!näkemys!olisi,!että!kaikki!ylösnousevat!pian!kuolemansa! jälc
keen.!Asia!ratkeaa!kaikkein! järkevimmin!mielestäni!sillä,!että!Jeesus!on!opetc
tanut! ylösnousemuksesta! ja! sen! tapahtumisesta!Herran! päivänä,!mutta! ylösc
nousemuskokemukset!ovat!olleet!opetuslapsille!niin!merkittäviä,!että! Jeesukc
sen! opetuksesta! huolimatta,! hänen! ylösnousemuksensa!nähtiin! erikoislaatuic
sena!ilman,!että!Jeesuksen!tarvitsi!tällaisesta!mitään!opettaa.!Ehkä!opetuslapc
set!eivät!mitään!ristiriitaa!kokemuksensa! ja! Jeesuksen!opetuksen!välillä!edes!
nähneet.!

Suuri!merkitys!on!kuitenkin!mielestäni!sillä,!mikä!on!ollut!ylösnousemusc
kokemusten! sisältö,! koska! se! kertoo! siitä,!minkälaisena! opetuslapset! Jeesukc
sen! näkivät,! ja! se! voisi! todennäköisesti! olla! ainakin! suhteellisen! lähellä! sitä,!
mitä!Jeesus!itsekin!pyrki!olemaan.!Tarkkaa!ylösnousemuskokemusten!sisältöä!
on!tietenkin!aivan!mahdoton!tavoittaa,!mutta!ehdotan!tässä!varsin!varovasti,!
että!Markuksen!evankeliumissa!on! tästä! jonkinlainen! jälki.231!Tarina!Kristukc
sen!kirkastumisesta!(Mk!9:2–8)!on!kristillisessä!tekstissä!varsin!erikoinen!tac
paus,!sillä!Jeesus!ei!tosiaan!näytä!olevan!esikoisena!ylösnoussut,!sillä!vuorella!
(ks.!myös!Mt!28:16,! jossa!myöskin!mennään!vuorelle.)!mukaan!otetuille!opec
tuslapsille!ilmestyvät!Elia!ja!Mooses232.!Opetuslapset!mahdollisesti!siis!näkivät!
Jeesuksen!Elian! ja!Mooseksen!vertaisena! Israelin! suurhahmona,!mikä! saattoi!
juutalaisuudessa!olla!melko!rohkea!ja!provosoiva!näkemys.!Tämä!on!saattanut!
antaa! Jeesuksen! ylösnousemukselle,! ja! siten!myös! koko! Jeesuscliikkeelle! sen!
ominaisen! luonteen,!mikä!aiheutti!paljonkin!erimielisyyttä! juutalaisuuden! sic
sällä.!

Kuolema!ei!juutalaisuudessa!välttämättä!ole!merkki!henkilön!itsensä!sync
tisyydestä,!vaan!kansan!syntisyydestä!(Jes!53).!Suurin!osa!juutalaisista!todenc
näköisesti! kuitenkin! pitäytyi! niin! sanotussa! virallisessa! opissa,! eli! uskoivat!
siihen,! mitä! uskonnolliset! auktoriteetit! julistivat.! Ehkä! tämän! vuoksi! Johanc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231!Luukkaan!ja!Matteuksen!ilmestystarinoita!en!osaa!pitää!oikein!missään!arvossa,!sillä!ne!
ovat!mielestäni!täysin!selvästi!myöhempää!sepitettä,!ja!vastaavat!mielestäni!aivan!selvästi!
kristillisiin!ongelmiin.!Niin!tosin!vastaa!myös!Markuksen!kertomus.!
232!Toorassa!ei!kerrota!Mooseksen!ylösnousseen,!ks.!5.!Moos.!34.!
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neksenkin!liike!kuihtui!kokoon,!ja!samoin!kävi!Jeesuksen!aloittamalle!liikkeelle!
juutalaisuuden$sisällä.! Pakanoille! Jeesuscliike!kuitenkin!kelpasi,! eikä!varmasti!
vähiten! sen! vuoksi,! että!melko! pian! juutalaisen! lain! noudattamisesta! luovutc
tiin.!Näkemys,!että! Jeesus!on!Elian! ja!Mooseksen!vertainen,!oli! rohkea!yksinc
kertaisesti!ehkä!siksi,!että!Jeesus,!jonka!uskonnolliset!auktoriteetit!olivat!itsec
kin! henkilökohtaisesti! kohdanneet,! oli! korotettu! juutalaisuuden! suurimpien!
profeettojen! rinnalle.! Tämä!olisi! varmasti! koettu!uskonnollisten! johtajien! tac
holla!heidän!auktoriteettinsa!vastustamiseksi.!

Ajatteliko! Jeesus! itse! olevansa! suurimpien! profeettojen,! kuten! Elian! ja!
Mooseksen!vertainen?!Mahdollisesti.!Tarinat!myöhemmistä!merkkiprofeetoisc
ta!viittaavat!siihen,!että!he!pyrkivät!olemaan! ikään!kuin!uusia!Mooseksia.! Joc
hannes! Kastajakin! saattoi! aivan! tarkoituksella! haluta! herättää! juutalaisissa!
mielikuvia!Eliasta!mm.!pukeutumisellaan! (Mk!1:6!vrt.! 2.!Kun.!1:8).!Myöhemc
min!toisella!vuosisadalla!rabbi!Akiba!oli!sitä!mieltä,!että!jae!4.!Moos.!24:17!oli!
profetia! Simon! bar! Kosibasta,! eli! bar! Kokhbasta! (suom.! Tähden! poika),! jota!
Akiba!piti!messiaana.!Jeesuksen!tapauksessa!on!vaikea!sanoa!pyrkikö!hän!hec
rättämään!mielikuvia!jostain!tietystä!profeetasta,!sillä!evankeliumeissa!on!viitc
tauksia! todella! moneen! Vanhan! testamentin! kirjaan,! ja! myös! kreikkalaisiin!
epiikoihin.233!!

Kärsimyksen! tarpeellisuuden! osalta! ei! pidä! olettaa! niin! erityislaatuista!
tulkintaa,!että! Jeesus!olisi! liittänyt! juuri!omaan!kuolemaansa!ajatuksen!kärsic
myksen!tarpeellisuudesta! tai!sen!tapahtumisesta!Kirjoitusten!mukaan.!Ajatus!
Jeesuksen!kärsimyksen! tarpeellisuudesta! selittyy! kaikkein!parhaiten! evankec
listojen!jälkiviisastelulla:!näin!tapahtui!koska!näin!pitikin!tapahtua.!Jos!Jeesus!
olisi! kuollut! vasta! vanhaan! ikään,! olisi! siinäkin! tapauksessa! evankeliumit! toc
dennäköisesti! täynnä! ajatuksia! siitä,! että! kuolema! tapahtui! Kirjoitusten!muc
kaan.!Tämä!jälkiviisastelu!on!erittäin!hyvin!linjassa!Vanhan!testamentin!jälkic
viisastelun!kanssa,!ja!on!johdonmukaisuudessaan,!tai!oikeastaan!sen!puutteesc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233!MacDonald,!Homeric$Epics.!(ks.!myös!1.3.2);!Jotkin!MacDonaldin!esimerkit!yhtäläisyyksistä!
kreikkalaisten!epiikoiden!ja!Markuksen!evankeliumin!ovat!toisinaan!varsin!tulkinnanvaraisia,!
mutta!metodi,!jota!MacDonald!tutkimuksessaan!käyttää!on!erinomainen!ja!hyvin!perusteltu,!
eikä!juurikaan!jätä!epäilyksiä!sen!suhteen,!etteikö!evankeliumeissa!olisi!aivan!varmasti!jäänc
teitä!kreikkalaisista!teoksista.!
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sa,!aivan!samanlaista!kuin!Vanhan!testamentin!jälkiviisastelu.!Se,!oliko!jonkun!
kärsimys!oikeamielisen!vai!syntisen!kärsimystä,!riippui!vain!ja!ainoastaan!siic
tä,! miten! kyseiseen! henkilöön! suhtauduttiin.! Jeesus! on! siis! saattanut! kokea!
esimerkiksi! Johannes! Kastajan! kuoleman! olevan! oikeamielisen! kärsimystä,!
kun!taas!joku!muu!on!Jeesuksen!mielestä!ehkä!kokenut!ikävän!kohtalon!omien!
syntiensä!takia.!

2.2.4!Autenttisuus!

Jeesus!tuskin!on!ennustanut!omaa!kuolemaansa!ainakaan!kolmen!suuren!pasc
sioennustuksen!tavoin.!Caseyn!ehdotus!”ihmisen!poika!kuolee! ja!kolmen!päic
vän! jälkeen!nousee”!on!sinänsä! Jeesuksen! lausahdukseksi! toimiva,!mutta!sen!
soveltaminen!Jeesuksen!yleiseen!käsitykseen!ylösnousemuksen!luonteesta!on!
varsin!ongelmallista.!Lisäksi!Caseyn!ehdotus!ei!ole!passioennustus,!sillä!ilmaic
sulla! ”ihmisen! poika”! ei! viitattu! juutalaisuudessa! itseen.! Itse! asiassa! Caseyn!
tulkinta!koko!”ihmisen!poika”!–ilmaisun!luonteesta!ja!käyttötavasta!on!virheelc
linen;!ei!ole!mielestäni!olemassa!ainuttakaan!tekstikohtaa,! joka!selkeästi!viitc
taisi!siihen,!että!ilmaisua!käytettiin!silloin,!kun!ei!haluttu!vaikuttaa!ylimieliselc
tä!tai!röyhkeältä.!Kun!vastakkain!asetetaan!juutalaiset!ja!kristilliset!käsitykset,!
on!mielestäni! täysin! selvää,! että!passioennustukset!kuuluvat!paljon! todennäc
köisemmin! kristilliseen! ymmärrykseen! Jeesuksesta! hahmona,! joka! on! samaa!
olemusta!Jumalan!kanssa!(Fil.!2:6),!ja!jonka!ylösnousemuskin!on!poikkeukselc
linen!tapahtuma!(koska!Jeesus!on!ylösnoussut!ennen!muita).!Jeesus!on!kuitenc
kin!melko! todennäköisesti! opettanut! seuraajiaan! ylösnousemuksesta,!muttei!
suinkaan!omastaan,!vaan!ylösnousemuksesta,!joka!koskee!kaikkia!(oikeamielic
siä! juutalaisia).! Johannes!Kastajan!kuolema!on!saattanut!hyvinkin!olla! tapahc
tuma,!joka!on!toiminut!keskustelun!avaajana,!mutta!aivan!yhtälailla!asiasta!on!
voitu!keskustella!muussakin!yhteydessä.!

Jeesus! on! saattanut! puhua! myös! profeettojen! ilmeisesti! varsin! yleisestä!
kohtalosta!tulla!tapetuksi,!ja!tämäkin!syytös!Jerusalemia!kohtaan!(Mt!23:37—
39/Lk!13:34—35)!on!saattanut!saada!kipinänsä!Johannes!Kastajan!kuolemasc
ta.!Se,!että!profeetta!ymmärtää!monien!muiden!profeettojen!tulleen!tapetuiksi!
ei! kuitenkaan! tarkoita,! että!hän!katsoisi! oman!missionsa!päämääräksi!kuolec
misen.! Johannes! Kastajakaan! tuskin! tarkoitti,! että! hänen! pitää! kuolla! ennen!
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kuin!tulee!se,! joka!kastaa!veden!sijaan!tulella.234!Yksikään!profeetoista!tuskin!
julisti! ja! ennusti! omaa! kuolemaansa,! eikä! se! kuulunut! heidän! tehtäviinsä.235!
Pidän! huomattavasti! todennäköisempänä! sitä,! että! Herran! päivää! julistaneet!
profeetat!kuvittelivat! itse! elävänsä! juuri! siinä!historian! taitekohdassa,! jolloin!
Herran!päivä!tulee,!ja!olevansa!läsnä!ja!elossa!kokemassa!kyseisen!hetken.!

Todennäköisesti! Jeesus! piti! itseään! varsin! tavallisena! ihmisenä,! Jumalaa!
vähäisempänä!maan!matosena! ja!Aadamin! lapsena,!eli! toisin!sanoen! ihmisen!
poikana,! mikä! ei! kuitenkaan! tarkoittanut! minkäänlaista! korotettua! hahmoa,!
eikä! kyseistä! ilmaisua! myöskään! käytetty! mitenkään! erityisellä! tavalla! viitc
taamaan! itseen.! Se,! että! pitää! itseään! vain! ihmisenä,! ei! kuitenkaan! tarkoita,!
etteikö!voisi!samalla!käsittää!olevansa!myös!Jumalan!valitsema!profeetta,!sillä!
profeetat! olivat! vain! ihmisiä.! Profeetan!missioon!ei! varsinaisesti! kuulu! asioic
den! ennustaminen,! vaan! pikemminkin! asioiden! tulkitseminen! (uskonnollic
semmin! ymmärrettynä!profeetta! ei! tietystikään! itse! tulkitse!mitään,! vaan! aic
noastaan!toistaa!Jumalan!hänelle!antaman!ilmoituksen).!Se,!että!henkilöllä!on!
profetoimisen!lahja,!tarkoittaa!puolestaan!sitä,!että!hän!kykenee!kaunopuheic
suudellaan!ja!hyvillä!perusteluillaan!vakuuttamaan!ihmisiä!sanomansa!oikeelc
lisuudesta.!Ainakin!Jeesuksen!seuraajat!katsoivat!Jeesuksen!olleen!vakuuttava,!
eiväthän! he!muuten! olisi! hänen! seuraajikseen! ryhtyneet.! Moni! muu! taas! oli!
tästä!vakuuttavuudesta!varmasti!eri!mieltä.!!

Kristillisessä!Jeesuscmyytissä!on!profeetallisuuden!rinnalle!kuitenkin!nosc
tettu!myös!messiaanisia!ja!jumalallisia!piirteitä.!Profeetat!ovat!toki!saattaneet!
puhua! tulevistakin!asioista,!mutta! tuskin!vain! itseään!koskien,! vaan!yleisemc
min!Israelin!kansaa!ja!maailmaa!koskien.!Pidän!todennäköisenä!myös!sitä,!että!
puheet!tulevaisuudesta!ovat!olleet!varsin!laveita!ja!monitulkintaisia!—!hieman!
samaan! tapaan! kuin! esimerkiksi! horoskoopit!—! sillä! tällainen! ei! johda! yhtä!
helposti!kasvojen!menetykseen!kuin!yksityiskohtaisemmat!ennustukset,!joissa!
on!vaarana!ennalta! lausuttujen!yksityiskohtien!ristiriitaisuus!myöhemmin!tac
pahtuvan!todellisuuden!kanssa.!Kun!asioista!kirjoitetaan!jälkikäteen,!on!tietysc
ti!helppoa!muotoilla!ennustus!vastaamaan!kerrottuja!tapahtumia.!Pidän!varsin!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234!Kastaminen!Pyhällä!Hengellä!lienee!kristillinen!lisä,!mutta!puhdistaminen!tulella!saattaa!
olla!viittaus!Malakian!kirjaan!(3:3).!
235!Näin!myös!Gundry!1993,!450.!
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todennäköisenä,!että!Jeesus!tulevaisuudesta!puhuessaan,!julisti!lähinnä!Jumac
lan!valtakunnan!tulemista,! ja! lainasi!kuvaston!siihen! juutalaisesta! traditiosta,!
mutta!piti! silti!puheensa!varsin!arvoituksellisena.!Ehkä! siksi! juutalaiset! eivät!
Markuksen!mukaan!päässeetkään!yksimielisyyteen!siitä,!mitä!loukkaavaa!Jeec
sus!oli!itse!asiassa!sanonut!(Mk!14:55—56).!

2.3!Mk!9:12!(parall.!Mt!17:12)!

ὁ!δὲ!ἔφη!αὐτοῖς,!Ἠλίας!μὲν!ἐλθὼν!πρῶτον!ἀποκαθιστάνει!πάντα,!καὶ!πῶς!
γέγραπται!ἐπὶ!τὸν!υἱὸν!τοῦ!ἀνθρώπου!ἵνα!πολλὰ!πάθῃ!καὶ!ἐξουδενηθῇ;!

Käännös#

Hän$vastasi$heille:$Elia$kyllä$tulee$ensin$ja$laittaa$entiselleen$kaiken,$mutta$
kuinka$on$kirjoitettu$koskien$ihmisen$poikaa,$että$hän$paljon$kärsisi$ja$tulisi$
hylätyksi?$

Huomioita#

Joissain!käsikirjoituksissa!(esim.!C)!ajatus!siitä,!että!Elia!laittaa!entiselleen!kaic
ken,! on! futuurissa.! Päätös! heijastellee! Malakian! kirjan! jaetta! 3:23,! jossa!
ἀποκαθίστημι!on!myöskin!futuurissa.!NestlecAlandin!mukaan!kyse!on!kuitenc
kin! preensensistä.! Jotkut! näkevät! tekstikohdan! taustalla! arameankielisen! alc
kuperäislähteen,! ja! tämän! perusteella! järjestelevät! välimerkkejä! hieman! eri!
paikkoihin,! esim.! ”Laittaako! Elia! tullessaan! entiselleen! kaiken?!Kuinka! sitten!
on!kirjoitettu…”236!Ratkaisu!olisi!varsinkin!ensimmäisen!lauseen!osalta!mielesc
täni!varsin!toimiva,!ja!hieman!tällaista!ajatusta!ehdotankin!kappaleessa!2.3.3.!

2.3.1!Kirjallisuuskritiikki!ja!lähteiden!vertailu!

Kun!Markuksen! evankeliumin! Jeesus! on! ennustanut! kärsimyksestään! (ja! sen!
jälkeen!opetuslapseudesta)!ensimmäisen!kerran,!ottaa!hän!mukaansa!opetusc
lapsista!Pietarin,!Jaakobin!ja!Johanneksen,!ja!menee!vuorelle.!Vuorella!opetusc
lapset!näkevät!kuinka! Jeesuksen!vaatteet!alkavat!hohtaa!kirkkaan!valkoisina,!
ja!heille!ilmestyvät!Mooses!ja!Elia.!Samassa!Jumala!ilmoittaa!pilvestä!Jeesuksen!
olevan!hänen!poikansa.!Yhtäkkiä!kaikki! ilmestykset!katoavat,! ja!opetuslapset!
eivät!näe!enää!ketään!muuta!kuin! Jeesuksen.!Kun! Jeesus! ja!opetuslapset! lasc
keutuvat!vuorenrinnettä,!kieltää!Jeesus!opetuslapsia!puhumasta!kokemastaan!
kenellekään!ennen!kuin!ihmisen!poika!on!noussut!kuolleista.!Ennen!kuin!seuc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236!Evans!2001,!43.!



!

! 97!

rue! palaa! muiden! luo! katkaisee! kertomuksen! varsin! yllättävästi! keskustelu!
lopunaikojen!tapahtumista.!Opetuslapset!ovat!kuulleet!lainopettajien!sanovan,!
että! ”Elian! pitää! tulla! ensin”.! Jeesus!myöntää! lainopettajien! olevan! oikeassa,!
mutta! esittää! kuitenkin! kysymyksen:! ”kuinka! on! kirjoitettu! koskien! ihmisen!
poikaa,!että!hän!paljon!kärsisi!ja!tulisi!hylätyksi?”!Jeesus!jatkaa,!että!Elia!onkin!
itse!asiassa!jo!tullut,!mutta!tämäkin!joutui!kärsimään!aivan!kuten!on!kirjoitetc
tu.$

Markus!siis!kuvailee!Johannes!Kastajan!kuoleman!samoin!kuin!Jeesuksenc
kin;! se! on! välttämättömyys,! joka! on! profetoitu! kirjoituksissa.! Jeesuksella! ja!
Johanneksella! näyttäisikin! olleen! paljon! yhtäläisyyksiä,! niin! ulkoisesti! kuin!
aatteellisestikin.237!Tämä!on!tietysti!varsin!ymmärrettävää,!sillä!olihan!Jeesus!
ottanut! Johannekselta! kasteen,! mikä! implikoi! Jeesuksen! osalta! vähintäänkin!
Johanneksen!mission! hyväksyntää,! ellei! peräti! opetuslapseutta.! Johanneksen!
rooli! on! varmasti! ollut! hyvin! suuri! Jeesuksenkin! elämälle! ja! missiolle,! sillä!
evankeliumeissa!ylipäänsä!kerrotaan!Johanneksesta.!

Matteus!seuraa!Markuksen!evankeliumin!järjestystä!hyvin!tarkasti,!mutta!
Matteus!yhdistää!paralleelissaan!selkeämmin!Jeesuksen!käskyn!vaieta!vuoren!
tapahtumista! kysymykseen! Elian! tulemisesta.! Markuksella! jakeet! 9:9—13!
toimivat!paremmin!omana!kokonaisuutenaan!ja!muistuttavat!itse!asiassa!varc
sin!paljon!joitakin!Tuomaan!evankeliumin!logioneja,!joissa!opetuslapset!ensin!
kysyvät!jotain,!johon!Jeesus!sitten!vastaa!(ks.!esim.!Tm!§6).!Luukkaan!evankec
liumista! puolestaan! puuttuu! täysin! kysymys! Elian! tulemisesta,! mikä! saattaa!
johtua!siitä,!ettei!Luukkaan!evankeliumissa!Johannesta!ei!yhdistetä!Eliaan!eksc
plisiittisesti! (ks.!kuitenkin!Lk!1:17).!Toisaalta! tämä!poisjättö!on!tehnyt!Luukc
kaan! kertomuksesta! paljon! eheämmän.! Etenkin! Markuksen! evankeliumissa!
kysymys!Eliasta!vaikuttaa!varsin!irralliselta.!Saattaa!olla,!että!Markus!on!yhdisc
tänyt! kaksi! täysin! erillistä! traditiota! (kirkastuskertomus! ja! kysymys! Eliasta)!
sen!perusteella,!että!molemmissa!puhutaan!Eliasta.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237!Ks.!tarkemmin!esim.!Theissen!&!Merz!1998,!589—599.!
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2.3.2!Historiallisten!vaikutusten!uskottavuus!

Tradition#taipumusten#vastustus#

Luukkaan!päätös! jättää!kysymys!Eliasta!pois!omasta!kertomuksestaan!herätc
tää!heti!kysymyksen!siitä,!onko!kysymys!Eliasta!jollakin!tavalla!varhaisen!krisc
tillisyyden!vastainen,!etenkin!kun!myös!Johanneksen!evankeliumissa!Johannes!
Kastaja! kieltää! olevansa! Elia! (Jh! 1:21).! Luukas! kuitenkin! tekee! linkin! Johanc
neksen!ja!Elian!välille! jakeessa!1:17,! joskin!linkki!on!huomattavasti! löyhempi!
kuin! Matteuksen! evankeliumin! selonteot,! joissa! linkki! Johanneksen! ja! Elian!
välille!tehdään!hyvinkin!selväksi!(esim.!Mt!11:14).!Johannes!Kastaja!mainitaan!
myös! Tuomaan! evankeliumissa! (§! 46).! Tämän! tradition! osalta! on! siis! varsin!
vaikea!vielä! todeta!muuta!kuin! se,! että! Johannes!Kastajasta! tehtiin!kristinusc
kon!piirissä!useammanlaisia!tulkintoja.!Kuitenkin!John!Kloppenborgin!mukaan!
linkki!Elian!ja!Johanneksen!välillä!tehdään!vain!myöhemmissä!traditiokerrosc
tumissa,238!mikä!saattaa!vihjata!sen!puolesta,!että!kyseessä!on!puhtaasti!krisc
tillinen!käsitys.!Esimerkiksi!Paavalin!kirjeissä!ei!Johanneksesta!puhuta!yhtään!
mitään.!

Täysin! kristillisen! ajattelun! mukaista! on! jälleen! myös! maininta! ihmisen!
pojan!kärsimyksestä.!Markuksen!tarkoituksena!on!kaiketi!jälleen!kerran!viitac
ta! ihmisen! pojalla! Jeesukseen,! minkä! puolesta! puhuu! jae! Mk! 9:9.239!Vaikka!
Markuksen! tarkoituksena! tällainen!viittaus! jälleen!kerran!olikin,! ei! sillä! vältc
tämättä! kuitenkaan! ole!mitään! tekemistä! alkuperäisimmän! tradition! kanssa.!
Esimerkiksi! Casey! näkeekin! asian! niin,! että! Jeesus! viittasi! ihmisen! poika! –
sanonnalla!tässä!yhteydessä!Johannes!Kastajaan.240!Tällainen!ihmisen!poika!–
ilmaisun!käyttö!olisi!selvästi!varhaisen!kristillisyyden!vastainen,!sillä!kristillic
syydessä! ihmisen! pojalla! tarkoitetaan! aina! Jeesusta,! joka! kärsii! Kirjoitusten!
mukaan.!!

Markuksen! jae!9:13!kuitenkin!kertoo,!että!myös!Elian!kuolema!on!profec
toitu! Kirjoituksissa,!mikä! sallisi! Johanneksen! tunnistamisen! Eliaksi!myös! Joc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238!Kloppenborg!1987,!110.!
239!Myös!Gundry!näkee!opetuslasten!kysymyksen!Eliasta!nousevan!Jeesuksen!sanonnasta!
ylösnousemusta!koskien.!(Gundry!1993,!464.)!
240!Casey!1999,!129.!
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hanneksen!kuoleman! jälkeen.!Ongelma!kuitenkin!on,!ettei! tällaisia! tekstikohc
tia,! joissa! kerrottaisiin! Elian! kuolevan! tulemisensa! jälkeen,! ole! juutalaisten!
Kirjoituksissa! yksinkertaisesti! ainuttakaan.! Joitakin! ehdotuksia! on! tehty,! ja!
esimerkiksi! Collinsin!mukaan! kyseessä! on! viittaus! Psalmiin! 22,! koska! siihen!
viitataan!muuallakin!Markuksen!evankeliumissa.241!Kirjoituksiin!viittaaminen!
on!tapa,!jota!Paavalikin!harjoitti!hyvin!paljon!(ks.!esim.!1.!Kor!ja!Room.).!Marc
kus! käyttääkin! tässä! yhteydessä! tismalleen! samaa! tapaa! viitata! Kirjoituksiin!
kuin! Paavalikin,! καθὼς! γέγραπται,! ”kuten! on! kirjoitettu”! (ks.! esim.! Room.!
3:10).! Ilmeisesti! kyseessä! oli! jo! niin! tavallinen! argumentointitapa,! ettei! aina!
ollut!väliä!edes!sillä,!ettei!Kirjoituksissa!mitään!sellaista!lukenutkaan,!mitä!väic
tettiin.!

Caseyn! mukaan! Jeesus! olisi! hyvin! voinut! viitata! sellaisiin! tekstikohtiin,!
joissa! kerrotaan! yleisesti! kärsimyksestä.242!Päätelmä! saattaa! olla! aivan!mahc
dollinen,!mutta!Caseyn!teoriaa!vaivaa!kehämäisyys.!Hän!perustelee!Jeesuksen!
viitanneen! tiettyihin! Vanhan! testamentin! kirjoituksiin! (Mal.,! Jes.,! Job,! Jer.),!
koska! hänen! käyttämässään! arameankielisessä! versiossa!Markuksen! jakeista!
9:9—13!käytetään! tiettyjä!sanoja,! jotka!olisivat! johtaneet! Jeesuksen! ja!hänen!
seuraajansa! juuri! näihin!Vanhan! testamentin! kirjoituksiin.! Ongelma! tässä! on!
se,!että!Caseyn!käyttämä!arameankielinen!käännös!on!Caseyn!itsensä!tekemä,!
ja!perustuu!vain!hypoteesiin!siitä,!että!Markuksen! jakeet!9:9—13!perustuvat!
arameankieliseen!lähteeseen,!koska!jakeiden!kreikankielinen!versio!on!Caseyn!
mukaan! liian!sekava!ymmärrettäväksi,!eikä!se!siksi!voi!olla!syntynyt!alkukirc
kon!piirissä.243!Arameankielinen!versio!on!sen!sijaan!Caseyn!mukaan!hyvinkin!
ymmärrettävä,244!mutta!se!ei!varsinaisesti!voi!olla!kovin!yllättävää,!jos!tutkija!
itse!sen!ymmärrettäväksi!kirjoittaa.!

Kreikankielisen! version! mahdollisesti! aiheuttama! sekaannus! ei! sekään!
varsinaisesti!toimi!perusteluna.!Se,!että!sekaannusta!syntyi!(kuten!voisi!päätelc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241!Collins!2007,!431;!Evansin!mukaan!muita!ehdokkaita!ovat!esimerkiksi!Job!14:1–2,!Jes!40,!
Jer!6–7,!(Evans!2001,!44)!mutta!nämä!kertovat!yleisesti!ihmisten!kärsimyksestä,!eivätkä!Elian!
ennenaikaisesta!poismenosta.!
242!Casey!1999,!126,!129.!
243!Casey!1999,!135.!
244!Casey!1999,!135.!
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lä! Matteuksen! korjauksista! ja! Luukkaan! päätöksestä! jättää! jakeet! kokonaan!
toistamatta),!on!aivan!mahdollista,!mutta!se!ei! tarkoita!sitä,!etteikö! idea!olisi!
voinut! olla! Markukselle! itselleen! hyvinkin! selvä.! Ehkä! hän! vain! ei! osannut!
kommunikoida!ajatustaan!niin!selkeästi,!että!myös!muut!olisivat!ymmärtäneet!
sen.!Matteus! ja!Luukas!korjailevat!Markuksen!kreikkaa!useissa!kohdin,! joten!
tekstikohdan!epäselvyyden!voisi!aivan!hyvin!laittaa!Markuksen!kömpelöhkön!
kreikan!piikkiin.!

Tekstikohta!on!siis! täynnä!kristillisiä!motiiveja.!Ainut!kristillisyyden!vasc
tainen!piirre!on!Elian!odottaminen,!sillä!kristitythän!odottivat!vain!Jeesuksen!
toista!tulemista!(ks.!esim.!1.!Tess.!4:16).!Johannes!Kastajan!ja!Elian!yhdistämic
nen!saattaa!sen!sijaan!hyvinkin!olla!kristillinen! idea.245!Huomioitavaa!kuitenc
kin!on,!että!kristillisyyden!mukaiset!piirteet!eivät!vielä!takaa!epäautenttisuutc
ta,!sillä! tällaiset!piirteet!voivat!samanaikaisesti!olla!myös! juutalaisuuden!muc
kaisia.!

Lähteiden#yhtenevyys#

Itsenäisiä!tekstikohtia!ei!juuri!tästä!traditiosta!(Mk!9:11—13)!ole,!sillä!vaikka!
Pietarin! evankeliumikin! nähtäisiin! itsenäisenä!—!mitä! se! ei! todennäköisesti!
siis!ole!(ks.!1.3.2)!—!sen!kirkastuskertomus!ei!sisällä!minkäänlaista!passioenc
nustusta,! eikä!myöskään!mainintaa! ihmisen!pojasta.! Jos! traditiosta!kuitenkin!
poimitaan!joitain!yksittäisiä!piirteitä,!voidaan!yhtäläisyyksiä!muistakin!lähteisc
tä!löytää.!Näitä!ovat!viittaukset!ihmisen!poikaan,!Johannekseen,!Eliaan,!ja!ajac
tukseen!Kirjoitusten!toteutumisesta.!Ihmisen!poika!–traditioita!olen!käsitellyt!
laajemmin!luvussa!2.1,! joten!niiden!asioiden!toistaminen!on!tässä!yhteydessä!
tarpeetonta.!Johannes,!Elia,!ja!Kirjoitusten!toteutuminen!yhdistyvät!tässä!Marc
kuksen!tekstikohdassa!yhdeksi!kokonaisuudeksi;!Johannes!on!Elia,!ja!Johannes!
kuoli!Kirjoitusten!mukaan.!Markuksen!evankeliumissa!tätä!ei!kuitenkaan!tehc
dä!täysin!eksplisiittiseksi,!kuten!tehdään!Matteuksen!paralleelissa.!Markuksen!
evankeliumissa! Johannes! on! kuitenkin! yhdistetty! Eliaan! jo! aiemmin,! joskin!
myös!silloin!vain! implisiittisesti;! Johanneksesta!nimittäin!kerrotaan,!että!hän!
oli!pukeutunut!kamelinkarvavaatteeseen! ja!nahkavyöhön! (Mk!1:6),! kun!Vanc
hassa!testamentissa!taasen!Eliasta!kerrotaan,!että!hän!pukeutui!taljaan!ja!nahc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245!Näin!myös!esim.!Funk!&!Hoover!1993,!81.!
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kavyöhön!(2.!Kun!1:8).246!Luukas!jättää!yksityiskohdat!Johanneksen!vaatetukc
sestakin!kertomatta,!mikä! jo!melko!vahvasti!viittaa!tietoiseen!ratkaisuun!olla!
yhdistämättä!Johannesta!Eliaan.!Luukas!todennäköisesti!ymmärsi!vaatetuksen!
olevan!viittaus!juuri!Eliaan.!

Luukkaan! evankeliumissa! idea! todennäköisesti! onkin,! että! Johannes! on!
Jesajan!kirjan!ilmoittama!ääni,!joka!huutaa!autiomaassa!(Jes!40:3).!Idea!löytyy!
päällisin!puolin!myös!Q:sta!(Mt!11:10/Lk!7:27).!Olen!kuitenkin!sitä!mieltä,!että!
jakeet! Mt! 11:9—10/Lk! 7:26—27! eivät! kuuluneet! varhaisimpaan! Qc
kerrostumaan,247!vaan! ne! ovat! lisätty! Qcevankeliumiin!myöhemmin!Markukc
sen! evankeliumin! toimiessa! lähteenä.! Lause! ”minä! lähetän! sanansaattajani!
sinun!edelläsi,!hän!raivaa!sinulle!tien”!onkin!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankec
liumeissa! lähes! sanasta! sanaan! sama! kuin! se! on!Markuksen! evankeliumissac
kin.248!Sen!sijaan!Septuagintan!versio,! johon!Markus!viittaa,!on!sanamuodoilc
taan!hieman!erilainen.249!!Myöskään!Tuomaan!evankeliumin!paralleeli!(§46)!ei!
toista!näitä!jakeita!(joskin!se!toistaa!muutenkin!vain!idean,!joka!Luukkaalla!ja!
Matteuksella! on! jakeissa! 7:28/11:11).! Lisäksi! Kirjoituksiin! viitataan! tässä!Qc
traditiossa! hyvin! harvinaisella! sanalla! γέγραπται! (”on! kirjoitettu”),250!joka!
puolestaan! on! Markuksen! evankeliumissa! varsin! yleinen.! Jae! ! Mt! 11:11/Lk!
7:28! jatkuukin! temaattisesti! paljon! paremmin! suoraan! jakeen! 11:8/7:25! jälc
keen,! ja!tällöin!ajatus!on!vastaava!”ensimmäiset!tulevat!viimeiseksi,!viimeiset!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246!Markus!viittaa!linkkiin!Johanneksen!ja!Elian!välillä!myös!jakeessa!6:15,!mutta!tässäkään!
tapauksessa!Markus!ei!sano!suoraan,!että!Johannes!olisi!Elia,!vaan!että!jotkut!muut!sanovat!
niin.!
247!Näin!myös!Kloppenborg,!joka!kertoo,!että!Johanneksesta!kertovat!traditiot!kuuluvat!myöc
hempiin!kerrostumiin.!(Kloppenborg!1987,!110.!Ks.!myös!Järvinen!1997,!129.)!
248!Mt:n!ja!Lk:n!jakeet!loppuvat!molemmat!sanoihin!ἔμπροσθέν!σου,!joita!Markuksen!evankec
liumin!jakeessa!ei!ole.!
249!Mk!1:2!Ἰδοὺ!ἀποστέλλω!τὸν!ἄγγελόν!μου!πρὸ!προσώπου!σου,!ὃς!κατασκευάσει!τὴν!ὁδόν!
σου!vs.!Jes!40:3!(LXX)!φωνὴ!βοῶντος!ἐν!τῇ!ἐρήμῳ!῾Ετοιμάσατε!τὴν!ὁδὸν!κυρίου,!εὐθείας!
ποιεῖτε!τὰς!τρίβους!τοῦ!θεοῦ!ἡμῶν·!
250!γέγραπται!esiintyy!Matteuksen!ja!Luukkaan!tuplatraditioissa!tämän!lisäksi!vain!tekstikohc
dassa!Mt!4:1—11/Lk!4:1—13,!jossa!Jeesusta!koetellaan!autiomaassa.!Tälläkin!traditiolla!on!
todennäköisesti!jonkinlainen!linkki!juuri!Markuksen!evankeliumiin,!jossa!traditio!myöskin!
kerrotaan,!mutta!huomattavasti!lyhyemmin!(Mk!1:12—13).!Kyseessä!on!siis!mahdollisesti!
myöhäisempi!laajennettu!traditio!Markuksen!kertomuksesta.!
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ensimmäiseksi”!–opetuksen!kanssa;!kuninkaanlinnoissa!olevat!hienosti!pukeuc
tuneet!miehet!ovat!vähäisiä,!mutta!rääsyihin!pukeutunut!Johannes!on!suurin.!

On!siis!hyvinkin!mahdollista,!että!Johannes/Elia!–traditio!palautuu!pelkäsc
tään! Markuksen! evankeliumiin! (tai! yhteen! Markuksen! saamaan! traditioon).!
Erilaiset! selonteot! Johanneksesta! eivät! siis! välttämättä! ole! varsinaisesti! itsec
näisiä!traditioita,!vaan!yksinkertaisesti!erilaisia!tulkintoja!samasta!traditiosta,!
ja!mahdollisesti! osa! opin! kehitystä.!Matteuksen! ja! Luukkaan! erilaisia! Johanc
nesckuvia!ei!välttämättä!tarvitse!selittää!kahdella!erilaisella!itsenäisellä!tradic
tiolla,! vaan! kahdella! eri! itsenäisellä,! luovalla! tulkinnalla.! Matteus! teki! linkin!
Johanneksen! ja!Elian!välille!erityisen!vahvaksi,251!kun!Luukas!puolestaan!teki!
linkin! huomattavasti! löyhemmäksi.252!Molemmat! kuitenkin! tunsivat! tradition!
jonka! mukaan! Johannes! yhdistettiin! jollain! tavalla! Eliaan,! koska! molemmat!
tunsivat!Markuksen!evankeliumin.!Mahdollisesti!Matteuksen!ja!Luukkaan!eric
laiset!näkemykset!Johanneksesta!palautuvatkin!Markuksen!evankeliumin!varc
sin! tulkinnanvaraiseen! kuvaan;!Markus! ei!missään! vaiheessa! eksplisiittisesti!
kerro!Johanneksen!olevan!Elia,!mutta!yhdistää!nämä!kaksi!implisiittisesti!kerc
tomalla!Johanneksen!pukeutumisesta!(Mk!1:6!vrt.!2.!Kun!1:8).!Tämä!sallii!miec
lestäni! varsin! ongelmattomasti! kaksi!melko! erilaista! tulkintaa;253!Matteus! tec
kee! Markuksen! evankeliumin! perusteella! johtopäätöksen,! että! Johannes! on!
Elia,! Luukas! on! puolestaan!maltillisempi,! ja! tulkitsee! Johanneksen! olleen! pic
kemminkin!kuin!Elia.!

Johannes!Kastajan!tapauksessa!lähteiden!yhtenevyyden!kriteeri!on!oleellic
sempi!kuin!kristinuskon!traditioiden!taipumusten!vastustuksen!kriteeri.!Lähc
teiden!yhtenevyyden!kriteeri!on!tältä!osin!tietysti!tärkeämpi!hieman!ristiriitaic
sella!tavalla:!Johannes/Elia!–traditiosta!ei!ole!yhtenäistä!mielipidettä.!Traditic
oista!pitää!kuitenkin!poimia! talteen!se,!että! Johannes!Kastaja!oli! selvästi! Jeec
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251!Meier!1980,!401.!
252!Linkki!Johanneksen!ja!Elian!välille!tehdään!Luukkaan!evankeliumin!jakeessa!1:17,!mutta!
toisaalta!jae!kertoo,!että!Johannes!kulki!”Elian!hengessä!ja!voimassa”.!Saatan!halkoa!hiuksia,!
mutta!mielestäni!kyseessä!on!eri!asia!kuin!Johanneksen!pitäminen!Eliana.!Luukkaan!ajatus!ei!
siis!ehkä!ole!se,!että!Johannes!on!Elia,!vaan!pikemminkin!se,!että!Johannes!on!kuin!Elia!
253!Myös!Arto!Järvinen!pitää!mahdollisena,!että!Matteus!ja!Luukas!ovat!Markuksen!evankeliuc
mista!ja!Q:sta!saamastaan!aineksesta!rakentaneet!myös!omia!teologisia!linjauksiaan.!(Järvinen!
1997,!138.)!
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sukselle! ja! Jeesuksen!missiolle!erityisen!tärkeä!henkilö,! ja! jonkinlainen! linkki!
näiden!kahden!välillä!oli!olemassa.254!Kristilliset! lähteet!selittävät!tätä!linkkiä!
kukin! hieman! omalla! tavallaan.! Huomattavaa! kuitenkin! on,! ettei! Paavali! tee!
mitään!linkkiä!näiden!kahden!välille,!eikä!mainitse!Johannesta!lainkaan.!Elian!
Paavali! kyllä! mainitsee! (Room.! 11:2—5),! ja! viittaa! tässä! jopa! Kirjoituksiin,!
mutta!mikään! ei! viittaa! siihen,! että! Paavali! olisi! oikeastaan! tiennyt! Johannes!
Kastajasta!yhtään!mitään.!Todennäköisesti! tiesi!kyllä,!mutta!mahdollisesti! Joc
hanneksen!missiolla!ei!ollut!Paavalille!mitään!merkitystä.!

Koska! linkkiä! Johanneksen! ja!Elian!ei!välille! tehdä!missään!muualla!kuin!
kanonisten!evankeliumeiden!kehän!sisällä!(Johanneskin!selvästi!tuntee!linkin,!
koska!eksplisiittisesti!kieltää!sen,! Jh!1:21),!on!vaikea! tulla!muuhun! johtopääc
tökseen! kuin! siihen,! että! Johanneksen! ja! Elian! yhdistäminen! on! kristillinen!
ajatus.! Onko! idea! Markuksen! evankeliumia! varhaisempi,! vai! onko! kyseessä!
Markuksen!keksintö,!on!mahdoton!sanoa.!

2.3.3!Historiallisen!kontekstin!uskottavuus!

Kontekstuaalinen#sopivuus#

Elian! odottaminen! sopii! täydellisesti! juutalaiseen! kontekstiin.! Ajatus! sananc
saattajasta,! joka! raivaa!Herralle! tien! löytyy!nimittäin!Malakian!kirjasta! (3:1),!
josta! löytyy!myös! ajatus! Elian! tulemisesta! ennen!Herran! päivää! (Mal.! 3:23).!
Ajatus!juuri!Elian!tulemisesta!perustuu!kenties!siihen,!ettei!Elian!kerrota!kuolc
leen,! vaan! Jumalan! ottaneen!Elian! taivaaseen! tuulenpyörteessä! (2.!Kun.! 2:1–
18).! Elian! odotus! on! täysin! juutalaisuuden! mukainen! idea,! ja! Eliasta! tulikin!
juutalaisuudessa!odotettu!sankarihahmo.255!Ilman! linkkiä! Johannes!Kastajaan!
Elian! odotus! voitaisiin! tulkita! myös! kristillisyyden! vastaiseksi;! kristitythän!
odottivat!vain!Jeesuksen!toista!tulemista!(esim.!1.!Tess.!2:19),!joten!Elian!odotc
taminen!olisi! täysin!turhaa,!eikä!esimerkiksi!Paavali!sellaisesta!mitään!kirjoic
takaan.!

Johannes! Kastajan! ja! Elian! yhdistäminen! tehdään! vain! kristillisissä! teksc
teissä,!joten!on!vaikea!sanoa,!oliko!juutalaisilla!itsellään!tällaisia!käsityksiä.!Se!
on! aivan!mahdollista,!mutta! ongelma! on,! ettei! näkemys! perustu! yhteenkään!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254!Dale!Allison!sanoo!kyseessä!olleen!ideologinen!jatkumo.!(Allison!1998,!40.)!
255!Smith!1984,!342.!
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juutalaiseen! tekstiin.! Merkkiprofeetat! (ks.! 2.2.3)! toimivat! eräänlaisena! yhtyc
mäkohtana,!mutta! on!mahdoton! sanoa,! pitikö! kukaan! esimerkiksi!Theudasta!
jonkinlaisena!uudelleensyntyneenä!Mooseksena,!ja!halusiko!hän!tällaista!miec
likuvaa!edes!herättää.256!Ehkä!Luukkaan!muotoilu!”hengessä!ja!voimassa”!(Lk!
1:17)!onkin!autenttisin!kuvaus!profeetoista! ja! ihmisten! suhtautumisesta!heic
hin.! Kyse! ei! siis! olisi! siitä,! että! Johannes! oltaisiin! nähty! uudestisyntyneenä!
Eliana,!vaan!siitä,!että!hänet!tunnistettiin!profeetaksi,!joka!oli!kuin!Elia.!Johanc
neksen! itsensä! tapauksessa! mahdollinen! Eliaan! viittaaminen! valitulla! vaatec
tuksella! olisi! siis! ikään! kuin! imagonluontia! ja! viestintää! asemasta.! Toisaalta,!
jos!asia!näin!olikin,!on!silti!mahdollista,!että!joidenkin!mielestä!Johannes!todelc
la! oli! Elia.! Ongelmana! on,! kuten! todettu,! juutalaisten! lähteiden! puuttuminen!
koskien!tällaista!tulkintaa.!

Toinen! tekstikohdan! ongelma! liittyy! ilmaisuun! ”ihmisen! poika”,! sillä! sen!
ymmärtäminen!yleisluontoiseksi!sananlaskuksi!vaatii!melko!paljon!mielikuvic
tusta.!Jae!9:9!paljastaa,!että!viittaus!on!selvästi!tarkoitettu!osoittamaan!Jeesusc
ta!kohti.!Caseyn!mukaan!Jeesus!kuitenkin!viittasi!sanonnalla!tässä!yhteydessä!
Johannes!Kastajaan.257!Tämä!on!mahdollista!Caseyn!mukaan!siksi,!että!vaikka!
Elian! kuolemasta! ei! ollut! juutalaisia! kirjoituksia,! viittasi! Jeesus! Johannekc
sen/Elian! kuolemaan! poimimalla! Kirjoituksista! yleisluontoisia! tekstikohtia!
kärsimyksestä,!ja!siksi!myös!ilmaisun!”ihmisen!poika”!käyttö!on!sopivaa,!koska!
se! on! yleisluontoinen! ilmaisu.258!Totesin! jo! kuitenkin! ylempänä,! että! Caseyn!
teoriaa!vaivaa!kehämäisyys,! ja! toisaalta!myös!turhan!hätäiset! johtopäätökset.!
Hän!hyppää! turhan!ongelmattomasti! johtopäätökseen,! että! Jeesus!piti! Johanc
nesta! Eliana! sen! perusteella,! että! Elian! odotus! oli! ylipäänsä! yleistä! juutalaic
suudessa.259!Mielestäni!premissistä!”juutalaiset!odottivat!Elian!tuloa”!ei!voida!
tehdä!johtopäätöstä!”Johannes!oli! Jeesuksen!mielestä!Elia”.!Käsitys!Johannekc
sesta!Eliana! löytyy!vain!kristillisistä! teksteistä!(ja!eksplisiittisesti!vain!Mattec

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256!Josefus!kertoo,!että!Theudas!kutsui!ihmisiä!Jordanille!ja,!että!tämä!aikoi!halkaista!virran!
kahtia!(Ajat.!20:5:1),!mikä!voisi!olla!viittaus!Moosekseen!(2.!Moos.!14)!tai!Joosuan!kirjaan!
(Joos.!3—4).!(Gray!1993,!115.)!Toisaalta!kyse!voi!olla!viittaus!myös!Eliaan!(2.!Kun.!2:6—8).!
257!Casey!1999,!125.!
258!Casey!1999,!125.!
259!Casey!1999,!125.!
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uksen!evankeliumista),!ja!idea!sopii!erittäin!hyvin!alkukirkon!kontekstiin;!Jeec
suksen! läheistä! yhteyttä! Johannekseen! ei! ilmeisesti! ollut! kieltäminen,!mutta!
Johannes!voitiin!roolittaa!uudelleen!niin,!että!hän!julisti!Eliana!Herran!Jeesukc
sen,!tulemista.!Jos!Johannes!julisti!Herran!tulemista,!hän!tarkoitti!sillä!varmasc
tikin!Jumalaa,!eikä!Jeesusta.!Tämä!toki!voisi!sallia!Johanneksen!tunnistamisen!
Eliaksi,!mutta!yhtälailla! tällä!perusteella!voitaisiin!Eliaksi! tulkita!profeetoista!
jokainen,!joka!julisti!Jumalan!valtakuntaa,!myös!Jeesus.!

Kontekstuaalinen#erityislaatuisuus#

Elian!odotus!siis!oli! juutalaisten!keskuudessa!yleistä.!Olisiko!Jeesus!voinut! itc
sekin!odottaa!Elian!saapumista?! Jos! Jeesus!puhui! lopun!aikojen!tapahtumista!
(Mk!13),! on! sanonnan!Elian! tulemisesta! täytynyt! liittyä! jollain! tavalla! siihen,!
sillä! juutalaisuuden! mukaan! Elia! saapuu! ennen! Herran! päivää! (Mal.! 3:23).!
Koska! tämän! tutkimuksen! pääasiallisena! kohteena! on! kuitenkin! Jeesuksen!
ennustukset!omasta!kärsimyksestään,!on!tämän!tekstikohdan!laajempi!käsittec
ly!melko!turhaa,!sillä!tekstikohdan!ainoasta!juutalaisuuteen!sopivasta!piirteesc
tä,!eli!Elian!odottamisesta,!on!varsin!pitkä!matka!minkäänlaiseen!passioennusc
tukseen.! Myös! Jeesuscseminaari! oli! harvinaisen! yksimielinen! jakeiden! Mk!
9:9—13!kristillisyydestä.260!Jeesuksen!mahdollinen!Elian!odotus!olisi!toki!hyvä!
tutkimusaihe!Jeesuksen!käsityksistä!lopun!ajoista.!!

Toisaalta! Jeesus! saattoi!myös! itse! tulkita! olevansa! Elia,! jos! kahdentoista!
opetuslapsen! valitseminen! on! historian! Jeesukseen! palautuva! asia;! Sirakin!
kirjassa! kerrotaan! Elian! tulevan! palauttamaan! Jaakobin! heimot! (Sir.! 48).!
Luukkaan!jakeissa!4:24—26!Jeesus!myös!näyttäisi!vertaavan!itseään!Eliaan!(ja!
jakeessa!4:27! tämän!seuraajaan!Elisaan).! Jakeessa!Mk!8:28!opetuslapset!kerc
tovat!joidenkin!olevan!sitä!mieltä,!että!Jeesus!on!Elia.!Tällaisen!linssin!läpi!tarc
kasteltuna!Markuksen!jakeisiin!saadaankin!yllättävän!paljon!järkeä.!!

Jakeessa!näyttäisi!olevan!Jeesuksen!opetuksille!tyypillinen!vastakkainasetc
telu,! ”teille!on!sanottu!…!mutta!minä!sanon! teille”.!Ehkä!alunperin! Jeesuksen!
tarkoitus!ei!ollutkaan!asettaa!vastakkain!opetusta!Elian!tulemisesta!ja!ihmisen!
pojan!kärsimyksestä,!vaan!asioiden!kohdalleen!panemisesta! ja!kärsimyksestä!
yleisesti;!”teille!on!sanottu,!että!Elia!panee!kaiken!kohdalleen,!mutta!miksi!sitc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
260!Funk!&!Hoover!1993,!82.!
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ten!on!kirjoitettu,! että! ihmisen!pojat!kärsivät”.!Perinteinen! juutalainen!näkec
myshän!on,!että!Herran!päivänä!tapahtuu!suuria!mullistuksia,!ja!vääräuskoiset!
ja!syntiset!tuomitaan!(näin!myös!Malakian!kirjan!kolmannessa!luvussa).!Kyse!
olisi!siis!siitä,!että!lainoppineet!ovat!julistaneet!Elian!tulemisen!tuovan!rauhan,!
mutta!Jeesus!kertookin,!että!Elian!tuleminen!tuo!sotaa! ja!kärsimystä!(vrt.!Mk!
13! ja!esim.! Jer.!6:14).!Ehkä! Jeesuksen!mukaan! tämä! tietää!kovia!aikoja!myös!
oikeamielisille,!vaikka!heidät!lopulta!pelastettaisiinkin.!Vanhassa!testamentisc
sahan! Jumala! ei! koskaan! tuomitse! koko! kansaa,! vaan! osa! jää! aina! henkiin!
(esim.! Jer.! 30;! Hoos.! 6;!Miika! 4),! ja! sama! ajatus! on! itse! asiassa! Paavalillakin!
(Room!11:5).!

Tämä!ei!kuitenkaan!tarkoita,!että!Jeesus!olisi!tälläkään!tavoin!ennustanut!
omaa!kuolemaansa.!Päin!vastoin,!jos!Jeesus!olisi!nähnyt!itsensä!Eliana!ja!Israec
lin!heimojen!palauttajana,!hän! tuskin!olisi!puhunut!omasta!kärsimyksestään.!
Jos!taas!Jeesus!puhui!yleisesti!myös!oikeamielisille!koittavista!kovista!ajoista,!
hän! todennäköisesti! kertoi! heidän! pelastuvan! vaikeuksista! huolimatta.! Kyc
seessä! siis! voisi! olla! ennustus! tulevista!mullistusten! ja! hädän! ajoista,!muttei!
kuitenkaan!oikeamielisten!(joihin!Jeesus!eittämättä!katsoi!itsekin!kuuluvansa)!
kuolemasta.!

2.3.4!Autenttisuus!

Jae!Markuksen!esittämässä!muodossa!on!lähes!täysin!kristillinen!ja!sen!autentc
tisena! näkeminen! kohtaa! suuria! ongelmia.! Jaetta! hieman!muokkaamalla! (ks.!
yllä)! voidaan! kyllä! käsittää! Jeesuksen! sanonta! eräänlaiseksi! ennustukseksi!
tulevasta! Herran! päivästä! ja! sen! lieveilmiöistä.! Elian! kärsimys! kirjoitusten!
mukaan! on! hyvin! todennäköisesti! täysin! kristillinen! idea;! jos! Jumalan! ainoa!
poika,! Jeesus,! kärsi! kirjoitusten!mukaan,! oli! Johanneksenkin! kärsimys! oltava!
ennalta! määrätty,! sillä! muutenhan! Jeesuksen! oltaisiin! voitu! tulkita! ottaneen!
kasteen!valeprofeetalta.!Jeesuksen!läheinen!yhteys!Johannekseen!oli!ilmeisesti!
asia,! jota! ei! yksinkertaisesti! voitu!kieltää.!Matteus! ratkaisi! asian! luomalla! Joc
hanneksen!ja!Jeesuksen!välille!vahvan!vastaavuuden,!mutta!hänen!korkea!krisc
tologiansa!takaa!sen,!että!Johannes!pysyy!tästä!huolimatta!alisteisena!Jeesukc
selle.261!Luukas!puolestaan!näyttää!tietoisesti!etäännyttävän!Jeesusta!ja!Johanc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261!Meier!1980,!404.!
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nesta! toisistaan,!mikä! saattaisi! selittää!myös! sen,!miksi! Luukas! jättää! tekstic
kohdan!Johanneksen/Elian!tulemisesta!ja!kärsimyksestä!kokonaan!toistamatc
ta.!Luukas!jättää!itse!asiassa!kertomatta!myös!Johanneksen!kuoleman!(Luukas!
mainitsee!vain!vangitsemisen!jakeessa!3:20),!mikä!edelleen!saattaa!olla!tietoic
nen!ratkaisu!liudentaa!Matteuksen!luomaa!parallelismia;!vain!Jeesuksen!kuoc
lemalla!on!merkitystä.!

2.4!Mk!10:45!(parall.!Mt!20:28;!Lk!22:27)!

καὶ!γὰρ!ὁ!υἱὸς! τοῦ!ἀνθρώπου!οὐκ!ἦλθεν!διακονηθῆναι!ἀλλὰ!διακονῆσαι!
καὶ!δοῦναι!τὴν!ψυχὴν!αὐτοῦ!λύτρον!ἀντὶ!πολλῶν.!!

Käännös#

Sillä$ ihmisen$ poika$ ei$ tullut$ palveltavaksi,$ vaan$ palvelemaan$ ja$ antamaan$
henkensä$lunnaaksi$monien$puolesta.$

Huomioita#

Vuoden!1992!käännöksessä!Jeesus!puhuu!lunnaista!”kaikkien!puolesta”,!mikä!
on!varsin!kehno!ratkaisu,!sillä!kreikan!sana!πολύς!ei!yksinkertaisesti!tarkoita!
samaa!kuin!”kaikki”,!jolle!on!oma!sanansa!(πᾶς).!

2.4.1!Kirjallisuuskritiikki!ja!lähteiden!vertailu!

Kolmannen! passioennustuksen! jälkeen! kaksi! Jeesuksen! opetuslapsista,! Sebec
deuksen!pojat! Jaakob! ja! Johannes,!pyytävät! Jeesukselta!saada! istua!tämän!oic
kealla! ja!vasemmalla!puolella,!kun!tämän!kirkkaus!tulee.! Jeesus!ensin!epäilee!
Jaakobin!ja!Johanneksen!uskon!vahvuutta,!mutta!kuitenkin!toteaa!heitä!odotc
tavan!saman!kohtalon!kuin!Jeesusta!itseäänkin!(Mk!10:35—40).!Muut!opetusc
lapset!suuttuvat!Jaakobille!ja!Johannekselle!saatuaan!tietää!näiden!esittämästä!
pyynnöstä.!Tätä! seuraa! Jeesuksen!opetus!opetuslapseudesta! (Mk!10:41—44)!
ja! lopulta! myös! jälleen! yksi! ennustus! Jeesuksen! kuolemasta,! ja! tällä! kertaa!
myös! sen! merkityksestä;! kyseessä! on! lunnasmaksu! ”monien! puolesta”! (Mk!
10:45).262!

Rakenne!toistaa!samaa!kaavaa!kuin!edellisissäkin!luvuissa!(Mk!8—9);!Jeec
sus! on! matkalla! paikasta! toiseen,! kun! hän! ennustaa! tulevan! kuolemansa,! ja!
tätä!seuraa!jälleen!opetus!opetuslapseudesta.!Toista!ja!kolmatta!passioennusc
tusta!seuraavat!opetukset!sisältävät!vieläpä!hyvin!samanlaisen!ajatuksen!palc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262!Raamatun!vuoden!1992!käännöksessä!”kaikkien!puolesta”.!
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velijuudesta.!Saman!kaavan!toistuminen!on!melko!vahva!vihje!siitä,!että!ainac
kin! tekstikohtien! järjestys! on!Markuksen! luomus! ja! mahdollisesti! myös! Jeec
suksen!sanojen!kontekstina!oleva!narratiivinen!materiaali.!

Matteus!korjaa!omassa!versiossaan!(Mt!20:20—28)!Markuksen!varsin!nec
gatiivista! kuvaa! opetuslapsista;! pyyntöä! Jeesuksen! vieressä! istumisesta! eivät!
esitäkään! opetuslapset,! vaan! heidän! äitinsä.! Matteus! esittääkin! opetuslapset!
jatkuvasti!huomattavasti!positiivisemmassa!valossa!kuin!Markus.263!Jae! ihmic
sen! pojan! tulemisesta! palvelemaan! ja! antamaan! henkensä! on! aivan! ensimc
mäistä! sanaa! lukuun! ottamatta! tismalleen! samanlainen!Matteuksella! kuin! se!
on!Markuksellakin:!Matteus!aloittaa!jakeen!sanalla!ὥσπερ!(“niin!myös”).!

Luukkaan! version! (Lk! 22:24—27)! tulkitseminen! paralleeliksi! on! hieman!
ongelmallista,!sillä!sanamuodot!ovat!hyvin!erilaisia!ja!niin!on!myös!konteksti.!
McKnigtin!mukaan!kyseessä!onkin!pikemminkin!variantti,!eli!tekstikohta!kuic
tenkin! palautuu! samaan! traditioon.264!Samaa! ehdottaa! myös! Nolland,! joka!
epäilee,!että!Luukkaan!lähteenä!ei!välttämättä!olekaan!ollut!Markuksen!evanc
keliumista! löytyvä! traditio,! vaan!Matteuksen! evankeliumista! löytyvä! traditio!
itsensä!korottamisesta!(Mt!23:1—12).265!Kyseinen!Matteuksen!traditio!ei!kuic
tenkaan! sisällä! ajatusta! opetuslasten! välisestä! kiistasta! siitä,! kuka! on! suurin!
(Jakeet! Mt! 23:8—10! näyttävät! mielestäni! selkeästi! myöhemmiltä! lisäyksiltä!
fariseuksia! kritisoivaan! traditioon,! joka! jatkuu! jälleen! jakeesta! Mt! 23:13!
eteenpäin),! ja! jae!23:11! lähinnä! toistaa! jakeen!20:26!ajatuksen.! Jae!Mt!23:12!
saattaa!sen!sijaan!kuulua!alkuperäiseen!traditioon,! ja!kyse!onkin!todennäköic
sesti! Qcsanonnasta! (Luukkaalta! vastaava! ajatus! hieman! eri! sanoin! löytyy! jac
keista! 14:11! ja! 18:14b).! Jakeet! Mt! 23:8—12! voidaan! kokonaisuutena! nähdä!
ikään!kuin!pienenä!yhteisön!säännöstönä,266!mikä!onkin!Luukkaan!perikoopin!
konteksti,!aivan!samaan!tapaan!kuin!Markuksella!(ja!Matteuksella).!Mielestäni!
Luukkaan! perikooppi! on! siis! nähtävä! juurikin!Markuksen! tekstikohdan! vahc
vasti!muokattuna!paralleelina.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263!Evans!2001,!116!
264!McKnight!2005,!165.!
265!Nolland!1993,!1062.!
266!Hagner!1995,!658!
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Kyseessä!on!mielestäni!osoitus!Luukkaan! luovuudesta!kirjoittajana,! ja! jac
keiden!Mk!10:43!ja!Lk!22:26!samankaltaisuus!paljastaa,!että!Luukas!todennäc
köisesti! kopioi!Markusta.! Luukas! on! kuitenkin! sijoittanut! tradition! aivan!uuc
denlaiseen!kontekstiin,!ehtoolliseen.!Tämä!ratkaisu!selittää!sen!miksi!jakeessa!
Lk!22:27!puhutaan!aterioinnista!ja!eritoten!siitä,!kumpi!on!suurempi,!se,!joka!
on!aterialla,!vai!tämän!palvelija.!Jeesus!on!Luukkaan!edellisessä!tekstikohdassa!
juuri! jakanut! ehtoollisen,! eli! hän! on! ollut! palvelijana! opetuslapsille,! ja! siksi!
Luukas! on! jakeessa! 22:27! kirjoittanut! Jeesuksen! suuhun! sanat! ”mutta! minä!
olen!teidän!keskellänne!niin!kuin!se,!joka!palvelee”,!joka!on!siis!Luukkaan!verc
sio! Markuksen! jakeesta! 10:45a:! ”ei! ihmisen! poikakaan! tullut! palveltavaksi,!
vaan!palvelemaan”.!Se,!ettei!Luukas!toista!millään!tavalla!ajatusta!lunnaista!ja!
kuolemasta!selittyy!taasen!sillä,!ettei!Luukkaalla!ole!kaksoisteoksessaan!sovic
tusteologiaa!juuri!muutenkaan;!ainoat!esimerkit!ovat!jakeet!Lk!22:20!ja!Ap.!t.!
20:28,! joista! vain! jälkimmäinen! sisältää! ajatuksen! sovituksesta! täysin! eksplic
siittisesti.267!

Koska!Matteus!toistaa!koko!Markuksen!perikoopin! lähes!sellaisenaan,!on!
selvää,! että! Markuksen! evankeliumin! tekstikohdalla! on! ensisijaisuus! tutkic
muksessa.! Kysymykseksi! jääkin! siis! jakeen! Mk! 10:45! suhde! muuhun! peric
kooppiin,!eli!onko! jonkinlainen!opetuslasten!välinen!kiista!ollut!alunperin!täc
män!”ihmisen!poika”!–sanonnan!takana,!ja!jatkokysymyksiksi!kontekstille!tiec
tenkin! jakeen! autenttisuus! ja! se,! onko! kyseessä! passioennustus! vai! jotakin!
muuta.!

2.4.2!Historiallisten!vaikutusten!uskottavuus!

Tradition#taipumusten#vastustus#

Markuksen!evankeliumin! jakeessa!10:45!ei!varsinaisesti!ole!mitään!kristillisc
ten! traditioiden! tendenssien! vastaista,! mutta!muu! perikooppi! on! selvästikin!
ollut! ongelmallinen! myöhemmin! kirjoittaneille! evankelistoille.! Opetuslasten!
pyyntö!on!kuitenkin!linjassa!Markuksen!evankeliumin!motiivien!kanssa;!Marc
kus!on!mahdollisesti! aivan! tarkoituksella!kuvannut!opetuslasten!epäonnistuc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267!McKnight!2005,!165.!
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van! lähes! kaikessa!mahdollisessa.268!Matteuksen! evankeliumin! yleisö! koostui!
ilmeisesti! pitkälti! kristinuskon! juutalaisemmasta! siivestä,269!mikä! lienee!moc
tiivina! hänen! hieman! positiivisemmalle! kuvalleen! opetuslapsista! läpi! koko!
evankeliumin,!ei!siis!vain!tämän!tekstikohdan!osalta.!Luukas!puolestaan!pyrkii!
kuvaamaan!varhaisen!kristillisyyden!hyvin!yhtenäisenä!ja!skismoista!vapaana!
liikkeenä,270 !mikä! lienee! hänen! motiivinsa! kaunistella! Markuksen! evankec
liumin!kuvaa!opetuslapsista.!

Varhaiskristillisten! tendenssien!vastaista! ei! ole! sekään,! ettei! Jeesus!määc
rää!siitä!ketkä!hänen!vierellään!tulevat!istumaan.!Se,!että!ihmisten!kohtaloista!
määrää! Jumala,! eikä! Jeesus,! löytyy! ajatuksena!myös! Paavalilta! (esim.! 1.! Kor.!
15:28).!Matteus!tekeekin!tästä!ajatuksesta!eksplisiittisen,!kun!Markuksella!se!
on!implisiittisempi.!Ajatus!on!kuitenkin!mielestäni!nähtävä!tismalleen!samakc
si;!paikat!määrää!Jumala,!johon!Matteuksen!evankeliumin!Jeesus!viittaa!sanoilc
la! πατρός! μου,! ”isäni”! (Mt! 20:23).! Luukkaan! perikoopissa! Jeesus! kertoo! itse!
kyllä!antavansa!opetuslapsille!hallittavaksi! Israelin!kaksitoista!heimoa,!mutta!
tämän!vallan!Jeesukselle!on!puolestaan!on!antanut!Jumala,! johon!myös!Luukc
kaan!evankeliumin!Jeesus!viittaa!sanoilla!πατήρ!μου,!”isäni”!(Lk!22:29).!Jumala!
on!siis!nokkimisjärjestyksessä!Jeesuksenkin!yläpuolella.271!Keskustelu!opetusc
lasten!tulevista!paikoista!kiistan!yhteydessä!vahvistaa!mielestäni!edelleen!tulc
kintaa!siitä,!että!Luukkaan!tekstikohta!on!palautuu!samaan!traditioon.!

Lähteiden#yhtenevyys#

Ajatus! opetuslasten! tulevasta! vallasta! löytyy! tavallaan! myös! Paavalilta:! Enc
simmäisessä!kirjeessä!korinttilaisille!Paavali!kertoo,!että!”pyhät!tulevat!kerran!
olemaan!maailman!tuomareina”!(1.!Kor.!6:2).!Pyhät!eivät!tässä!yhteydessä!kuic
tenkaan!tarkoita!opetuslapsia,!vaan!ylipäänsä!hurskaita!(kristittyjä),!sillä!Paac
vali!jatkaa:!”te!saatte!tuomita!maailmaa”!ja!”me!tulemme!tuomitsemaan!enkec
leitäkin”!(1.!Kor.!6:2–3).!Markuksen!evankeliumissa!tällaista!ajatusta!ei!eksplic
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268!Räisäsen!mukaan!opetuslasten!ymmärtämättömyys!linkittyy!messiaanisen!salaisuuden!
teemaan.!(Räisänen!1990,!242.)!
269!Syreeni!&!Luomanen!1997,!223—225.!
270!Koester!1982,!325—326;!Conzelmann!1973,!33—35.!
271!Niinpä!myöskään!jakeita!Mk!13:32!ja!Mt!24:36!ei!voida!varsinaisesti!pitää!varhaisimman!
kristinuskon!vastaisina,!kuten!tekee!esimerkiksi!Evans!(Evans!2001,!336.).!
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siittisesti! ole,! joskin! esimerkiksi! jae! Mk! 10:37! saattaisi! tällaiseenkin! viitata.!
Toisaalta! taas! esimerkiksi! Mk! 10:28—30! näyttäisi! viittaavan! pikemminkin!
tuleviin! maallisiin! rikkauksiin,! eikä! niinkään! valtaan,! mikä! saattaa! edelleen!
toimia!perusteluna!sen!puolesta,!että!Sebedeuksen!poikien!kysymys!ei!ole!konc
tekstina! millään! tavalla! autenttinen.272!Luukkaan! evankeliumissa! valta! luvac
taan!opetuslapsille! todennäköisesti! siksi,! ettei! narratiivissa!oikein!ole!muitac
kaan,!joille!Jeesus!sen!voisi!luvata.!Lisäksi!Luukkaalla!on,!kuten!todettua,!posic
tiivisempi!kuva!opetuslapsista!kuin!Markuksella.!Luukas!on!kenties!tarkoitukc
sella! sijoittanut! opetuslasten! kiistan! ja! lupauksen! tulevasta! vallasta! hetkeen!
juuri! ennen! Jeesuksen!pidätystä;! Jeesus! ensin!kertoo!omasta! lähtemisestään,!
mutta!heti!perään! lupaa!opetuslapsille!vallan! ja! liittää! tähän!opetuksen! siitä,!
millä! tavalla! heidän! on! valtaansa! käytettävä.! Luukkaan! paralleeli! on! varsin!
luova! yhdistelmä!Markuksen! tekstikohdista! 10:35–45! ja! 10:28–31,! joihin! on!
lisätty!ajatus!opetuslasten!tulevasta!vallasta,!joka!puolestaan!on!peräisin!Paac
valilta.!

Koska! Luukkaankin! tekstikohta! palautuu! mielestäni! Markuksen! evankec
liumiin,! ei! toisistaan! riippumattomia! lisälähteitä! juuri! tämän! tradition! osalta!
ole.! Sen! sijaan! tekstikohdan! laajempien! teemojen! osalta! asia! onkin! toinen.!
Opetuslasten!ymmärtämättömyys! ja!epäonnistumiset!ovat! läsnä!myös!Mattec
uksen!ja!Luukkaan!evankeliumeissa,!mutta!huomattavasti!suopeammin!kuvatc
tuina.! Tämä! teema! onkin!mielestäni! laitettava!Markuksen! evankeliumiin! pac
lautuvaksi! motiiviksi.! En! väitä,! etteikö! opetuslasten! välillä! olisi! jonkinlaisia!
kiistoja!ollut,!mutta!Markuksen!luoma!kuva!on!todennäköisesti! liioiteltu,!eikä!
yksittäisten! tekstikohtien! osalta! palaudu! välttämättä! lainkaan! historiallisiin!
tositapahtumiin.!Teema!itsessään!palautuu!pikemminkin!myöhempiin!kiistoic
hin!pakanakristittyjen!ja!juutalaisten!välillä.!Paavalin!kirjeistä!paljastuu!selkec
ästi! erimielisyyksiä,! jotka! ilmeisesti! olivat! ainakin! osittain! hellenististen! pac
kanakristittyjen!ja!Jerusalemin!seurakunnan!välisiä,!sillä!Paavali!nimittää!vasc
tustajiaan!apostoleiksi!(2.!Kor.!11:5).!Lisäksi!Galatalaiskirjeessä!Paavali!kertoo!
siitä,! kuinka! hän! oli! Antiokiassa! noussut! vastustamaan! Pietaria! (Gal.! 2:11).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272!Lupaukset!maallisista!rikkauksista!eivät!sovi!oikein!mitenkään!varhaiseen!kristinuskoon,!
toisin!kuin!ajatukset!tulevasta!kirkkaudesta.!Sen!sijaan!juutalaisessa!profeettakirjallisuudessa!
lupaukset!maallisista!rikkauksista!ovat!varsin!yleisiä!(ks.!esim.!Joel!4:17—21;!Aam.!9:11—15).!
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Ajatus! opetuslasten! jatkuvasta! epäonnistumisesta! ja! vakavista! sisäisistä! kiisc
toista! ei! mielestäni! voi! olla! autenttinen.! Tällainen! liike! olisi! todennäköisesti!
hajonnut!omaan!mahdottomuuteensa!viimeistään!siinä!vaiheessa,!kun! Jeesus!
kuoli.!

Palvelemiseen!liittyviä!opetuksia!ja!vertauksia!löytyy!sen!sijaan!itsenäisesc
ti!myös!Qclähteestä! (esim.!Mt!24:45—51/Lk!12:42—46),! sekä!Matteuksen! ja!
Luukkaan!erityislähteistä!(Mt!18:23—34;!Lk!17:7—10).!Opetusten!tarkoitukc
sena!näyttäisi!olevan!sen!asian!korostaminen,!että!ihmisen!suhde!Jumalaan!on!
olla!palvelija.!Palvelijuus!on!ihmisen!(tärkein)!työ!ja!velvollisuus,!eikä!siitä!pic
dä! vaatia! kiitosta! (Lk! 17:7—10).! Palvelijan! on! tehtävä! työnsä! silloinkin,! kun!
luulee,!ettei!isäntä!(=Jumala)!ole!häntä!valvomassa!(Mt!24:45—51/Lk!12:42—
46;!ks.!myös!Mk!13:33—37),!ja!palvelijuuteen!kuuluu!rehellisyys!ja!oikeamiec
lisyys! (Mt! 18:23—34).! Viimeinen! tekstikohta! avaa! sillan! myös! jo! aiemmin!
mainittuun! Matteuksen! evankeliumin! tekstikohtaan! 23:1—12,! jossa! Jeesus!
moittii!fariseuksia!tekopyhyydestä.!

Kiistanalaisin!asia!on!jakeen!Mk!10:45!loppupuolisko,!jossa!Jeesus!kertoo!
ihmisen! pojan! tulleen! antamaan! henkensä! lunnaiksi!monien! puolesta.! Tämä!
soteriologinen!ajatus! Jeesuksen!kuoleman!merkityksestä! löytyy!useammastac
kin! Paavalin! kirjeestä! (esim.! 1.! Kor.! 15:3).! Ajatus! on! sama! Markuksellakin,!
mutta! toisaalta! ajatus! lunnaista! (λύτρον)! on! varsin! ainutlaatuinen! Uudessa!
testamentissa,! ja! sana! löytyy! jakeen!Mk!10:45! lisäksi! vain!Matteuksen!paralc
leelista!(20:28).!λύτρον!polveutuu!sanasta!λύω,!”vapauttaa”,!ja!tavallisesti!sitä!
käytettiinkin!viittaamaan!rahasummiin,! joilla!vapautettiin!mm.!vankeja! ja!orc
jia.!Joskus!orjalunnaat!saattoivat!ottaa!sellaisen!muodon,!että!lunnaat!maksetc
tiinkin! rahan! sijaan! antamalla! ostetun!orjan! tilalle! toinen! ihminen!orjaksi.273!
Onko!tällä!sitten!mitään!merkitystä!tämän!jakeen!osalta,!on!mielestäni!varsin!
kiistanalaista,! vaikka! perikoopissa! orjaksi! tulemisesta! puhutaankin! (10:44),!
sillä!kyse!näyttäisi!olevan!varsin!eri!asiasta;!tällaisessa!kaupankäynnissä!vaihc
tovälineenä!liikkuivat!materiaaliset!asiat.!

Myös! ajatus! siitä,! että! Jeesus! on! tullut! palvelemaan,! on! kristillisyydessä!
hyvin!varhainen!(Fil.!2:6—8).!Toisaalta!Filippiläiskirjeen!hymnissä! Jeesuksen!
alentuminen!ihmiseksi!yhdistetään!hänen!yliluonnolliseen!alkuperäänsä,!joten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273!Marcus!2009,!749.!
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tekstikohdan! apu! historian! Jeesuksen! tavoittamisessa! on! varsin! kyseenalaic
nen.! Jeesuksen! tuleminen! ihmisen! kaltaiseksi! on! selvästi! alentumisen! tärkeä!
osa,! joten!on!vaikea! sanoa!minkälainen!orjuus!Filippiläiskirjeessä!oikeastaan!
on!kyseessä.!Itse!asiassa!jae!1.!Kor.!4:1!julistaakin!päinvastaisesti,!että!”meitä!
on!siis!pidettävä!Kristuksen!palvelijoina”.!Erona!voi!toki!nähdä!sen,!että!vasta!
Jeesuksen! kuoleman! jälkeen! hänestä! tulee! palvelemisen! kohde,! kun! taas! ihc
miselonsa! aikana! Jeesus! oli! itsekin! palvelijan! roolissa.! Tähän! Filippiläiskirje!
itse!asiassa!näyttäisikin!viittaavan!(Fil.!2:9—11).!!

Pitää! myös! huomata,! että! Filippiläiskirjeen! hymni! on! saattanut! toimia!
Markuksen! innoittajana! tätä! perikooppia! koskien,! ja! tekstikohta! vastaakin!
täydellisesti!hymnin!luomaa!kuvaa!Jeesuksesta;!Jeesus!on!kaikista!suurin!juuri!
siksi,! että! hän! alentui! kaikkien! alapuolelle! palvelijaksi.! Jae! on! 10:45! on! siis!
täynnä! kristillisiä!motiiveja,!mutta!muistutan! jälleen,! ettei! se! välttämättä! ole!
merkki!epäautenttisuudesta.!

2.4.3!Historiallisen!kontekstin!uskottavuus!

Kontekstuaalinen#sopivuus#

Jakeen!10:45b!sanonta!lunnaista!on!johdattanut!tutkijoita!Vanhan!testamentin!
ääreen.!Esimerkiksi!Joel!Marcus!argumentoi!lunnaiden!ja!sovituksen!liittyneen!
yhteen!juutalaisuudessakin,274!ja!nostaa!esiin!seuraavat!tekstikohdat:!2.!Moos!
21:30,! joka!kertoo,!että! rikosten!yhteydessä! rikkeen!voi! sovittaa!maksamalla!
hyvitysmaksun!paitsi,! jos!rikos!on!ollut!murha!(4.!Moos!35:51),! jolloin!rikokc
sesta!maksetaan!vain!kuolemalla;!2.!Moos.!30:12!puolestaan! liittyy!pyhäkköc
teltan! kuluihin,! eli! kyse! on! siis! veron!maksamisesta,!mihin! viittaa!mm.!Marc
kuksen!evankeliumin!tekstikohta!lesken!rovosta!(12:41—44).!Marcusin!arguc
mentoinnissa!on!perustavanlaatuinen!virhe,!joka!liittyy!siihen,!etteivät!tekstic
kohdat! itse! asiassa! kerro!minkäänlaisesta! sijaissovittamisesta.! Lunnaat! eivät!
Vanhassa! testamentissa! ole! minkäänlaisen! sovituskuolemacajatuksen! yhteyc
dessä,!vaan!kyse!on!aina!hyvin!maallisesta!asiasta;!rahasumman!maksamisesta!
tai! siitä,! että! lunnaita! ei! tarvitse! maksaa.275!Jakeessa! Sananl.! 13:8! mainitut!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274!Marcus!2009,!749.!
275!2.!Moos.!21:30;!30:12;!3.!Moos.!19:20;!25:24,!26,!51,!52;!27:31;!4.!Moos.!3:12,!46,!48,!49,!51;!
18:15;!35:31,!32;!Sananl.!6:35;!13:8;!Jes.!45:13.!
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henkilunnaat!viittaavat!todennäköisesti!samaan!asiaan!kuin!2.!Moos.!30:11—
16,!eli!pyhäkön!kuluihin!käytettävään!veroon.276!

Lunnascsanonta!on!johdattanut!monet!myös!Jesajan!kirjan!kärsivän!palvec
lijan!laulun!(Jes!52:13—53:12)!luo.277!Tässä!puolestaan!voidaan!nähdä!se!onc
gelma,!ettei!kyseisessä!tekstikohdassa!puhuta! lunnaista!yhtään!mitään.!Tämä!
on!huomattavaa!erityisesti!siksi,!että!tavallisesti!tutkijat!tarttuvat!hyvin!hanac
kasti!evankeliumien!sanavalintoihin,!jos!ne!löytyvät!myös!Vanhasta!testamenc
tista.!Crossan!ei!yksittäisiin!sanoihin!tartu,!vaan!on!sitä!mieltä,!että!Markuksen!
evankeliumin!tekstikohdan!taustalla!on!yleisempi!vanhatestamentillinen! idea!
sijaiskuolemasta,!eikä!vain! Jesajan!kirja.!Crossan!kuitenkin!kertoo!hyvin!epäc
määräisesti!vain!sijaiskuolemacajattelun!alkuc! ja! loppupään!viitatessaan!teksc
tikohtiin!Mooseksen! Jumalalle! osoittamasta! pyynnöstä! (2.!Moos.! 32:30—35)!
makkabealaisiin!marttyyreihin!(2.!Makk.!7:37—38).278!Toisen!Mooseksen!kirc
jan! perikooppi! ei! sijaisuhricideologiaa! varsinaisesti! sisällä;! Mooses! ei! tarjoa!
itseään!sijaisuhriksi,!vaan!kehottaa!Jumalaa!pyyhkimään!myös!hänen!nimensä!
kirjastaan,!jos!tämä!ei!anna!kansan!syntejä!anteeksi.!Kyseessä!on!siis!idea!myö'
täkärsimyksestä,!ei!sijaiskärsimyksestä.!Lisäksi!jakeet!2.!Moos.!32:34—35!kerc
tovat!varsin!selvästi,!ettei!Jumala!syntejä!anteeksi!Mooseksen!pyynnöstä!huoc
limatta!myöskään!antanut.!Toisen!makkabilaiskirjan!seitsemäs!luku!(myös!osa!
kuudennesta! luvusta)! taasen!on!aivan!selkeästi!myöhempi! lisäys;! tekstin!virc
taus!on!huomattavasti!luonnollisempi,!kun!jakeen!2.!Makk.!6:11!jälkeen!jatkec
taan!jakeesta!8:1.279!

Tämä!ei!kuitenkaan!varsinaisesti!kerro!vielä!sitä,!kuinka!myöhäinen!lisäys!
tekstiosuus! itse! asiassa! on.! Shmuel! Shepkarun! mukaan! ajatus! arvokkaasta!
kuolemasta! on! tullut! juutalaisuuteen! roomalaisilta,! Josefuksen! ja! Filonin! toic

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276!Murphy!1998,!96;!2.!Mooseksen!kirjan!ja!Sananlaskujen!päällepäin!näkyvä!ristiriita!on!
mielenkiintoinen;!2.!Moos.!30:15!määrää,!että!rikkaan!ja!köyhän!pitää!maksaa!saman!verran,!
mutta!Sananl.!13:8!näyttäisi!sanovan,!että!vain!rikkaan!pitää!maksaa.!Kyse!on!kuitenkin!toc
dennäköisesti!vain!siitä,!että!jos!rikas!ei!maksa!veroa,!hän!saattaa!menettää!koko!omaisuutenc
sa,!kun!taas!köyhällä!ei!edes!ole!mitään,!mitä!hän!voisi!menettää.!(ibid.)!
277!Ks.!esim.!Collins!2007,!431.!
278!Crossan!1983,!293.!
279!Shepkaru!2006,!25—26.!
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miessa!välittäjinä.280!Jan!Willem!van!Henten!kritisoi!Shpekarun!näkemystä! ja!
väittää,!että!Josefuksen!kirjoitukset!ovat!vedenpitävä!todiste!kuoleman!arvokc
kuuden! varhaisuudesta! juutalaisuudessa.281!Van! Henten! ei! kuitenkaan! näytä!
ymmärtävän! lainkaan! Shepkarun! perustelua! Josefuksen! kirjoitusten! anakroc
nismista;!Josefus!liittää!muinaisiin!traditioihin!myöhäisemmän!ajatuksen!kuoc
leman!arvokkuudesta,!ja!haluaa!nähdä!vapaaehtoisen!kuoleman!arvokkuuden!
aina!olleen!osa!juutalaisuutta,!vaikka!ajatus!Shepkarun!mukaan!onkin!temppec
lin! tuhon! jälkeinen.282!Toisen!makkabilaiskirjan! seitsemänteen! lukuun!nojaac
minen!on!siis!varsin!kyseenalaista! Jeesuksen!ajan!sijaisuhrikäsityksen!yhteyc
dessä,!sillä!varmuutta!tekstikohdan!iästä!ei!ole.!

Psalmi! 49! sisältää! itse! asiassa! täysin! päinvastaisen! ajatuksen! sijaissovic
tuksesta:! ”kukaan! ei! voi! veljeänsä! lunastaa! eikä! hänestä! Jumalalle! sovitusta!
maksaa.”!(Ps.!49:8)283!!Psalmin!ajatuksena!näyttäisi!olevan,!että!vain!hurskaat!
lunastetaan! (jae! 16,! jossa! hurskasta! edustaa! psalmisti! itse),! muut! joutuvat!
tuonelaan!(jae!15),!eikä!rikkaita!pidä!kadehtia,! sillä!heidänkin!kohtalonsa!on!
kuolema! (jakeet! 17–21).! Ajatus! ikuisesta! elämästä! vaikuttaa! psalmin! perusc
teella!varsin!kirjaimelliselta,!ja!ikuinen!elämä!saavutetaan!vain!Jumalan!lunasc
tuksen!kautta.!

Jesajan!kirjan! ajatus! sijaiskärsimyksestä!on! itse! asiassa!varsin!poikkeukc
sellinen,!kun!Toisen!makkabilaiskirjan!seitsemäs! luku! jätetään!huomioimatta!
sen!ajoitukseen!liittyvän!epävarmuuden!vuoksi.!Apostolien!teot!kuitenkin!palc
jastaa,! että! Jesajan! kirjan! Kärsivän! palvelijan! laulu! oli! erityisen! tärkeä! juuri!
kristittyjen!piirissä!jo!varhain!(Ap.!t.!8:29—35).!!

Jesajan!kirjan!tapauksessa!kyseessä!ei!itse!asiassa!edes!ole!kärsivän!palvec
lijan!laulu,!sillä!Jesajan!kirjan!palvelija!on!eri!henkilö!kuin!se!henkilö,!joka!kärc
sii.284!Kristillisten!Raamattujen!väliotsikointi!ei!suinkaan!ole!peräisin!juutalaic
sesta! traditiosta!! On! siis! varsin! selvää,! että! jos! Markuksen! tekstikohdan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280!Shepkaru!2006,!35.!
281!Van!Henten!2008,!182.!
282!Shepkaru!2006,!42.!
283!Vuoden!1933!käännös.!Vuoden!1992!dynaamisemmassa!käännöksessä!tämä!ajatus!sijaisc
sovituksen!mahdottomuudesta!on!hukattu!täysin:!”Mutta!henkeään!ihminen!ei!voi!lunastaa,!ei!
hän!voi!käydä!kauppaa!Jumalan!kanssa.”!
284!Watts!1987,!228;!aiheesta!hieman!tarkemmin!ks.!ibid.!227–229.!
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10:42—45!taustalla!on!Jesajan!kirja,!on!kyseessä!erittäin!todennäköisesti!sen!
kristillinen,! eikä! juutalainen! tulkinta.! Adela! Yarbro! Collins! toteaakin! jakeen!
10:45! olevan! kristologisesti! rikkaimpia!mitä!Markuksen! evankeliumista! löyc
tyy,285!ja! jopa! Scot! McKnight! pitää! jakeen! 10:45! jälkipuoliskoa! Markuksen!
luomana!lisänä,286!vaikka!hän!muuten!pitääkin!vihjauksia!Jesajan!kirjan!suunc
taan!Jeesuksen!itsensä!painotuksina.287!

Jakeen!10:45!loppupuolisko!ei!siis!näytä!sopivan!juutalaiseen!kontekstiin.!
Monen! tutkijan! mukaan! myös! jakeen! alkupuolen! autenttisuus! on! hyvin! kyc
seenalainen.288!Omasta!mielestäni!korostus!on!kuitenkin!mitä! juutalaisin.!Enc
sinnäkin,! ”ihmisen! poika”! voidaan! vaivattomasti! ymmärtää! yleiseksi! opetukc
seksi,! joka!koskee!kaikkia.!Sanontaa!ei! tarvitse! tulkita!viittaukseksi! juuri! Jeec
sukseen! itseensä.!Toisekseen,!sanonta!osoittaa! ihmisen!alisteisen!suhteen! Juc
malaan! nähden,! koska! palveleminen! pitäisi! kontekstista! huolimatta! tulkita!
Jumalan!palvelemiseksi.!Läpi!koko!Vanhan!testamentin!oikeamielisinä!Jumalan!
palvelijoina!esitetään!juuri!ne,!jotka!ovat!alentuneet!Jumalan!käskyjen!noudatc
tajiksi!ja!hyväntekijöiksi,!kun!taas!omaa!etuaan!tavoittelevat!saavat!toistuvasti!
osakseen!kritiikkiä!(Jes.!3:14—15;!Jer.!22:13—17;!Aam.!4:1).!

Kontekstuaalinen#erityislaatuisuus#

Jeesuscseminaarin!mukaan!tekstikohta!Mk!10:42—45!heijastelee!sellaisia!asic
oita,!joita!historian!Jeesus!olisi!saattanut!lausua,!ja!tähän!sisältyy!myös!ajatus!
kuolemasta.! Seminaarin! käännös! onkin! sellainen,! että! se! saattaisi! tulkinnan!
jonkinlaisesta!autenttisuudesta! salliakin:! ”sillä! ihmisen!poika!ei! tullut!palvelc
tavaksi,!vaan!palvelemaan,!jopa!antamaan!henkensä!lunnaiksi!monien!puolesc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285!Collins!2007,!499.!
286!”Most!importantly,!Mark!is!probably!responsible!for!the!famous!gloss!in!Mark!10:45!to!the!
servant!passage:!’to!give!his!life!as!a!ransom!for!many.’”!(McKnight!2005,!356.)!Erityisen!miec
lenkiintoinen!tämä!näkemys!on!siksi,!että!aiemmin!samassa$kirjassa(!)!McKnight!on!pitänyt!
hyvinkin!mahdollisena!sitä,!että!Jeesus!olisi!puhunut!lunnaista,!ja!perustelee!asiaa!sillä,!että!
vain!Jeesus!pidätettiin!ja!opetuslapset!pääsivät!vapaaksi.!(ibid.!165—166.)!
287!McKnight!2005,!225;!viittauksia!Jesajan!kirjan!kärsivän!palvelijaan!tässä!näkevät!myös!mm.!
Brown!(Brown!1994,!1473.)!ja!Evans!(Evans!2001,!121.).!
288!Esim.!Crossan!1983!293;!Allison!1998,!55;!Lüdemann!2000,!75.!
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ta.”289!Seminaari!on!kuitenkin!tullut!tulokseen,!että!suurin!osa! jakeesta!10:45!
on!Markuksen!luomusta.290!En!kuitenkaan!ole!Gerd!Lüdemannin!tavoin!valmis!
tuomitsemaan!aivan!koko!perikooppia!epähistorialliseksi,291!vaan!olen!Jeesusc
seminaarin!linjoilla!ja!uskon,!että!jakeissa!10:42—45a!on!piirteitä,!jotka!saatc
tavat!hyvinkin!palautua!historian!Jeesukseen.!Jakeen!10:45b!autenttisuus!sen!
sijaan! on! todella! epävarmaa,! sillä! se! sopii! huonosti! juutalaiseen! kontekstiin.!
Lisäksi!maininta!kuolemisesta!on!varsin!irrallinen,!kun!muu!osa!tekstikohdasc
ta!sisältää!ajatuksia!vain!palvelemisesta.!

Jakeet! Mk! 10:42—45b! heijastelevat! siis! mielestäni! jotain! sellaista,! mitä!
historian!Jeesus!olisi!saattanut!sanoa,!vaikka!samalla!tekstikohta!nähtäisiinkin!
osittain!myös!Markuksen! luomukseksi.!Selvästi!Markukselle!ominaiseksi!moc
tiiviksi! jakeissa!näen!sen,!että!opetus!on!kohdistettu!nimenomaan!opetuslapc
sille.! Jeesus! julisti! Jumalan!valtakuntaa!koko! Israelille,!mutta!Markuksen! luoc
massa!kontekstissa!opetus!koskeekin!vain!Jeesuscliikkeen!sisäistä!organisatoc
rista! järjestystä.!Tämä! taas! johtuu! siitä,! että!Markuksen!evankeliumin! Jeesus!
joutuu! toistuvasti!opettamaan! juuri!opetuslapsia,! sillä!heillä!on! suuria!vaikec
uksia!ymmärtää!Jeesusta,!vaikka!tämä!ei!edes!puhuisi!vertauksin!(kolme!suurc
ta!passioennustusta).!

Jakeiden!Mk!10:42—45a!opetuksen!perimmäinen!ajatus!ei!ehkä!suinkaan!
ole! koko! yhteiskuntajärjestyksen! mullistaminen! täysin! tasacarvoiseksi,! vaan!
on!hyvin!mahdollista,!että!Jeesus!essealaisten!tavoin!näki!esivallan!olemassac
olon! jopa! tarpeellisena,292!mutta! samalla! ajatteli,! ettei! valtacasema! tarkoita!
kuitenkaan!sitä,!että!saa!tehdä!aivan!mitä!haluaa.!Kyse!on!siis!siitä,!että!Jumac
lan!oikea!palveleminen! tarkoittaa!myös! lähimmäisen!palvelemista,293!ja! tämä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
289!Kyseessä!on!oma!käännökseni!seminaarin!englanninkielisestä!versiosta!”After!all,!the!son!
of!Adam!didn’t!come!to!be!served,!but!serve,!even!to!give!his!life!as!a!ransom!for!many”.!(Funk!
&!Hoover!1993,!95.)!
290!Funk!&!Hoover!1993,!95.!
291!Lüdemann!2000,!72.!
292!Mk!12:13–17;!ajatus!esivallan!kunnioittamisesta!löytyy!myös!Paavalilta!(Room.!13:6–7),!
mikä!tietysti!tarkoittaa,!että!Markuksen!traditio!saattaa!palautua!itse!asiassa!Paavaliin.!Esc
sealaisia!koskeva!tekstikohta!löytyy!Josefukselta!(Sota.!2:8:7).!
293!Mk!12:28–34;!ajatus!lähimmäisen!rakastamisesta!löytyy!myös!Paavalilta!(Room.!13:9),!ja!
Markuksen!tekstikohdan!12:28–34!tapauksessa!kyseessä!saattaa!hyvinkin!olla!tämän!idean!
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pätee!valtacasemassakin!oleviin!henkilöihin.!Kritiikki! saattaa!kohdistua!mahc
dollisesti! juurikin!ylipappeja!kohtaan,!sillä!heillä!oli!palvelijoita!(Mt!25:51/Lk!
22:50).!Kolmas!Mooseksen!kirja!kieltää!toisten! juutalaisten!orjuuttamisen!(3.!
Moos.!25:29–46),! vaikka! jonkinlaisen!palvelussuhteen!määräys!mahdollisesti!
sallikin,!sillä!palvelija!ja!orja!eivät!välttämättä!tarkoita!samaa!asiaa.!

Se,!että!juutalaisen!ensisijainen!ja!pääasiallinen!tehtävä!on!palvella!Jumac
laa,!sopii!erittäin!hyvin!yhteen!evankeliumeiden!rikkaiden!kritisoinnin!kanssa!
(esim.!Mk!10:17—27;!12:41—44;!Mt!13:22;!Lk!1:53;!6:24;!12:13—21).!Kyseic
nen! teema! on! vahvasti! läsnä! myös! Vanhassa! testamentissa! (esim.! Sananl.!
18:23;! 28:6,! 11;! Jer.! 5:27;! Hes.! 28:5),! mikä! tekee! autenttisuuden! hyvinkin!
mahdolliseksi.! Kontekstuaalinen! erityislaatuisuus! ei! suinkaan! tarkoita! sitä,!
että!Jeesuksen!pitäisi!nähdä!julistaneen!jotain!täysin!ennen!kuulumatonta.!Jeec
suksen!julistus!Jumalan!palvelemisen!oikeasta!muodosta!on!myös!erittäin!hyc
vin! linjassa! Vanhan! testamentin! profeettakirjojen! kanssa,! sillä! ne! sisältävät!
paljon!kritiikkiä!Jumalan!palvelemisen!vääristä!tavoista!ja/tai!väärien!Jumalic
en!palvelemisesta!(esim.!Jes.!43:23—24;!Jer.!5:19;!7:3—7;!Hes.!44:10—14).!

Jumalan!palvelemisen!oikeat! tavat!ovat! linjassa!myös! temppelikultin!kric
tiikin! kanssa.! Kyse! ei! siis! välttämättä! ole! siitä,! että! temppelirakennus! tulisi!
hajoamaan.! Tähän! viittaa!myös! Qctraditio! Jerusalemin! paatuneisuudesta! (Mt!
23:37—39/Lk!13:34—35),! jossa!Jeesus!ei!sano!temppelin!hajoavan,!vaan!sen!
jäävän!vaille!asujia.!Myös!temppelin!puhdistamisen!(Mk!11:15—17)!yhteydesc
sä! lausutut! vanhatestamentilliset! viittaukset! (Jes.! 56:7;! Jer.! 7:11)! saattaisivat!
palautua!historian! Jeesukseen,! sillä!kritiikki! kohdistuu! temppelissä!harjoitetc
tuun! toimintaan.! Viittaukset! Jesajan! kirjaan! ovat! toisaalta! evankeliumeissa!
niin! yleisiä,! että! epäilys! lankeaa! välittömästi! opetukseen! kaikkien! kansojen!
rukoushuoneesta.!Jos!Jeesus!jotain!tällaista!sanoi,!oli!painotus!todennäköisesti!
temppelin! funktiossa! (rukouksen!huone),! eikä! siinä,!kenelle! temppeli!on! tarc
koitettu! (kaikille! kansoille).294!Toisaalta! sanonta! temppelistä! rukouksen!huoc
neena!saattoi!alunperin!olla!viittaus!myös!Jeremian!kirjaan!(Jer.!7:2).!Viittaus!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lisääminen!alkuperäiseen!traditioon,!joka!mahdollisesti!sisälsi!vain!ajatuksen!Jumalan!palvec
lemisesta.!
294!Ajatus!temppelistä!avoimena!kaikille!kansoille!on!Markukselle!tärkeä!teema.!(Marcus!2009,!
783.)!



!

! 119!

rosvojen! luolaan,! jos! on! autenttinen,! tarkoittaa! todennäköisesti! samaa! kuin!
Jeremian! kirjassakin;! rikkeitä! tehneet! ihmiset! tulevat! temppeliin! puhdistauc
tumaan! synneistään,! ja! tämän! jälkeen! jatkavat! ”kauhistuttavia! tekojaan”.! He!
palvelevat!Jumalaa!siis!vain!ulkoisesti,!mikä!taasen!sopii!yhteen!kritiikkiin!ulc
kokultaisuutta! kohtaan! kanssa! (esim.!Mt! 23:2—8/Lk! 20:45—47),!mitä! tässä!
yhteydessä!Matteuksella! seuraa!myös! opetus! palvelijuudesta:! ”joka! teistä! on!
suurin,!se!olkoon!toisten!palvelija”!(Mt!23:11).!

Ulkokultaisuuden! kritisoinnin! kanssa! linjassa! on! evankeliumien! tekstic
kohdat,!joissa!pääosassa!ovat!sanojen!ja!tekojen!väliset!ristiriidat!(Mark!7:5—
12;!Mt!23/Lk!11:37—53).!Jumalan!oikea!palveleminen!ei!siis!ole!vain!rukoilua!
muun!kansan!nähden(Mt!6:5,!7),!vaan!sen!pitää!näkyä!myös!teoissa!(Mt!7:15—
20,!12:33/Lk!6:43—45).!Matteuksen! ja!Luukkaan!tuplatradition!mukaan!tätä!
samaa! julisti!myös! Johannes! Kastaja! (Mt! 3:7–10/Lk! 3:7–9).! Koska! Jeesus! oli!
ottanut!Johannekselta!kasteen,!näki!hän!varmasti!Johanneksen!julistuksen!olc
leen! Jumalan! sanaa.!Oikeat! Jumalan!palvelemisen! tavat! sopivat!kaikin!puolin!
mainiosti! niin! juutalaiseen! kontekstiin! kuin! evankeliumeissa! oleviin! yleisiin!
motiiveihinkin.!

2.4.4!Autenttisuus!

Jakeet! Mk! 10:42—45a! voidaan! varsin! ongelmattomasti! nähdä! autenttisina,!
kunhan! jakeista! riisutaan! selvästi! Markukselle! tyypilliset! motiivit,! eli! tässä!
tapauksessa! opetuksen! osoittaminen! erityisesti! opetuslapsille.! Kyseessä! on!
opetus!Jumalan!palvelemisen!oikeista!tavoista!ja!siitä,!miten!se!näkyy!ulospäin.!
Pelkät!ulkoiset!piirteet!(temppelissä!käynti,! rukoilu)!eivät!riitä,!vaan!palvelec
miseen! liittyy!vahvasti!myös! tekojen!ulottuvuus,! ts.!hedelmistään!puu!tunnec
taan!(Mt!17:15—20/Lk!6:43—45).!Sen!sijaan!kontekstina!oleva!Sebedeusten!
poikien!kysymys,!ja!siitä!syntyvä!opetuslasten!kiista,!on!mielestäni!Markuksen!
luomus.!Tähän!kontekstiin! sisältyvät! Jeesuksen! sanat! Jaakobille! ja! Johannekc
selle!ovat!myöskin!myöhemmän!tiedon!varassa!luotuja.!Tämän!seikan!paljasc
taa! kuoleman! ennustaminen! myös! Jaakobille! ja! Johannekselle! (10:38—39),!
joista!ainakin!toinen!kuoli!marttyyrina!ennenaikaisesti.295!Lisäksi!jakeet!sisälc
tävät!sisäisiä!viittauksia!Markuksen!evankeliumiin,!kun!Jeesus!puhuu!kasteesc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295!Lüdemann!2000,!72.!
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ta!ja!maljasta.!Kaste!ei!tarkoita!Johannes!Kastajan!antamaa!kastetta,!vaan!sitä!
kastetta,! josta!Markuksen!evankeliumin! Johannes!Kastaja!puhuu! jakeessa!Mk!
1:8.!Malja! taasen!on!viittaus!Getsemaneen,! jossa! Jeesus! rukoilee,! että! Jumala!
ottaisi!häneltä!maljan!pois!(Mk!14:36).!

Keskustelu! Jumalan! palvelemisesta! ja! sen! oikeasta! tavasta! on!mielestäni!
nähtävä! Markuksen! evankeliumin! jakeen! alkuperäiseksi! 10:45! kontekstiksi.!
Markuksen! evankeliumin! perikoopin! (10:41—45)! opetus! on! suunnattu! vain!
opetuslapsille:! ”näin! ei! saa! olla! teidän! keskuudessanne”! (10:43).! Markuksen!
tapa! osoittaa! Jeesuksen! opetuksia! opetuslapsille! kuuluu! mielestäni! samaan!
motiiviin! kuin! opetuslasten! jatkuva! epäonnistuminenkin;! Jeesuksen! pitää!
opettaa!jatkuvasti!juuri!opetuslapsia,!sillä!he!ovat!niitä,!jotka!eivät!hänen!julisc
tustaan! ymmärrä.! Asiaan! ilmeisesti! kiinnitettiinkin! myöhemmin! huomiota,!
sillä! Luukkaan! evankeliumissa! Pietari! kysyy,! tarkoittaako! Jeesus! vertauksilc
laan!ainoastaan!heitä!(=opetuslapsia)!vai!kaikkia!ihmisiä!(Lk!12:41).!Luukkan!
tekemä! korjailu! on! mielestäni! vihje! Markukselle! tyypillisestä! motiivista,! ja!
näin!ollen!myös!kontekstin!epäautenttisuudesta;!kyseessä!on!ollut! jokin!muu!
tilanne!kuin! Sebedeuksen!poikien! kysymys,! tai! opetuslasten!kiista! siitä! kuka!
heistä!on!suurin.!

Tekstikohta! ei! ole! passioennustus,! sillä! ainut! siihen! viittaava! osa! (jae!
10:45b)! on! selvästi! myöhempi! kristillinen! lisäys.! Jae! 45a! sen! sijaan! saattaa!
hyvinkin!olla!autenttinen!”ihmisen!poika”!–sanonta,!sillä!se!voidaan!ongelmatc
tomasti!ymmärtää!yleiseksi!opetukseksi!koskemaan!kaikkia! ihmisiä.! Jos!konc
teksti! opetuslasten! kysymyksestä! olisi! autenttinen,! ei! sananlasku! myöskään!
olisi! viittaus! niinkään! Jeesukseen! itseensä,! vaan! pikemminkin! opetuslapsiin,!
jotka!havittelivat!muita!korkeampaa!asemaa.!Tällainen!olisi!täysin!autenttinen!
sanonnan! käyttötapa,! sillä! pelkästään! ”ihmisen! poika”! ei! varsinaisesti! vielä!
viittaa! kehenkään,! ellei! kyseessä! olisi! selvästi! puhuttelu,! kuten! esimerkiksi!
Hesekielin!kirjassa.!

Tärkeä!huomio!on!myös!se,!että!Jeesuksen!julistukseen!Jumalan!valtakunc
nasta! sisältyi! opetus! oikeanlaisesta! palvelemisen! tavasta,! johon! todennäköic
sesti! sisältyi! korostus! hyvistä! teoista! toisia! ihmisiä! kohtaan! (mutta! asiaa! ei!
kuitenkaan! pitäisi! kuuluttaa! pitkin! kyliä!muille,!Mt! 6:1—2).! Kyseessä! on! toc
dennäköisesti! eräänlainen! kritiikki! rikasta! eliittiä! kohtaan;! tärkeämpää! olisi!
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lähimmäisen!auttaminen!kuin!rikkauksien!kerryttäminen,!sillä!ihminen!ei!”voi!
palvella!sekä!Jumalaa!että!mammonaa”!(Mt!6:24/Lk!16:13).!

2.5!Mk!14:21!(parall.!Mt!26:24;!Lk!22:22)!

ὅτι!ὁ!μὲν!υἱὸς!τοῦ!ἀνθρώπου!ὑπάγει!καθὼς!γέγραπται!περὶ!αὐτοῦ,!οὐαὶ!δὲ!
τῷ! ἀνθρώπῳ! ἐκείνῳ! δι'! οὗ! ὁ! υἱὸς! τοῦ! ἀνθρώπου! παραδίδοται:! καλὸν!
αὐτῷ!εἰ!οὐκ!ἐγεννήθη!ὁ!ἄνθρωπος!ἐκεῖνος.!!

Käännös#

Koska$totisesti$ihmisen$poika$menee$pois,$kuten$on$kirjoitettu$häntä$koskien,$
mutta$voi$ tuota$ ihmistä,$ jonka$kautta$ ihmisen$poika$ luovutetaan;$parempi$
hänelle$jos$ei$olisi$syntynyt$tuo$ihminen.$

Huomioita#

Käsikirjoitukset!D!ja!W!korjaavat!sanan!ὑπάγει!muotoon!παραδίδοται,!ja!tämä!
ratkaisu!olisikin! itse!asiassa!parempi,!sillä!samassa! jakeessa!puhutaan!tämän!
jälkeenkin! ihmisen! pojan! luovuttamisesta.! Teologisesti! huomattavaa! sanassa!
παραδίδοται!on!jälleen!kerran!ajatus!Jumalan!tahdon!toteutumisesta.!Kavaltac
ja! toimii! ikään! kuin! vain! välineenä! jumalallisessa! suunnitelmassa.! Tämän!
vuoksi!olen!kääntänytkin!jakeen!eri!tavalla!kuin!vuoden!1992!suomennoksesc
sa,!jossa!kavaltaja!on!ikään!kuin!aktiivinen!osapuoli.!Vuoden!1938!suomennos!
sisältää!paremmin!ajatuksen!kavaltajan!välineellisestä!roolista.!

2.5.1!Kirjallisuuskritiikki!ja!lähteiden!vertailu!

Ennen! happamattoman! leivän! juhlaa! Juudas! Iskariot! menee! ylipappien! luo!
kavaltaakseen! Jeesuksen!heille.! Ylipapit! ilahtuvat! ja! tarjoavat! Juudakselle! rac
haa.!Happamattoman!leivän!juhlan!ensimmäisenä!päivänä!Jeesus!käskee!kahta!
opetuslasta! menemään! kaupunkiin! valmistamaan! pääsiäisaterian. 296 !Illalla!
Jeesus!saapuu!kaupunkiin!kahdentoista!lähimmän!opetuslapsensa!kanssa!ja!he!
asettuvat! aterioimaan.! Jeesus! ennustaa! jälleen! kerran! kuolemastaan,! ja! tällä!
kertaa!sanoo,!että!hänet!tulee!kavaltamaan!yksi!hänen!opetuslapsistaan.!Opec
tuslapset!ovat!hämmennyksissä!ja!kukin!kysyy,!ettei!kai!kyseessä!ole!juuri!hän.!
Jeesus!tarkentaa,!että!kavaltaja!on!yksi!kahdestatoista.!Kavaltaja!on!tunnistetc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296!Evans!huomauttaa,!että!tekstikohta!kahden!opetuslapsen!lähettämisestä!edeltä!valmistec
lemaan!ateriaa!(Mk!14:12—16)!muistuttaa!melko!paljon!kertomusta,!jossa!Jeesus!lähettää!
kaksi!opetuslasta!kaupunkiin!hakemaan!aasia!(Mk!11:1—6).!(Evans!2001,!370.)!
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tu! Juudas! Iskariotiksi! jo! jakeessa! Mk! 3:19.! Ateriointi! kuitenkin! jatkuu! tästä!
huolimatta!Jeesuksen!asettaessa!ehtoollisen.!

Matteus!ja!Luukas!seuraavat!Markuksen!kertomuksen!kronologiaa!hyvinc
kin! tarkasti,!mutta! joissakin! yksityiskohdissa! on! hieman! eroja.!Matteus! lisää!
erillisen!puheenvuoron!Jeesuksen!pettäneelle! Juudakselle,! ja!Luukas!yhdistää!
ehtoollisen!asettamisen!passioennustukseen,!ja!samalla!poistaa!ajatuksen,!että!
ihmisen! pojan! kohtalo! olisi! ennustettu! Kirjoituksissa.! Ainoa! kronologinen!
poikkeus!on!Luukkaan!perikooppi!opetuslasten!kiistasta!siitä,!kuka!on!suurin!
ja! tähän! liittyvästä! opetuksesta! siitä,! että! johtajan! on! oltava! kuin! palvelija!
(Markuksella!ja!Matteuksella!sama!kiista!ja!opetus!on!eri!yhteydessä,!ks.!luku!
2.4).!

2.5.2!Historiallisten!vaikutusten!uskottavuus!

Tradition#taipumusten#vastustus#

Tekstikohdasta! on! hyvin! vaikea! löytää!mitään! varhaisen! kristillisyyden! vasc
taista.! Jälleen!kerran! Jeesus!kertoo! ihmisen!pojan!kohtalon!olevan!kirjoitettu!
ennalta,!kuten!hän!kertoi!jo!jakeessa!9:12.!Ihmisen!pojan!kavaltajasta!lausuttu!
murheellinen! huudahdus! jää!Markuksen! evankeliumissa! vaille! lopullista! ratc
kaisua,!sillä!Juudaksen!kohtalosta!ei!kerrota!mitään.!Tätä!on!kuitenkin!vaikea!
pitää! kristillisyyden! vastaisena! piirteenä,! sillä! Jeesus! ei! itse! asiassa! ennusta!
kavaltajan!kohtalosta!yhtään!mitään.!Matteus! ja!Luukas!kuitenkin!pitävät!sac
nontaa! ilmeisesti! jonkinlaisena! ennustuksena,! sillä! heidän!mukaansa! Juudas!
kuolee!ennenaikaisesti!(Mt!27:5;!Ap.!t.!1:18),!mutta!heidän!selontekonsa!eroac
vat!toisistaan.!

Vahvasti!kristillisyyden!mukaista!on!myös! jälleen!kerran! ilmaisun! ”ihmic
sen!poika”!käyttö.!Ilmaisu!esiintyy!jakeessa!Mk!14:21!peräti!kahdesti,!ja!etenc
kin!jakeen!jälkipuolisko!viittaa!selvästi!Jeesukseen.!Jakeen!alkupuolisko!voitaic
siin!ehkä!ymmärtää!jakeen!jälkipuoliskoa!yleisemmällä!tasolla,!mutta!toisaalta!
kristinuskon!varhaisimpien!traditioiden!mukaan!Jeesus!kuoli!Kirjoitusten!muc
kaan!(1.!Kor.!15:3).!Luukkaan!mukaan!”ihmisen!poika! lähtee!täältä! juuri!niin!
kuin!hänen!on!määrä!lähteä”.!Luukkaan!muunnelma!saattaisi!johtua!siitä,!että!
tällaista!ajatusta!ei!Kirjoituksista!yksinkertaisesti! löydy.!Evansin!mukaan! tälc
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lainen! epämääräisyys! tukee! autenttisuutta,297!mutta! hän! ei! ole! kriteerinsä!
kanssa!kovin!johdonmukainen,!sillä!hänen!mukaansa!esimerkiksi!jakeessa!Mk!
14:27!oleva! viittaus! Sakarjan!kirjaan!on!myöskin! autenttinen,! vaikka! epäselc
vyyttä!ei!viittauksen!alkuperästä!kyseisessä!tapauksessa!ole.298!

Kristinuskon!mukainen!on!myös! ihmisen!pojan!kavaltajasta!esitetty!huuc
dahdus,!οὐαὶ,!jota!Jeesus!käytti!puhuessaan!esimerkiksi!vastustajistaan!farisec
uksista!(Mt!23/Lk!11).!Markuksen!evankeliumissa!οὐαὶ!esiintyy!vain!kahdesti:!
tämän!tekstikohdan!lisäksi! jakeessa!13:17!(parall.!Mt.!24:19;!Lk!21:23),! jossa!
huudahduksen!sävy!näyttäisi!olevan! ihmisten!kohtaloita!aidosti!surkutteleva.!
Kaikki! muut! huudahdukset! on! osoitettu! väärämielisille! ja! syntisille! tahoille.!
Paavalikin!käyttää!huudahdusta!kerran!viitatessaan!tavallaan!itseensä!(1.!Kor.!
9:16),!mutta!kyse!onkin!jälleen!kerran!siitä,!että!huudahdus!on!osoitettu!ikään!
kuin!sellaiselle!henkilölle,!joka!ei!tee!niin!kuin!pitäisi!(”voi!minua,!ellen!evanc
keliumia! julista!”).! Varsinainen! outolintu! οὐαὶchuudahdusten! keskuudessa!
onkin!siis!Mk!13:17,!mutta!raskaana!olevien!tai!imettävien!naisten!näkeminen!
syntisinä!on!vaikea!tulkita!kristinuskon!vastaiseksi,!ellei!sitten!oteta!lähtökohc
daksi!Paavalin!opetusta!siitä,!että!miehen!on!hyvä!olla!koskematta!naiseen!(1.!
Kor.!7:1),!mutta!tällä!ei!tämän!tutkimuksen!kannalta!ole!mitään!merkitystä.!

Lähteiden#yhtenevyys#

Juuri!tämän!tekstikohdan!osalta!itsenäisiä!traditioita!ei!ole.!Lähimmäksi!tulee!
Paavalin!kertoma!traditio!Jeesuksen!kavalluksesta.!Ensimmäisessä!kirjeessään!
korinttilaisille! Paavali! kertoo,! että! Jeesus! kavallettiin! yöllä,! ja! tähän! samaan!
yöhön!Paavali!liittää!myös!viimeisen!Jeesuksen!ja!opetuslasten!aterioinnin!(1.!
Kor.! 11:23–25).! Paavalinkin! selonteossa! Jeesuksen! kavaltamisesta! käytetään!
samaa! sanaa! παραδίδωμι,! jota! Markuskin! käyttää.! Mainintaa! Juudaksesta! ei!
Ensimmäisen! korinttilaiskirjeen! tekstikohta! kuitenkaan! sisällä,! eikä! Paavali!
itse! asiassa!mainitse! Juudasta!missään!muussakaan! yhteydessä.! παραδίδωμι!
tarkoittaa!myös!luovuttamista!ja!antamista,!mikä!saattaakin!olla!kavaltamisen!
sijaan!Paavalilla!mielessä! (ks.!Room.!8:32).!Tällainen! idea! löytyy!myös!kärsic
vän! palvelijan! laulusta:! ”Ja! Herra! luovutti! hänet! syntiemme! vuoksi”! (Jes!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297!Evans!2001,!377.!
298!Evans!2001,!400.!
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53:6b).! 299 !Paavalin! selonteot! Jeesuksen! kuolemasta! eivät! sisällä! missään!
muussakaan! yhteydessä!minkäänlaista! ajatusta! petoksesta.! Paavali! kirjoittaa!
vain,!että!”Juutalaiset!ovat!surmanneet!sekä!Herran!Jeesuksen!että!profeetat”!
(1.!Tess.!2:15).!Saattaa!hyvinkin!olla,!että!evankeliumit!ovat!ohjanneet!jakeen!
1.!Kor.!11:23!tulkintaa,!mikä!on!tietenkin!anakronistista,!sillä!Paavalin!kirjeet!
ovat!evankeliumeja!varhaisempia.!Paavalilla!ajatus!saattaa!hyvinkin!olla!vain!
se,!että!Jumala!luovutti!Jeesuksen!samaan!tapaan!kuin!Jumala!oli!se,!joka!nosti!
Jeesuksen!myös!kuolleista!(ks.!Room.!4:25).!

Nostan!esiin!myös!Matteuksen!ja!Luukkaan!erilaiset!kertomukset!Juudakc
sen!kohtalosta.!Kyse!on!siis!hieman!otsikon!vastaisesti! lähteiden!eroavaisuuc
desta,! eikä! yhtenevyydestä.! Matteuksen! versio! Juudaksen! kohtalosta! (Mt!
27:3—10)!kertoo,!että!Juudas!tuli!katumapäälle,!ja!halusi!palauttaa!ylipapeilta!
saamansa! kolmekymmentä! hopearahaa300!takaisin,! mutta! ylipappeja! ei! kuic
tenkaan! Juudaksen! moraalinen! ryhtiliike! kiinnosta.! Juudas! paiskaa! rahat!
temppeliin,!menee!pois!ja!hirttäytyy.!Ylipapit!käyttävät!rahat!savenvalajan!pelc
lon!ostamiseen!muukalaisten!hautapaikaksi,!sillä!Juudaksen!palauttamat!rahat!
ovat! verirahoja,! eikä!niitä! saa!panna! temppelirahastoon.! Ylipappien!ostaessa!
pellon!toteutuu!profeetta!Jeremian!ennustus,!joka!itse!asiassa!on!pikemminkin!
Sakarjan!kirjasta.!Kyseessä!saattaa!olla!yksinkertainen!inhimillinen!erehdys.301!

Luukas!kertoo! Johanneksen!kohtalosta!Pietarin! suulla!Apostolien! teoissa!
(1:18)! huomattavasti! lyhyemmin.! Juudas! osti! petoksesta! saamillaan! rahoilla!
palan!maata,!”mutta!sitten!hän!syöksyi!päistikkaa!alas,!niin!että!hänen!vatsanc
sa! halkesi! ja! sisälmykset! pursuivat! ulos.”! Kyseessä! ei! siis!Matteuksen! kertoc
muksen!tapaisesti!ole!itsemurha,!vaan!pikemminkin!jumalallinen!kosto!pettuc
ruudesta.!

Molempien! kertomuksissa! mainitaan! kuitenkin! paikka! nimeltä! Hakeldac
ma,!Veripelto.!Tämä!ei!kuitenkaan!tarkoita,!että!paikan!nimen!liittäminen!juuri!
Juudakseen! olisi! syntynyt!missään!muissa! kuin! kristillisissä! piireissä.! Paikka!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
299!Oma!suomennokseni!Septuagintan!lauseesta!”καὶ!Κύριος!παρέδωκεν!αὐτὸν!ταῖς!ἁμαρτίαις!
ἡμῶν”.!Ajatus!tuskin!on,!että!Herra!olisi!kavaltanut!palvelijansa.!
300!Kyseessä!on!viittaus!Sakarjan!kirjan!jakeeseen!11:12.!
301!Sekaannus!on!saattanut!johtua!siitä,!että!myös!Jeremian!kirjassa!puhutaan!pellon!ostamic
sesta!luvussa!32.!
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nimeltä!Veripelto!on!kuitenkin!todennäköisesti!ollut!olemassa,!ja!se!on!saattac
nut!olla!hautausmaa,!kuten!Matteus!kertoo.302!Löydetyn!hautausmaan!ja!Matc
teuksen! kertomuksen! välillä! on! kuitenkin! yksi! merkittävä! ristiriita:! Matteus!
kertoo!hautausmaan!olleen!muukalaisia!(=eicjuutalaisia)!varten,!mutta!paikalc
ta!on!kuitenkin!löytynyt!mm.!ylipappi!Hannaksen!hauta.303!Väärässä!ei!kuitenc
kaan! välttämättä! ole! Matteus,! vaan! nykytutkijat,! jotka! eivät! itse! asiassa! ole!
varmoja! paikan! sijainnista.! Jos! nykytutkimus! kuitenkin! on! oikeassa! paikan!
sijainnista,!on!sen!nimi!saattanut!olla!Veripelto!jo!joitakin!vuosikymmeniä!enc
nen!Jeesuksen!syntymää,!mikä!tietysti!tarkoittaa!sitä,!ettei! Juudaksella! ja!Jeec
suksella!ole!ollut!paikan!nimen!suhteen!osaa!eikä!arpaa,!eikä!Matteuskaan!olisi!
oikeassa!siitä,!että!paikka!toimi!hautausmaana!vain!eicjuutalaisille.!

Paikka! ei! ole!Matteuksen!mukaan! kuitenkaan! saanut! nimeään! siitä,! että!
siellä!sijaitsee!hautausmaa,!vaan!siitä,!että!pelto,!jolle!hautausmaa!perustettiin,!
ostettiin! verirahoilla.! Nimi! liittyy! siis! Jeesuksen! vereen,! kun! taas! Luukkaalla!
nimi! viittaa! Juudaksen! vereen.! Toisaalta!Matteus! kertoo!myös,! että! kyseessä!
oli!savenvalajan!pelto.!Jos!savenvalanta!liittyy!paikkaan!millään!tavalla,!on!nic
mitys!Veripelto!voinut! tulla!myös!maaperän!värin!mukaan,! sillä! savi! voi! olla!
syvän! punacoranssia.! Joka! tapauksessa! Matteuksen! ja! Luukkaan! tarinat! on!
tunnistettu!jo!pitkään!olevan!nimietiologioita,!eli!tarinoita,!jotka!kertovat!paic
kan!nimen!synnyn.!Koska!tarinat!ovat!erilaisia,!ja!viittaavat!vieläpä!eri!henkic
löiden!vereen,!on!todennäköistä,!että!Veripelto!oli!saanut!nimensä!alun!perin!
jostain!aivan!muualta.!

Luukkaan!kertomus!Juudaksen!lopusta!on!tyypillinen!kertomus!tunnetun!
vainoojan! kauhistuttavasta! lopusta.304!Motiivi! on! siis! teologinen.! Matteuksen!
tarina!sen!sijaan!paljastuu!todennäköisesti!keksityksi!sen!perusteella,!että!kac
duttuaan! Juudas! tekee! itsemurhan.! Teko! viittaa! pikemminkin! kreikkalaisc
roomalaiseen! maailmaan,! jossa! itsemurha! petturuuden! jälkeen! olisi! tuonut!
kavaltajalle! vielä! jonkin! verran! kunniaa.305!Kaikki! muu! taas! näyttää! olevan!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302!Fitzmyer!1998,!225.!Eräs!veripellon!ehdotetuista!sijainneista!on!ollut!hautausmaa!Herodesc
ten!aikana!vuosina!37!eaa.—70jaa.!(ibid.)!
303!Fitzmyer!1998,!225.!
304!Fitzmyer!1998,!219—220.!
305!Hagner!1995,!813.!
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melkein! kuin! hiilikopio! Sakarjan! kirjan! 11.! luvun! lopusta,! jossa! mainitaan!
myös! kristityille! tärkeä! liiton! rikkoutuminen.! Matteuksen! motiivi! on! siis!
myöskin!teologinen,!sillä! jälleen!kerran!hänen!tarkoituksensa!on!huomauttaa!
Kirjoitusten!täyttymisestä.306!

Tarinoiden! erot! selittyvät! mielestäni! parhaiten! sillä,! että! ne! ovat! täysin!
keksittyjä.!Eivät!välttämättä!Luukkaan!ja!Matteuksen!toimesta,!vaan!tarina!on!
saattanut! kiertää! suullisesti! jo! ennen! kuin! he! kirjoittivat! evankeliumeitaan.!
Markukselle!asti!kertomus!Juudaksen!lopusta!ei!kuitenkaan!koskaan!löytänyt,!
mikä! saattaa! olla! vihje! tradition! iästä.! Nämä! asiat! asettavat! koko! Juudasc
tradition!mielestäni!todella!epävarmalle!pohjalle.!Kun!huomioon!otetaan!vielä!
se,! ettei! Juudaksesta!mainita!mitään!Qclähteessä,! eikä!Paavalin!kirjeissä,! eikä!
Paavali!välttämättä!edes!tarkoita!kavaltamista!jakeessa!1.!Kor.!11:23,!voidaan!
mielestäni! melko! varmasti! todeta,! että! dramaattinen! tarina! kavaltajasta! oli!
Markuksen!kirjallinen!luomus,!jonka!tarkoitus!saattoi!olla!korostaa!Jeesuksen!
suuruutta:!juutalaiset!eivät!saaneet!Jeesusta!pois!päiviltä!ilman!sisäpiiriläisen!
apua.!

2.5.3!Historiallisen!kontekstin!uskottavuus!

Kontekstuaalinen#sopivuus#

Läheisimpien!ihmisten!pettämäksi!joutuminen!on!tietysti!tunnettu!myös!Vanc
hassa!testamentissa.!Esimerkiksi!Kain!tappoi!veljensä!Abelin!(1.!Moos.!4:8),!ja!
Joosefkin! lähes! joutui! surmatuksi! omien! veljiensä! toimesta! (1.!Moos.! 37:18).!
Motiivina! näissä!molemmissa! tapauksissa! on! kateus.! Juudaksen! tapauksessa!
motiivit! jäävät! kertomatta,!mikä! saattaa! vihjata! sitä,! ettei!Markus! ole! saanut!
vaikutteitaan!Vanhasta! testamentista.!Tämä!ei!kuitenkaan!ole!millään! tavalla!
varmaa.!Matteus! sen! sijaan!pyrkii! yhdistämään! Juudaksen!Kirjoituksiin! tekec
mällä! viittauksen! Sakarjan! kirjaan! (Sak.! 11),! kun! hän! kertoo! Juudaksen! saac
neen!palkaksi!kolmekymmentä!hopearahaa.!!

Traditiolle! Juudaksen! petoksesta! löytyy! kuitenkin! huomattavasti! läheic
sempi! yhteys! roomalaisesta! historiasta! (hellenististen! kirjoitusten! mahdollic
sesta!vaikutuksesta!evankeliumeihin,!ks.!1.3.2).!Julius!Caesarin!kuolema!läheic

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306!Albright!&!Mann!1984,!340.!
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simmän!toverinsa!Brutuksen!toimesta!vuonna!44!eaa.!oli!todennäköisesti!hyc
vin!tunnettu!Rooman!provinsseissa,! ja!täten!myös!Juudeassa.!Caesarin!kuolec
masta!kertoo!myös! Josefus! (Sota.!1:11:1),!mikä!ei! sinänsä!ole!millään! tavalla!
yllättävää!ottaen!huomioon!hänen!kytköksensä!Roomaan.!

Vanhasta!testamentista!on!tuttu! jakeen!14:21!huudahus!οὐαὶ.!Se!esiintyy!
Septuagintassa!lähes!sata!kertaa,!ja!kaikkein!useimmin!se!löytyy!Jesajan!kirjasc
ta! (22!kpl,!ks.!etenkin! Jes.!5:8—23).! Jesajan!kirja!onkin!saattanut! toimia! jonc
kinlaisena! inspiraationa! etenkin! Qctraditiolle,! jossa! on! useampi! οὐαὶc
huudahdus! peräkkäin! (Mt! 23/Lk! 11).307!Tutkijat! ovat! olleet! kuitenkin! varsin!
vastahakoisia! liittämään!sanontoja!historian!Jeesukseen,!koska!voivottelut!on!
suunnattu! fariseuksille! ja! lainoppineille,! ja! koska! ne! näyttävät! luovan! varsin!
stereotyyppisen! kuvan! ensimmäisen! vuosisadan! lopun! juutalaisuudesta.308!
Nolland!on!kuitenkin!mielestäni!oikeassa!kritisoidessaan!tätä!hieman!hätäistä!
johtopäätöstä;!koska!kritiikki!on!suunnattu! fariseuksille! ja! lainoppineille,!näc
kevät!tutkijat!sen!takia!jakeiden!muunkin!sisällön!olevan!kuvauksia!juuri!näisc
tä!ryhmistä,!vaikkei!asia!välttämättä!näin!olekaan.309!

Ilmaisua! ”ihmisen! poika”! on! vaikea! soveltaa! juutalaisuuteen! jakeen! esitc
tämässä!muodossa,! sillä! kyse! on! jälleen! kerran! selvästi! viittauksesta! Jeesukc
seen! itseensä.310!Jakeen! alkupuolisko! voitaisiin! sovittaa! juutalaisuuteen! pac
remmin,! jos! kyseessä! olisi! ilmaisun! monikollinen! muoto! ”ihmisen! pojat”,! ja!
ajatuksena!heidän!kuolemansa.!Tällöin!kyse!olisi!hieman!samasta!asiasta!kuin!
Danielin! kirjan! jakeessa! 7:25,! jossa! Korkeimman! pyhät! annetaan! kuninkaan!
vallan! alle! (mutta! vain! väliaikaisesti).!Kuitenkaan! Septuagintassa!pois!menec
minen!(ὑπάγω)!ei!koskaan!tarkoita!mitään!muuta!kuin!kirjaimellisesti!jonkun!
ihmisen!lähtemisestä!jostakin!paikasta!johonkin!toiseen!paikkaan.!Kyseessä!ei!
koskaan! ole! runollinen! ilmaisu! kuolemiselle.! Ei! tosin! myöskään! kreikassa,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307!Matteuksen!välittämä!traditio!on!tässä!tapauksessa!todennäköisesti!alkuperäisempi.!(Nolc
land!1993,!662.)!
308!Nolland!1993,!662.!
309!Nolland!1993,!662.!
310!Näin!myös!Casey!1999,!235.!Caseyn!mukaan!kyseessä!on!kuitenkin!autenttinen!Jeesuksen!
sanonta,!ja!Markuksen!jakeet!14:12—26!palautuvat!arameankieliseen!lähteeseen.!(ibid.!219—
220.)!
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minkä! vuoksi! Luukas! ehkä! käyttääkin! poismenemisestä! sanaa! πορεύομαι311.!
Matteus!tosin!käyttää!Markuksen!tapaan!sanaa!ὑπάγω,!mikä!voisi!vihjata!sen!
puolesta,! että! vaikka! kyseessä! ei! tavallinen! viittaus! kuolemaan! ollutkaan,!
kreikankielisissä!yhteisöissä!se!sellaiseksi!kuitenkin!ilman!ongemia!ymmärretc
tiin.!Tähän!viittaa!myös!Luukkaan!versio;!πορεύομαι! tarkoitti!myös!vain!kirc
jaimellista! pois! menemistä,! mutta! silti! Luukas! käyttää! sitä! tässä! yhteydessä!
kuin!kyseessä!olisi!viittaus!kuolemiseen.!

Caseyn!mukaan!sana!ὑπάγω!palautuu!aramean!sanaan!אזל (azal),!joka!joisc
sain!tapauksissa!saattoi!hyvinkin!viitata!kuolemiseen.312!Caseyn!ehdotuksessa!
on!samat!ongelmat!kuin!aiempaakin!tekstikohtaa!9:11—13!koskien!(ks.!2.3.2):!
kyseessä! on! Caseyn! oma! ehdotus! arameankielisestä! versiosta,! joten! jos! kyc
seessä! olisikin! autenttinen! historian! Jeesuksen! sanonta,! ei! hän! välttämättä!
olisi! käyttänyt! niitä! sanoja,!mitä! Casey! ehdottaa.! Markuksen! sanavalinta! voi!
aivan! yhtä! hyvin! viitata!myös! täysin! kirjaimelliseen! Jeesuksen!pois!menemic
seen;!pidätyksen!jälkeenhän!Jeesus!todella!lähtee!pois!Öljymäeltä!(Mk!14:53).!
Markus! ei! käytä! pois! menemisestä! passiivimuotoa! (ajatuksena! tällöin! olisi,!
että! ihmisen! poika! viedään! pois)! ehkä! siksi,! että! kuoleminen! oli! hänen!muc
kaansa! osa! Jeesuksen! missiota.! Aktiivisena! osapuolena! onkin! Jeesus,! jonka!
koko! missio! Markuksen! mukaan! tähtäsi! pidätykseen! ja! teloitukseen,! kuten!
Markus!on!pitkin!evankeliumiaan!passioennustusten!muodossa!jo!useaan!kerc
taan!vihjaillut.!

Kontekstuaalinen#erityislaatuisuus#

Jakeessa!on!paljon!sellaisia!piirteitä,! jotka!voisivat!palautua!historian! Jeesukc
seen.!Niitä!ovat!ilmaisu!”ihmisen!poika”,!viittaaminen!Kirjoituksiin,!ja!murheelc
linen!huudahdus!οὐαὶ.!Ilmaisua!”ihmisen!poika”!käytetään!jakeessa!Mk!14:21!
peräti!kahdesti,!mutta!ei!autenttisella!tavalla.!On!todella!vaikea!ymmärtää!jaetc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311!Sana!ei!esiinny!Septuagintassa!kertaakaan.!Kreikankielisissä!Esran!ja!1.!Henokin!kirjojen!
versioissa!sana!esiintyy!(Esra!4.23;!5.8,!15;!1.!Hen.!29:1),!ja!tarkoittaa!niissä!sanan!kirc
jaimellista!pois!menemistä.!(Casey!1999,!234.)!
312!Casey!1999,!233—236.!Sanaa!ei!kuitenkaan!koskaan!käännetä!Septuagintassa!sanalla!
ὑπάγω.!Lisäksi!Caseyn!antama!esimerkkilause!“it!is!not!as!a!son!of!man!goes!that!he!(will)!
come!(again)”!ei!mielestäni!viittaa!niin!selvästi!kuolemiseen!kuin!Casey!väittää.!(ibid.!234.)!
Kyseessä!voi!yhtä!hyvin!mielestäni!olla!kirjaimellinen!meneminen!(ja!tuleminen).!
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ta!niin,!että! ”ihmisen!poika”!viittaisi!yleisellä! tasolla! ihmiseen.! Jakeessa!näytc
täisi!olevan!myös! linkkejä!Paavalin!teologiaan! ilmausten!καθὼς!γέγραπται! ja!
παραδίδωμι!kautta,!joskin!jälkimmäinen!saattaa!olla!viittaus!myös!Jesajan!kirc
jaan.!Viittaus! Jesajaan! saattaa!hyvinkin!olla! täysin!kristillisten!motiivien!muc
kainen,! eikä! sillä! siis! välttämättä! ole! mitään! tekemistä! historian! Jeesuksen!
kanssa.!Jo!Paavali!viittasi!Jesajan!kirjaan!lukuisia!kertoja!(ks.!1.3.2),!ja!Jesajan!
kirjan! tärkeys! osoitetaan! eksplisiittisesti! heti! Markuksen! evankeliuminkin!
alussa.!Mahdollisten! Jesajacviittausten! suhteen!pitäisi! siis! noudattaa! erityistä!
varovaisuutta.!Mielestäni!esimerkiksi!Scot!McKnight!hyppää!hieman!turhankin!
ongelmattomasti! monista! Jesajacviittauksista! käsitykseen,! että! Jesajan! kirja!
olisi!ollut! juuri! Jeesukselle!hyvin!tärkeä!kirja.313!Jeesus!on!saattanut!hyvinkin!
viitata!Kirjoituksiin,!mutta!kyseessä!oleva!jae!vaikuttaa!väritykseltään!huomatc
tavan!kristilliseltä.!

Sama!pätee!οὐαὶchuudahdukseen.!Voivottelu!ei!ole!suunnattu!koko!kansalc
le,! tai! edes! tietylle! ryhmälle,! vaan! yhdelle! ihmiselle.! Opetusten! osoittaminen!
Jeesuksen!omille!seuraajille!vihjaa!jälleen,!että!kyseessä!on!Markukselle!tyypilc
linen! painotus.! Läpi! evankeliumin! opetuslapset! osoittautuvat! varsin! ymmärc
tämättömiksi! ja! jatkuvasti! epäonnistuviksi,! ja! tämä! huipentuu! lopulta! yhden!
opetuslapsen!petturuuteen.! Jakeen!Mk!13:17!οὐαὶchuudahdus! sen! sijaan!vaic
kuttaa!huomattavasti!todennäköisemmin!autenttiselta,!joskin!siitäkin!voidaan!
löytää! yhteyksiä! Paavaliin! (1.! Tess.! 5:3).! Jos! Jeesus! on! tällaista! huudahdusta!
puheessaan!käyttänyt!—!mikä!on!hyvinkin!mahdollista,! sillä! onhan!kyseessä!
erittäin! hyvin! profeetan! puheeseen! sopiva! sana!—!on! se! todennäköisemmin!
ollut! käytössä! samaan! tapaan! kuin! profeettakirjojen! esimerkeissä,! tuomitsec
massa! tiettyjä! ihmisryhmiä! tai! kaupunkeja.! Jakeen! Mk! 14:21! heijastellessa!
muutenkin!vahvasti!kristillisiä!näkemyksiä,!on!todennäköisesti!myös!kavaltac
jan! ennalta! tietäminen! ja! tuomitseminen! jälkiviisasta! Jeesuksen! ihmeellisyyc
den!korostamista.!Tietysti,! jos!koko!Juudasctraditio!on!epäautenttinen,!minkä!
mahdollisuuden!mainitsin! edellisessä! luvussa! 2.5.2,! on! ajatus! kavaltajan! tiec
tämisestä!täten!automaattisesti!myös!epäautenttinen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313!McKnight!2005,!225.!



!

!130!

2.5.4!Autenttisuus!

Tutkittava!jae,!ja!itse!asiassa!koko!perikooppi!14:17—21!on!erittäin!todennäc
köisesti! täysin! kristillinen! luomus,! eikä! siis! voi! olla! autenttinen.! On! todella!
epätodennäköistä,! että! Jeesus! olisi! sanonut! mitään! tämäntapaista.314!Jeesusc
seminaari! onkin! tullut! tulokseen,! ettei! tällainen! traditio! olisi! edes! selvinnyt!
suullisessa!vaiheessa.315!Jos!Markuksella!on!ollut!käytössään!jonkinlainen!pasc
sionarratiivi,316!ei! tämä! kyseinen! perikooppi! välttämättä! ole! kuulunut! siihen!
laisinkaan.! Luvun! 11! alun! samankaltaisuus! perikoopin! kanssa! paljastaakin,!
että!tarinoilla!on!ollut!sama!kirjoittaja,! todennäköisesti!Markus.317!Tarina! jatc
kuisikin!varsin! luontevasti! jakeesta!22,! jos! jakeet!18—21!poistettaisiin!kokoc
naan.318!Paavalikaan!ei!välttämättä!puhunut!mitään!Jeesuksen!kavaltamisesta,!
vaan! yksinkertaisesti! luovuttamisesta.! Itse! asiassa! koko! traditio! Juudaksesta!
saattaa!olla!täysin!kristillinen!luomus,!ja!jos!tarina!kavaltajasta!on!epäautentc
tinen,!on!tämän!myötä!epäautenttinen!myös!jae!Mk!14:21,!tai!ainakin!sen!jälc
kimmäinen! puolisko.! Jakeen! alkupuoliskon! osalta! taas! huomattavasti! todenc
näköisempi! vaihtoehto! on,! että! kyseessä! on! jälkiviisas! kristillinen! näkemys!
Jeesuksen!yliluonnollisista!kyvyistä,!eikä!autenttinen!historiallinen!tapahtuma.!

Jakeessa!on!paljon!yksittäisiä!autenttisia!piirteitä,!mutta!näiden!avulla!ei!
voi! rekonstruoida! oikeastaan! minkäänlaista! opetusta! tai! sanontaa,! mikä! ei!
pohjaisi!mihinkään!muuhun!kuin!tutkijan!omaan!mielikuvitukseen.!Yksi!mahc
dollisuus!voisi!olla! jakeen!alkupuoliskon!linkittäminen!Herran!päivän!tulemic
seen;! ennen! sitä! ihmisen!poikia! joutuu! syntisten!käsiin,! kuten!kerrotaan!esic
merkiksi! Danielin! kirjan! seitsemännessä! luvussa.! Tämä! ajatus! olisi! yhtenevä!
myös!Markuksen!evankeliumin! luvun!13!kanssa,! jossa!puhutaan!Herran!päic
vään!liittyvistä!mullistuksista.!Mutta,!kuten!todettua,!tällaisen!ajatuksen!sisälc
lyttäminen!tutkittavaan!jakeeseen!vaatii!tekstiin!suuria!muokkauksia,!mikä!ei!
ole!metodina!kovin!mielekäs;! jakeita! radikaalisti!muovaamalla! saisi! autenttic
siksi!tulkittua!kenties!joka!ikisen!sanonnan.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
314!Näin!myös!mm.!Crossan!1983,!146.!
315!Funk!&!Hoover!1993,!96.!
316!Esimerkiksi!Dennis!MacDonaldin!mukaan!näin!ei!välttämättä!ole.!(MacDonald!2000,!135.)!
317!Evans!2001,!370.!
318!Evans!2001,!370.!



!

! 131!

2.6!Mk!14:41!(parall.!Mt!26:45!(;!Lk!22:46))!

καὶ! ἔρχεται! τὸ! τρίτον! καὶ! λέγει! αὐτοῖς,! Καθεύδετε! τὸ! λοιπὸν! καὶ!
ἀναπαύεσθε;!ἀπέχει:!ἦλθεν!ἡ!ὥρα,!ἰδοὺ!παραδίδοται!ὁ!υἱὸς!τοῦ!ἀνθρώπου!
εἰς!τὰς!χεῖρας!τῶν!ἁμαρτωλῶν.!

Käännös#

Ja$hän$ tuli$ kolmannen$kerran$ ja$ sanoi$heille:$ “te$nukutte$ vielä$ ja$ lepäätte!$
Onko$se$kaukana?$Tullut$on$hetki.$Katso,$annetaan$ihmisen$poika$käsiin$syn'
tisten.”$

Huomioita#

Sana! ἀπέχει! on! varsin! hankala! tapaus.! Vuoden! 1992! käännöksessä! on! suoc
mennettu!lauseella!”Kaikki!on!selvää”,!ja!vuoden!1938!käännöksessä!huudahc
duksella!”Jo!riittää!”.!Tavallisesti!se!tarkoittaa!”olla!kaukana”!(ks.!esim.!LXX!Jes.!
29:13)!ja!tällä!tavalla!sana!pitäisi!kääntää!myös!tässä!yhteydessä.319!Kyseessä!
on! siis! kysymys! ”onko!hetki! kaukana?”,! johon! Jeesus! itse! välittömästi! vastaa!
”(ei,!vaan)!hetki!on!tullut!”.!On!myös!ehdotettu,!että!kyseessä!olisikin!yksikön!
kolmannen! persoonan! imperfekti! sanasta! ἀποχεῖν,! ”kaataa”! (engl.! pour$ out),!
mikä! on! kuitenkin! Evansin! mukaan! huono! ratkaisu.320!Evans! kuitenkin! ymc
märtää!mielestäni!koko!maljactematiikan!väärin.!Kyseessä!on!mielestäni!vihan!
malja,! johon! ajatus! sen! kaatamisesta! itse! asiassa! sopisikin! varsin! hyvin! (ks.!
2.6.3).! Ratkaisu! ei! kuitenkaan! selvästikään! ole! tutkimuksessa! kovin! suosittu,!
joten!se!pitäisi!perustella!huomattavasti!laajemmin!kuin!tässä!on!tilaa.!Lisäksi!
Evansin!ratkaisu!ymmärtää!ἀπέχει!kysymykseksi!on!mielestäni!myös!hyvä! ja!
toimiva!ratkaisu.!

Edeltävä!lause!Καθεύδετε!τὸ!λοιπὸν!καὶ!ἀναπαύεσθε,!”te!nukutte!vielä! ja!
lepäätte!”! on! tavallisesti! käännetty! kysymyslauseeksi,! mutta! mielestäni! kyc
seessä! voi! yhtä! hyvin! olla! huudahdus,! koska! kukaan! ei! vastaa! kysymykseen!
mitään.!Ero!ei!kuitenkaan!tässä!tapauksessa!ole!niin!merkittävä,!että!se!vaatisi!
laajempaa!selvitystä.!

2.6.1!Kirjallisuuskritiikki!ja!lähteiden!vertailu!

Asetettuaan! ehtoollisen! Jeesus! ja! opetuslapset! laulavat! kiitosvirren,! minkä!
jälkeen! he! lähtevät! takaisin! Öljymäelle,! jonne! he! ovat! palanneet! yöpymään!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
319!Evans!2001,!416.!
320!Evans!2001,!417.!
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aiempinakin! päivinä.! Öljymäellä! Jeesus! ennustaa,! että! opetuslapset! tulevat!
luopumaan!hänestä!ja!kieltämään!hänet,!mutta!opetuslapset!vakuuttavat,!että!
näin! ei! tule! tapahtumaan.! Joukkio! saapuu! Getsemanecnimiseen! paikkaan! Ölc
jymäellä! ja! siellä! Jeesus! alkaa! tuntea! kauhua! ja! ahdistusta.! Hän! ottaa! jälleen!
kerran! mukaansa! Pietarin,! Jaakobin! ja! Johanneksen! (vrt.! Mk! 9:2),! ja! menee!
rukoilemaan!hieman!etäämmälle.!Vaikka!Jeesus!on!käskenyt!opetuslapsia!valc
vomaan,! hän! toistuvasti! yhyttää! heidät! nukkumasta.! Kolmannen! kerran! jälc
keen!Jeesus!toteaa!hetken!tulleen;!”ihmisen!poika!annetaan!syntisten!käsiin”.!

Matteus! seuraa! Markuksen! tekstikohtaa! hyvinkin! tarkasti,! mutta! Luukc
kaan!versio!on!huomattavasti!lyhyempi,!ja!siitä!puuttuu!myös!passioennustus,!
eli! tutkittavan! jakeen! tärkeimmästä! osiosta! tämän! tutkimuksen! kannalta! ei!
varsinaisesti! Luukkaalla! paralleelia! ole.! Passioennustuksen! sijaan! Luukkaan!
evankeliumin! Jeesus! käskee! nukkuneita! opetuslapsia! nousemaan! ja! rukoilec
maan,! etteivät! he! joutuisi! kiusaukseen.! Traditio! on! ilmiselvästi! sama,! mutta!
koska! Luukkaan! versio! on! huomattavasti! lyhyempi,! on! kenties! mahdollista,!
että!se!palautuisi!johonkin!muuhun!lähteeseen!kuin!Markuksen!evankeliumiin.!
Luukkaan! kronologia! pääsiäisateriasta! pidätykseen! on! muutenkin! hieman!
poikkeava! verrattuna! kahteen!muuhun! synoptiseen! evankeliumiin! (esim.! jac
keiden!Lk!!22:35—38!traditiota!ei!ole!muissa!evankeliumeissa).!

2.6.2!Historiallisten!vaikutusten!uskottavuus!

Tradition#taipumusten#vastustus#

Perikoopin!oikeastaan!ainut!selvästi!kristillisyyden!vastainen!piirre!on!Jeesukc
sen!heikko!hetki;!on!todella!epätodennäköistä,!että!Markus!olisi!tieten!tahtoen!
esittänyt!Jeesuksen!olleen!tuskan!vallassa,!etenkin!kun!aiemmin!Jeesus!on!kerc
ta!toisensa!jälkeen!esiintynyt!jokaisen!tilanteen!herrana!ja!hallitsijana.!Muuten!
tekstikohta! on! täynnä! etenkin! Markukselle! tyypillisiä! piirteitä.! Ensinnäkin,!
jälleen! kerran! opetuslapset! epäonnistuvat,! ja! tällä! kertaa! vieläpä! erityisen!
kriittisellä!hetkellä.!Toisekseen,!tekstikohdassa!toistuu!kolmen!kerran!motiivi!
(mukana! kolme! lähintä! opetuslasta,! ja! Jeesuksen! kolme! rukousta),! jonka! voi!
löytää!Markuksen!evankeliumista!muualtakin,!kuten!esimerkiksi!kolmen!hyvin!
samankaltaisen!passioennustuksen!muodossa!(8:31;!9:31;!10:33—34),!ja!Piec
tarin!kolmena!kieltona!(14:66—72).!
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Se,!että!Jeesus!kolmesti!löytää!opetuslapset!nukkumasta,!tietenkin!alleviic
vaa! heidän! epäonnistumistaan.! Opetuslasten! kykenemättömyys! valvoa! tällä!
nimenomaisella!hetkellä!on!erityisen!vakava!virhe,!ei!ehkä!niinkään!siksi,!mitä!
pian! on! tapahtuva,! vaan! ehkä! pikemminkin! siksi,! että! vain! hetkeä! aiemmin!
Jeesus!on!korostanut!valvomisen! tärkeyttä! (Mk!13:33—37).!Kyseessä!on! siis!
myös!sisäinen!viittaus!aiempaan!evankeliumin!tekstikohtaan.!Evans!ymmärtää!
käskyn!valvoa!(jae!14:34)!hyvin!kirjaimellisesti!niin,!että!opetuslasten!pitäisi!
vahtia!Jeesuksen!selustaa!tämän!rukoilun!aikana!Juudaksen!varalta.321!Mielesc
täni! valvominen! pitäisi! kuitenkin! tulkita! teologisesti,! eikä! kirjaimellisesti.! Se!
tuskin!on!sattumaa,! että!vain!hetkeä!ennen!opetuslasten!narkoleptisiä! taipuc
muksia,! on! Jeesus! puhunut! valvomisen! tärkeydestä! vertauksen! avulla! (Mk!
13:33—37).!Koska!kyseessä!on!vertaus,!tarkoittaa!valvominenkaan!tuskin!kirc
jaimellisesti! valvomista.! Joel! Marcus! huomauttaakin,! että! kieli! jakeiden!
13:32—37!ja!14:32—42!välillä!on!hyvin!samankaltaista.322!

Evankeliumin!sisäiseksi!viittaukseksi!voidaan!katsoa!myös!sanonta! ihmic
sen!poikaan!liittyen,!sillä!onhan!Markuksen!evankeliumin!Jeesus!toistanut!ihc
misen! pojan! lähtemistä! jo! aiemminkin.! Erityisesti! sanonta! vastaa! toista! pasc
sioennustusta,!mutta!tällä!kertaa!Jeesus!kertookin!ihmisen!pojan!tulevan!annec
tuksi!syntisten!käsiin,!eikä!ihmisten!tai!juutalaisen!eliitin!käsiin.!Syntisillä!täsc
sä!kuitenkin!tarkoitetaan!samoja!tahoja!kuin!aiemmissakin!passioennustuksisc
sa,!eli!juutalaista!eliittiä.323!Onhan!heidät!mainittu!Jeesuksen!vastustajiksi!usec
aan!otteeseen!aiemminkin.!

Lähteiden#yhtenevyys#

Luukkaan!varsin!erilainen!tekstikohta!on!herättänyt!paljon!keskustelua!alkuc
peräisyydestä,!mutta!minkäänlaiseen!konsensukseen!ei!asiasta!olla!päästy.324!
Täysin! selvää!ei! ole! sekään!ovatko! jakeet!Lk!22:43—44!kuuluneet! alunperin!
Luukkaan! tekstiin! vai! eivät.325!Luukkaan! tekstikohta! palautuu! kuitenkin! sac
maan! traditioon! kuin! Markuksenkin! kertomus,! mutta! on! epäselvää! onko!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
321!Evans!2001,!410.!
322!Marcus!2009,!987—988.!
323!Marcus!2009,!!981.!
324!Nolland!1993,!1081.!
325!Nolland!1993,!1080.!
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Luukkaan! versio! peräisin! Markuksen! evankeliumista,! vai! sittenkin! jostain!
muusta!lähteestä.326!On!varsin!paljon!hyviä!syitä!nähdä!Luukkaan!versio!alkuc
peräisempänä:!1)!Luukkaan!versio!on!huomattavasti!yksinkertaisempi!ja!lyhyc
empi!kuin!Markuksen!versio,! etenkin! jos! jakeet!ovat!Lk!22:43–44!ovat!myöc
hempiä!lisäyksiä!Luukkaan!tekstiin;!2)!Markuksen!evankeliumin!versiossa!on!
Markukselle! varsin! yleinen! kolmen! kerran!motiivi! (Jeesus! käy! rukoilemassa!
kolmesti,!ja!paikalla!ovat!kolme!lähintä!opetuslasta),!mitä!Luukkaalla!ei!ole;!3)!
Markuksen!evankeliumin!kolmen!kerran!motiivi!myös!jälleen!kerran!alleviivaa!
Markukselle! tyypillistä! motiivia! opetuslasten! epäonnistumisesta,! kun! taas!
Luukas!antaa!opetuslasten!nukahtamiselle!syyksi!sen,!että!he!olivat!murheen!
uuvuttamia.!

On!selvää,!että!Luukas!on!tuntenut!Markuksen!evankeliumin,!joten!tämänc
kaltaisia! tekstikohtien! lyhentämisiä! pitäisi! ensisijaisesti! tutkia! jonkinlaisen!
motiivin!pohjalta,!eikä!suoraa!päätä!olettaa!taustalle!jotain!itsenäistä!lähdettä.!
Tässä!tapauksessa!traditio!on!aivan!ilmiselvästi!sama.!Luukkaan!versiossa!onc
kin! selvästi! Luukkaalle! tyypillisiä! piirteitä,! jotka! osoittavat! että! tekstikohta!
sisältää! ainakin! jonkin! verran! Luukkaan! redaktiota.327 !Myös! tekstikohdan!
kiasminen! rakenne328!saattaisi! vihjata! myöhemmästä! muotoilusta.! Jos! Marc
kuksen!evankeliumin!versiosta!poistaa!jakeet!14:39—42!on!kertomus!jo!hyvin!
samantyyppinen!suurilta! linjoiltaan!Luukkaan!version!kanssa.!Luukkaan!moc
tiivi! tekstikohdan! lyhentämiselle!vaikuttaa!omasta!mielestäni!varsin! selvältä.!
Luukas! esittää! opetuslapset!muutenkin!Markusta! positiivisemmassa! valossa,!
joten!Luukas!antaa!opetuslasten!nukahtamiselle!varsin!inhimillisen!ja!ymmärc
rettävän!selityksen,!ja!samalla!poistaa!opetuslasten!epäonnistumista!erityisesc
ti!alleviivaavan!kolmen!kerran!motiivin.!Luukas!poistaa!myös!ihmisen!poika!–
passioennustuksen!mahdollisesti!siksi,!että!kyseessä!olisi!turha!toisto;!asia!on!
mainittu!vain!hieman!aiemmin!jakeessa!Lk!22:22.!

Markuksen!versio! tästä! tekstikohdasta!on!siis! todennäköisesti!alkuperäic
sin.!Samaan!tulokseen!on!tullut!myöskin!Jeesuscseminaari,! ja!erot!Markuksen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326!Fitzmyer!1985,!1437.!
327!Fitzmeyer!1985,!1438!
328!Nolland!1993,!1081.!
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ja!Luukkaan!tekstikohtien!välillä!selittyvät!seminaarinkin!mukaan!täydellisesti!
Luukkaan!toimituksellisena!työnä.329!

Evankeliumeiden!ulkopuolelta!jonkinlaisena!todistuksena!on!pidetty!myös!
Heprealaiskirjeen!jaetta!5:7.330!Heprealaiskirje!saattaa!olla!evankeliumeja!varc
haisempi,!mutta!ajoituksesta,!eikä!myöskään!kirjoittajasta!ole!täyttä!varmuutc
ta.331!Kuitenkaan! suoraa! kirjallista! riippuvuutta! ei! kirjeen! ja! evankeliumien!
välillä! ole,! eikä! kirje! juurikaan! sisällä! sellaisia! traditioita,! joita! on! evankec
liumeissa,! toisin! kuin! Paavalin! kirjeet,! joiden! ajatukset! melko! selkeästi! ovat!
löytäneet!tiensä!evankeliumeihin!tavalla!tai!toisella!(ks!luku!1.3.2).!Koska!yhc
täläisyyksiä! evankeliumeihin! on! todella! vähän,332!voidaan! heprealaiskirjeen!
jae!5:7!katsoa!mielestäni!itsenäiseksi!traditioksi.!Jae!ei!tietystikään!välttämättä!
viittaa!samaan!tai!edes!samantapaiseen!tilanteeseen,!jota!evankeliumit!kuvaac
vat,! vaan! kyseessä! voi! aivan! yhtä! hyvin! olla! viittaus! asiaan,! joka! toistui! usec
amminkin!Jeesuksen!mission!aikana;!olihan!hän!mitä!ilmeisimmin!kohdannut!
vastustusta! monesti! aiemminkin.! Tutkittavan! passioennustuksen! osalta! ei!
Heprealaiskirjeen!maininnasta!olekaan!varsinaisesti!mitään!apua.!

Sama! pätee! Paavalin! välittämään! traditioon! Jeesuksen! pidätyksestä! (1.!
Kor.!11:23),!ja!lisäksi!tämä!traditio!on!saattanut!toimia!jonkinlaisena!innoittac
jana!Markuksen!narratiiville! Jeesuksen!pidätystä! koskien.!Myös! käskyllä! valc
voa! voi! olla! yhteyksiä! Paavalin! teologiaan! (ks.! 1.! Tess.! 5:6—7;! 1.Kor.! 16:13;!
Room.!13:11—14),!ja!jopa!Markukselle!tyypillinen!kolmen!kerran!motiivi!saatc
taa!palautua!Paavaliin!(2.!Kor.!12:8—9).!Yhtäläisyydet!Toisen!korinttolaiskirc
jeen! heikkoudella! kerskailun! ja! Markuksen! evankeliumin! Getsemanec
perikoopin!välillä!ovat!huomattavat.!Molemmissa!kerrotaan!kolmesta!rukoukc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329!Funk!&!Hoover!1993,!120.!
330!Fitzmyer!1985,!1439.!Vaikka!Fitzmyerkin!pitää!Heprealaiskirjeen!jaetta!jonkinlaisena!toc
distuksena!tapahtuman!historiallisuudesta,!ei!hän!ole!valmis!laittamaan!sille!liikaa!painoarc
voa:!”Although!these!echoes!scarcely!establish!the!connection!with!an!event!and!a!prayer!in!
the!life!of!the!historical!Jesus,!they!do!argue!in!favor!of!a!presumption!that!the!story!is!not!a!
fabrication!out!of!whole!cloth.”!(Fitzmeyer!1985,!1439.)!Korostus!alkup.!tekstissä.!
331!Koester!2001!43–45,!50.!
332!Oikeastaan!ainoat!viitteet!historian!Jeesukseen!Kirjeessä!heprealaisille!ovat!juuri!jae!5:7!
sekä!jakeet!6:6,!jossa!mainitaan!Jeesuksen!ristiinnaulitseminen!ja!pilkkaaminen,!ja!jae!13:12,!
jossa!kerrotaan!ristiinnaulitsemisen!tapahtuneen!Jerusalemin!ulkopuolella.!
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sesta,!molemmissa!ollaan!heikkoja,!mutta!lopulta!kuitenkin!vahvoja.!Jos!voitaic
siin! aukottomasti! todistaa! Paavalin! vaikutus!Markuksen! evankeliumiin,! voisi!
olla!vaikea!tulkita!Jeesuksen!heikkoa!hetkeäkään!kristinuskon!vastaiseksi;!mic
tä!jos!Markuksen!tarkoitus!olikin!esittää!heikkoudellaan!kerskaileva!Jeesus?!

2.6.3!Historiallisen!kontekstin!uskottavuus!

Kontekstuaalinen#sopivuus#

Vahvasta!kristillisestä!väristä!huolimatta,!sisältää!tekstikohta!myös!juutalaisia!
sävyjä.! Esimerkiksi!Markuksen! kolmen! kerran!motiivi! on! ehkä! kuitenkin! toc
dennäköisemmin! peräisin! Vanhasta! testamentista,! jossa! luku! kolme! esiintyy!
todella!usein!(esim.!Nooalla!kerrotaan!olleen!kolme!poikaa!(1.!Moos!6:10),! ja!
Joosef!selittää!vankilassa!olleen!ylijuomalaskijan!unen!kolmihaaraisesta!viinic
köynnöksestä! (1.!Moos.! 40:10)).! Lähimmäksi! Vanhan! testamentin! tekstikohc
dista! kenties! tulee! mm.! Joel! Marcusin! ehdottama! Psalmi! 55(:17—18),! jossa!
mainitaan! kolmesti! tapahtuva! rukoilu.333!Kolme! eri! rukouskertaa! mainitaan!
kuitenkin! sanoilla! ”illoin,! aamuin! ja! keskipäivällä”,! eikä! lukusanaa!kolme! siis!
mainita! lainkaan.! Tällä! tuskin! kuitenkaan! on!mitään!merkitystä.! Psalmin! 55!
loppu! käy! yhteen!Markuksen! kertomuksen! kanssa! Jeesuksen! passiosta! erinc
omaisen!hyvin,! sillä! jakeessa! 21!mainitaan! liiton! rikkova!petturikin.! Psalmin!
55(:13)!ajatus!saattaa!olla!myös!yhden!autenttisena!pitämäni!ihmisen!poika!–
sanonnan,!Mt!12:32/Lk!12:10,!taustalla!(ks.!2.1.4).!

Myös!puhe!hetken!(ὥρα,!kirjaimellisesti!“tunti”)!!tulemisesta!voidaan!tulc
kita!juutalaissävytteiseksi,! ja! juutalaisuudessa!se!voi!tarkoittaa!mm.!eskatoloc
gista!käännettä! tai!kriisiä,334!mikä!Markuksella!on!varmaan!mielessään!ollutc
kin.!Etenkin!Danielin!kirjassa!”hetki”!saa!selvästi!eskatologisen!tulkinnan!(Dan.!
8:17,!19;!11:35,!40,!45).335!Kyseessä!on!kuitenkin!aivan!yhtälailla!kristillinen!
käsitys! eskatologisesta! käänteestä,! joka! huipentuu! Jeesuksen! kuolemaan,! ja!
siihen! liittyvään! taivaan!pimenemiseen!keskipäivällä! ja! temppelin!väliverhon!
repeämiseen! (Mk!15:33,!38),! joiden! tarkoitus!on!varmastikin! alleviivata! sitä,!
että!kyseessä!todella!on!merkittävä!käänne!historiassa.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
333!Marcus!2009,!988.!
334!Marcus!2009,!977.!
335!Evans!2001,!411.!
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Ajatus! henkilön! antamisesta! syntisten! käsiin! (εἰς! τὰς! χεῖρας! τῶν!
ἁμαρτωλῶν)!on!peräisin!Vanhasta!testamentista (esim.!Hes.!11:9;!Ps.!140:8),!
ja!mainittu!tietysti!myös!jo!toisessa!passioennustuksessa!(jossa!tosin!syntisten!
sijaan! Jeesus! annetaan! ihmisten! käsiin).! ”Käsiin! antaminen”! on! lisäksi! semic
tismi,!joita!Markuksen!evankeliumissa!on!hyvin!paljon.!Tämä!ei!ole!mitenkään!
ihmeellistä,! sillä! juutalaisten! Kirjoitukset! olivat! myös! varhaisille! kristityille!
tärkeimmät! uskonnolliset! kirjat.! Vanhassa! testamentissa! ajatus! syntisten! käc
siin!joutumisesta!on!kuitenkin!aina!pelastuksen!vastakohta,!tuomio!(ks.!esim.!
1.!Sam.!23:4).!Lisäksi!syntisillä!tarkoitetaan!Vanhassa!testamentissa!tavallisesc
ti!pakanakansoja.336!Jakeen!Mk!14:41!ajatus!on!siis!itse!asiassa!täysin!päinvasc
tainen! kuin! juutalaisuudessa.! Joel! Marcusin! mukaan! vielä! paradoksaalisemc
man! jakeesta! tekee! se,! että!Markuksen! evankeliumissa! ihmisen! poika! on! se,!
joka!annetaan!syntisten!käsiin.!Danielin!kirjassahan!ihmisen!pojan!kaltaiselle!
hahmolle!annetaan!”valta,!kunnia!ja!kuninkuus”!(Dan.!7:14).337!Näyttäisi!siltä,!
että! jakeen! juutalaisuudesta! lainatut! teemat!on!käännetty!päälaelleen.!Koska!
Markuksen! evankeliumissa! on! useita! viitteitä! Danielin! kirjan! seitsemänteen!
lukuun,! voi! kyseessä!hyvinkin!olla! viittaus! tämän! taivaallisen!hahmon! joutuc
misesta!syntisten!käsiin.!

Näyttäisi!siis!siltä,!että!jakeen!juutalaiset!teemat!on!käännetty!täysin!ymc
päri.!Marcus!ei!kuitenkaan!huomioi,!että!oikeamielisten!kuolemista!kyllä!kerc
rotaan!Vanhassa!testamentissa,!mutta!on!oikeassa!toki!siinä,!ettei!näissä!tapac
uksissa!koskaan!puhuta!syntisten!käsiin! joutumisesta.!Lisäksi!maininnat!ovat!
vain!sivuhuomioita!ihmisistä,!joita!ei!yleensä!eritellä!sen!tarkemmin.!Tällaisia!
tapauksia!ovat! esimerkiksi! etenkin!profeettakirjoissa!mainitut! aiempien!proc
feettojen! kuolemat! (ks.! esim.! Neh.! 9:26;! Jer.! 2:30).! Kertomusten! varsinaiset!
päähenkilöt!pelastuvat!aina!tavalla!tai!toisella.!Tästä!on!oiva!esimerkki!Jeremic
an! kirjan! 26.! luvun! lopussa:! sivuhuomiona! mainitaan! Uriacnimisen! Herran!
profeetan! kuolema,! mutta! Jeremia! sen! sijaan! ei! joudu! ”kansan! käsiin”! (Jer.!
26:20—24),!vaikka! juuri!se!on!hieman!aiemmin!samassa! luvussa!vaarana!olc
lutkin.!Jeremia!joutuu!julistuksensa!takia!myös!jalkapuuhun!(Jer.!20:2),!mutta!
ei!siitäkään!puhuta!kenenkään!käsiin!joutumisena.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336!Marcus!2009,!981.!
337!Marcus!2009,!988—989.!
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Ihmisen!pojan!antaminen!syntisten!käsiin!vaikuttaa!siis!ajatuksena!sellaic
selta,! jota! kukaan! juutalainen! ei! olisi! lausunut.!Muuten! lausahdus! kyllä! sopii!
juutalaisuuteen,! sillä! ihmisen! poika! näyttäytyy! Jumalalle! alisteisena! sanan!
παραδίδοται! takia;!kyseessä!saattaa!olla!ns.! jumalallinen!passiivi.338!Ajatus!ei!
tosin!ole!yhtään!enempää!juutalainen!kuin!se!on!kristillinen,!sillä,!kuten!todetc
tu,!käyttää!Paavali!tätä!samaa!sanaa.!Ajatus!Jeesuksen!kuolemasta!osana!Jumac
lan! suunnitelmaa! on! lisäksi! tehty! selväksi! jo! aiemmissa!Markuksen! evankec
liumin!passioennustuksissa.!

Kontekstuaalinen#erityislaatuisuus#

Jakeessa! on! yksittäisiä! piirteitä,! joita! Jeesus! olisi! voinut! puheessaan! käyttää.!
Näitä!ovat!jälleen!kerran!ilmaisu!”ihmisen!poika”,!puhe!syntisten!käsiin!joutuc
misesta,!ja!ajatus!tietystä!eskatologisesta!hetkestä.!Tällaisista!yksittäisistä!pac
lasista!on!kuitenkin!varsin!vaikea!rekonstruoida!opetusta,!joka!perustuisi!mic
hinkään!muuhun!kuin!mielikuvitukseen.!Yksi!mahdollisuus!olisi!kenties!”ihmic
sen! pojan”! muuttaminen! monikkomuotoon.339!Kyse! olisi! siis! eskatologisesta!
käänteestä,! jonka! myötä! monet! ihmiset! joutuisivat! syntisten! (ts.! vieraiden!
kansojen)! käsiin! (ks.! myös! 2.5.4).! Tällaisena! opetus! sopisi! varsin! hyvin! esic
merkiksi! Markuksen! evankeliumin! niin! sanottuun! pienoisapokalypsiin! (luku!
13),!jossa!puhutaan!mm.!sodan!syttymisestä.!Kyse!ei!siis!olisi!Jeesuksen!oman!
kärsimyksen! ennustamisesta,! vaan! yleisestä! suuren! ahdingon! ajasta! ennen!
valtakunnan! tuloa.! Joka! tapauksessa,! Jeesuksen!sanonta! ihmisen!pojan! lähtec
misestä!ei!Markuksen!evankeliumin!ilmoittamassa!muodossa!voi!sopia!Jeesukc
sen!mission!yleisiin!piirteisiin,!kun!ei!se!näytä!sopivan!edes!juutalaisuuteen.!

Traditio! Jeesuksen! ahdistuksesta! ja! rukoushetkestä! on! kuitenkin! varsin!
mielenkiintoinen,!sillä!Jeesus!näyttäisi!jollain!tavalla!vähintään!aavistavan!jonc
kin!asian!olevan!pielessä.!Mikäli!siis!oletetaan,!että! Jeesuksen!tunnustus!opec
tuslapsille!hänen!tuskastaan!on!autenttinen,!mitä!se!ei!välttämättä!ole,!tai! jos!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338!Marcus!2009,!981.!
339!Vanhassa!testamentissa!”ihmisen!pojat”!näyttääkin!olevan!viittaus!johonkin!tiettyyn!ihmisc
ryhmään!tai!–joukkoon!(ks.!esim.!1.!Moos.!11:5),!kun!yksikkömuoto!”ihmisen!poika”!ei!vaikuta!
olevan!viittaus!kehenkään!tiettyyn!henkilöön!(lukuun!ottamatta!Hesekielin!kirjaa,!jossa!konc
tekstilla!tehdään!erityisen!selväksi,!ketä!tarkoitetaan),!vaan!kyse!on!ikään!kuin!yleisestä!ihmic
sen!ideasta.!!!
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onkin,! se! on! saattanut! kuulua! alunperin! johonkin! aivan! toiseen! kontekstiin.!
Todennäköisintä!mielestäni!onkin,!että!tällaista!on!tapahtunut!Jeesuksen!misc
sion!aikana!useampaankin!otteeseen.!Ainakin!heprealaiskirjeen!jae!5:7!puhuu!
monikossa! rukouksista,!mikä! saattaisi! viitata! siihen,! että! Jeesus! koki! jonkinc
laista!tuskaa!ja!ahdistusta!useamminkin.!Myös!sana!”päivä”!(ἡμέρα)!on!monic
kossa,!mikä!saattaisi!edelleen!olla!vihje!siitä,!että!Jeesus!rukoili!tuskan!vallassa!
varsin!useasti.!

Evankeliumit! kertovat! Jeesuksen! kohdanneen! vastustusta! useamminkin!
missionsa!aikana,!joten!sekin!tukee!ajatusta!siitä,!että!Jeesus!on!mahdollisesti!
rukoillut!suuren!tuskan!vallassa!useamminkin!kuin!vain!kerran.!Pelkkä!evanc
keliumeiden!todistus!ei! tietenkään!välttämättä!ole!riittävä!todiste,!mutta!kun!
Jeesuksen!julistus!oli! todennäköisesti!ainakin! jollain!tasolla!se!asia,! joka! johti!
hänen!tuomioonsa!Jerusalemissa,!on!hyvä!syy!olettaa,!että!tätä!samaista!julisc
tusta! ei! välttämättä! otettu! kaikkien! toimesta! avoimesti! vastaan! myöskään!
muissa!kaupungeissa!(ks.!esim.!Mk!2:7,!16;!3:2,!22;! jne.).! Jeesuksen!sanoman!
vastustus!on!saattanut!eskaloitua!vaarallisiksi!yhteenotoiksi!muiden!juutalaisc
ten!kanssa!useampaankin!kertaan,!minkä!vuoksi! Jeesus!on!saattanut!rukoilla!
Jumalalta!apua,!johdatusta,!tai!jotain!muuta!sellaista!useastikin.!Eikä!edes!vältc
tämättä!siksi,!että!hänen!henkensä!olisi!ollut!vaarassa,!vaan!ehkäpä!siksi,!ettei!
hänen!sanomaansa!ottanut!vastaan!kovin!moni.!Synoptikot!kertovat,!että!eric
tyisen! viileän! vastaanoton! Jeesus! sai! nimenomaan! kotikaupungissaan! (Mk!
6:1–6;!Mt!13:53–58;!Lk!4:16–30)!ja!Luukkaan!mukaan!asukkaat!yrittivät!jopa!
syöstä!Jeesuksen!alas!vuorelta!(Lk!16:28–29).!

On!siis!paljon!hyviä!syitä!olettaa,!että!ahdistus!ja!sen!vuoksi!rukoileminen!
ovat! todennäköisesti! historian! Jeesuksen! autenttisia! piirteitä.! Se,! että! Jeesus!
olisi!ollut!ahdistunut!vain!elämänsä!aivan!viimeisinä!hetkinä!on!sen!sijaan!varc
sin!kyseenalaista.!Jeesus!on!hyvinkin!saattanut!kokea!ahdistusta!jälleen!kerran!
Getsemanessa!ollessaan,!mutta! se! ei! välttämättä! suinkaan!ole! ollut! ainutkerc
tainen! tapahtuma,! vaikka! evankeliumeissa! asia! näin! esitetäänkin.! Hyvin! toc
dennäköistä! kuitenkin! on,! että! jos! Jeesus! on! suuren! tuskan! vallassa! jossakin!
päin!Palestiinan!aluetta!missionsa!aikana! rukoillut,!niin! se!on! tapahtunut!nic
menomaan! Jerusalemissa! (tai! sen! lähettyvillä)! hieman! ennen! hänen! kuolec
maansa.! Juuri! Jerusalemissa! Jeesuksen! sanoma! kohtasi! todennäköisesti! suuc
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rinta!vastustusta!siitä!yksinkertaisesta!syystä,!että! Jerusalemissa!oli!varmasti!
enemmän!juutalaisia!kuin!muissa!kaupungeissa,!joissa!Jeesus!oli!käynyt.340!

Ehdotan! siis,! että! Jeesuksen! ahdistuksen! ja! rukouksen! syynä! oli! hänen!
kohtaamansa! vastustus.! Jos! Jeesuksen! tempaus! temppelissä! pöytien! kaatac
misineen! todella! on! autenttinen,! kuten! argumentoi! varsin! vakuuttavasti! esic
merkiksi! Sanders,341!olisi! se! ollut! varsin! hyvä! syy!muille! juutalaisille! (jälleen!
kerran)! vastustaa! Jeesuksen! sanomaa! ja! toimia.! Ja! koska! tällä! kertaa! Jeesus!
meni!toimissaan!tavallista!pidemmälle!ryhtyessään!pelkän!julistamisen!lisäksi!
myös! fyysisiin! toimiin! (pöytien! kaataminen),! on!myös! juutalaisten! tavallista!
ankarampi! vastustus,! jos! nyt! ei! oikeutettua,! niin! ainakin! ymmärrettävää.! Lic
säksi!Jeesuksen!toimet!temppelissä!voitaisiin!varsin!hyvin!nähdä!myös!jonkinc
laisena! profetiana,342!mikä! asettaisi! Jeesuksen! varsin! näppärästi! samaan! jatc
kumoon!muidenkin!merkkiprofeettojen!kanssa!(ks.!luku!2.2.3).!

Näyttäisi!vahvasti!siltä,!että!monet!merkkiprofeetat!pyrkivät!herättämään!
mielikuvia!muinaisista! profeetoista;! Johannes! Kastaja! saattoi! pyrkiä! herättäc
mään!mielikuvia!Eliasta,!samoin!kuin!Theudas.!Temppelin!pöytien!kaataminen!
saattaisi!olla!viittaus!Jeremiaan,!joka!särki!saviastian!vertauksena!Jerusalemin!
tuhoutumiselle! (Jer.! 19:10—13).! Jeremian! kirjassa! puhutaan! ankarasti!myös!
papistoa! ja! profeettoja! vastaan,! sillä! he! ovat! eksyneet! kauas! Jumalasta! jopa!
hänen! temppelissään! (Jer! 23:11).!Myös! Jeesuksen!missio! näyttäisi! kohdistuc
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340!Etenkin,!jos!Jeesuksen!kuolema!todella!tapahtui!pääsiäisen!aikoihin.!Tämä!ajoitus!on!tavalc
lisesti!tutkimuksessa!oletettu!lähtökohta!ilman!sen!suurempia!problematisointeja,!mutta!
huomattavaa!on!kuitenkin!se,!ettei!Paavali!mainitse!pääsiäisestä!mitään!puhuessaan!Jeesuksen!
kuolemasta.!Paavali!kyllä!kertoo,!että!”Kristus!on!pääsiäislammas”!(1.!Kor.!5:7),!mutta!se!ei!
välttämättä!viittaa!millään!tavalla!kuoleman!ajankohtaan,!vaan!se!voi!olla!myös!viittaus!kuoc
leman!funktioon!(uhri!syntien!puolesta),!ja!saattaa!samalla!olla!syy!sille!miksi!evankelistat!
ajoittavat!Jeesuksen!kuoleman!juuri!pääsiäiseen.!Toisaalta,!pääsiäinen!olisi!ollut!hyvä!ajankohc
ta!tavoittaa!mahdollisimman!monta!juutalaista!kuulijaa.!Lisäksi!Josefus!kertoo,!että!erityisesti!
juhlien!aikana!juutalaisten!keskuudessa!syntyi!paljon!kahinointia!(Sota.!1:4:3).!
341!Temppeliepisodi!on!Sandersin!kuvaaman!historian!Jeesuksen!yksi!tärkeimmistä!vaiheista,!
ja!Sandersin!mukaan!se!onkin!yksi!vahvimmista!syistä!(muttei!siis!kuitenkaan!ainut!syy)!Jeec
suksen!pidätykselle!ja!tuomitsemiselle.!(Sanders!1985,!302,!305.)!Jeesuksen!toimet!temppelisc
sä!olivat!siis!ikään!kuin!viimeinen!niitti!juutalaiselle!eliitille.!
342!Toisaalta!kyseessä!voisi!olla!profetian!sijaan!yksinkertaisesti!temppelikulttiin!liittyvän!
rahastamisen,!tai!ylipäänsä!koko!uhrijärjestelmän!vastustaminen.!
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neen!samoja! instansseja!vastaan.! Jeremian!kirjassa!mainitaan!myös! Jerusalec
mille!koittavat!synnytystuskat!(Jer!22:23;!ks.!myös!30:6)!aivan!kuten!Markukc
senkin! evankeliumissa! (13:8).343!Jeremian! kirjassa! puhutaan!myös! liiton! uuc
distamisesta!(Jer!31:31—32),!mutta!lain!hylkäämistä!se!ei!kuitenkaan!tarkoita!
(31:33).!Lisäksi!Jeremia!meni!temppeliin!julistamaan!Jerusalemin!ja!temppelin!
tuhoa,!samoin!kuin!Jeesuskin!julisti!Markuksen!evankeliumin!mukaan!temppec
lissä!useana!päivänä!(Mk!14:49).!

Huomattavaa!on!tietysti!myös!se,!että!temppelin!puhdistamisen!yhteydesc
sä!synoptisten!evankeliumien!Jeesus!viittaa!Jeremian!kirjaan!sanoessaan,!että!
temppelistä!on!tehty!rosvojen!luola!(Jer!7:11).!Koska!kyseessä!ei!ole!suora!laic
naus,! vaan! alluusio,! saattaa! sanonta! hyvinkin! palautua! historian! Jeesukseen.!
Jeremian!kirjan!7.!luvussa!kritisoidaan!tekopyhiä,!mikä!epäilemättä!oli!Jeesukc
senkin!tarkoitus!(jos!kyseessä!on!autenttinen!tekstikohta),!ja!tekopyhien!kritic
sointi! on! läsnä! muissakin! Jeesuksen! sanoissa! (mm.! Mk! 12:37b–40;! Mt7:4—
5/Lk! 6:41—42;!Mt! 16:2—4/Lk! 12:54—56).344!Se,! että! evankeliumien! Jeesus!
julistaa! temppelin! puhdistamisen! yhteydessä! temppelin! olevan! rukouksen!
huone!kaikille!kansoille,!ei!välttämättä!ole!viittaus!Jesajaan,!vaan!mahdollisesti!
Jeremiaan!(Jer!7:2).!Painotus!on!hyvinkin!saattanut!ollut!sanoissa!”rukouksen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343!Myös!Paavali!puhuu!synnytyspoltoista!(1.!Tess.!5:3),!joten!Markuksen!evankeliumin!puhe!
synnytystuskista!saattaa!olla!peräisin!myös!Paavalilta.!Toisaalta!Vanha!testamentti!selvästi!
osoittaa,!että!kyseessä!oli!ilmeisen!tunnettu!vertaus,!sillä!synnytystuskiin!viittaava!kreikan!
sana!ὠδίν!esiintyy!Septuagintassa!lukuisia!kertoja,!joten!Jeesuskin!on!hyvin!mahdollisesti!sitä!
saattanut!käyttää.!Hepreankieliset!vastineet!(ὠδίν!sulkee!allensa!peräti!seitsemän!eri!hepc
reankielistä!ilmaisua)!tälle!sanalle!eivät!kuitenkaan!aina!tarkoita!synnytystuskia,!vaan!myös!
yleisesti!surua,!kuten!esim.!jakeessa!2.!Moos.!15:14.!Huomattavaa!on!kuitenkin!hieman!eri!
tapa,!jolla!Paavali!vertausta!käyttää;!kyse!on!asiasta,!joka!tulee!yllättäen,!kun!Markuksella!taas!
vertaus!ei!viittaa!millään!tapaa!Herran!päivän!tulemisen!yllättävyyteen.!Kyseessä!on!siis!toc
dennäköisesti!kaksi!eri!traditiota,!joista!välttämättä!kumpikaan!ei!palaudu!Jeesukseen!tai!sitc
ten!Jeesukseen!palautuvat!molemmat;!asioiden!vertaaminen!synnytystuskiin!oli!selvästikin!
hyvin!yleistä,!joten!on!mahdotonta!sanoa!kuka!lopulta!on!Uuden!testamentin!synnytystuskac
vertausten!takana.!Jos!Markuksen!välittämä!traditio!(13:8)!palautuu!Jeesukseen,!ei!sanonta!ole!
välttämättä!alunperin!viitannut!synnytystuskiin,!vaan!yleisesti!vaikeisiin!surun!aikoihin.!
344!Tekopyhät!mainitaan!useimmin!Matteuksen!evankeliumissa,!yhteensä!13!kertaa.!
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huone”,345!mikä!saattaisi! tarkoittaa!uhraamisen!tarpeettomuutta,!sillä! Jeremic
an!kirjan!mukaan! Jumala!ei! antanut!minkäänlaisia!määräyksiä!uhraamisesta,!
kun!toi!juutalaiset!pois!Egyptistä!(Jer!7:22;!ks.!myös!Hoos.!6:6).!Ajatus!on!yhc
tenevä! perikoopin! ”Kysymys! tärkeimmästä! käskystä”! (Mk! 12:28–34)! kansc
sa.346!!

Jakeessa!Mk!1:44! Jeesus!kuitenkin!kehottaa!parantamaansa!miestä! tekec
mään! temppelissä! tavalliset! uhrit,! mutta! huomioitavaa! on,! että! Markuksen!
evankeliumissa! ajatus! näyttäisi! olevan,! että! uhrit! pitää! suorittaa! todisteeksi!
papeille.347!Guelich!epäilee,!että!kyseessä!saattaa!hyvinkin!olla!varhaisten!krisc
tittyjen!ongelmiin!vastaava!tekstikohta;!varhaisten!kristittyjen,!jotka!olivat!siis!
tosiasiassa!juutalaisia,!sillä!sellaista!kategoriaa!kuin!kristitty!ei!vielä!ollut!edes!
olemassa,348!piti! suorittaa! tavalliset! uhrit,! ettei! syntyisi! selkkauksia! juutalaic
suuden! sisällä.349!Koska! Vanha! testamentti! kuitenkin! sisältää! ajatuksen! uhc
raamisen! tarpeettomuudesta,! voi! käsky! hyvinkin! palautua!myös! Jeesukseen,!
jolloin!ajatus!saattaisi!olla!esimerkiksi!se,!että!parannetun!miehen!pitää!tehdä!
tavalliset! uhritoimitukset,! etteivät! papit! epäilisi! hänen! parantuneen! jonkin!
epäjumalan! avulla.! Pidän! varsin! epätodennäköisenä,! että! Jeesus! olisi! tarkoic
tuksella!halunnut!hakeutua!konflikteihin,!vaan!pyrki!pikemminkin!välttämään!
niitä,! jos! se! vain! suinkin! oli! mahdollista.! Se,! että! Jeesus! Qctradition!mukaan!
kertoo! tuoneensa! rauhan! sijaan! riitaa! (Mt! 10:34/Lk! 12:51)350!ei! mielestäni!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
345!Marcus!toteaakin,!että!”kaikille!kansoille”!on!nimenomaan!Markuksen!teologiassa!tärkeä!
painotus.!(Marcus!2009,!783.)!
346!Ajatus!lähimmäisen!rakastamisesta!(jae!Mk!12:31)!saattaa!olla!Paavalin!teologiaa!(Room!
13:9),!eikä!ajatus!välttämättä!siis!ole!alunperin!(hyvin!mahdollisesti!autenttiseen)!traditioon!
kuulunut.!Tekstikohta!onkin!hieman!jännitteinen;!fariseus!kysyy!tärkeintä!(yhtä)!käskyä,!mutc
ta!Jeesus!vastaakin!kahdella.!Tärkeimmäksi!käskyksi!Jumalan!rakastaminen!nostetaan!myös!
Toorassa!(5.!Moos!6:4—5;!10:12).!
347!Mm.!myös!Joel!Marcus!tulkitsee!asian!niin,!että!uhrit!suoritetaan!todisteeksi!nimenomaan!
papeille.!(Marcus!2000,!207.)!
348!Käsitteiden!”kristinusko”,!”kristitty”,!ja!”kristillinen”!ongelmallisuudesta!ks.!esim.!Räisänen!
2011,!15—16.!
349!Guelich!1989,!77.!
350!Matteuksen!evankeliumin!Jeesus!sanoo!tuoneensa!miekan,!mikä!on!jälleen!varsin!yhtenevä!
ajatus!Jeremian!kirjan!kanssa!(Jer!29:17).!
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tarkoita! riidanhalua,! vaan! sen! asian! ymmärtämistä,! että! riidat! tulisivat! olec
maan!väistämätön!osa!valtakunnan!tuloa!!(vrt.!Mk!13).!

Uhraamisen! jonkinasteinen! vähättely! ei! sekään!välttämättä! tarkoita,! että!
Jeesus! olisi! nähnyt! uhraamisen! asiana,! joka! pitäisi! kategorisesti! kieltää.! Uhc
raamisella! saattoi! Jeesuksen!mukaan! hyvinkin! olla! jonkinlainen! funktio,! sillä!
Johanneksen! antamalla! kasteella! ei! ollut! syntejä! anteeksi! antavaa! funktiota!
(ainakaan! Josefuksen!mukaan,! Ajat.! 18:5:2;! Markus! on! asiasta! erimieltä,! Mk!
1:4).! Jos! Jeesus!siis!viittasi! Jeremian!kirjan!seitsemänteen! lukuun!sanoessaan!
temppeliä! rosvojen! luolaksi,! oli! kyse! todennäköisesti! samanlaisesta! ideasta!
kuin!Jeremian!kirjassakin:!temppelissä!kävijät!jatkoivat!uhrien!jälkeen!syntisiä!
tapojaan,!vaikka!epäilemättä!Jeesuksen!(ja!varmasti!monen!muunkin)!mukaan!
lähtökohtana!olisi!pitänyt!olla!syntien!välttäminen!niin!hyvin!kuin!vain!kukin!
osaa! ja!pystyy,!eli! toisin!sanoen! lähtökohtana!olisi!pitänyt!olla! lain!noudattac
minen.!Jeremiankaan!kirjassa!uhraamista!ei!kielletä,!vaan!ihmisiä!kritisoidaan!
siitä,! että! he! kuvittelevat! sen! olevan! jonkinlainen! pelastuksen! takuu! (Jer.! 7),!
hieman!samaan!tapaan!kuin!Matteuksen!ja!Luukkaan!evankeliumien!tuplatrac
ditiossa! Johannes!Kastaja! kritisoi! juutalaisia! siitä,! että! nämä!kuvittelivat! pelc
kän!Abrahamin! jälkeläisyyden!olevan!riittävä!ehto!pelastumiselle! (Mt!3:9/Lk!
3:8).!

Kristillinen!ajatus!uudesta! liitosta! saattaa! jollain! tasolla!palautua! Jeesukc
seen,! sillä! uutta! liittoa! julistaa! myös! Jeremian! kirja! (Jer! 31:31).! Toisin! kuin!
kristillisyydessä,!ei!Jeremian!kirjassa!missään!nimessä!kuitenkaan!puhuta!lain!
hylkäämisestä,!vaan!päinvastoin!ajatus!on,!että!laki!on!kirjoitettu!ihmisten!syc
dämiin! niin,! ettei! sitä! tarvitse! toisille! enää! edes! opettaa! (31:33).!Uuteen! liitc
toon! kuuluu!myös! Jerusalemin! rakentaminen! Jumalan! kaupungiksi,! ja!maanc
tieteelliset! määreet! ilmeisesti! tarkoittavat,! että! kyseessä! on! maallinen! kauc
punki,!eikä!taivaallinen!uusi!Jerusalem.!Se,!pitikö!uuden!liiton!merkiksi!tehdä!
jokin! erityinen! rituaali,! on! epäselvää.! Jeesus! itse! otti! kasteen! Johannekselta,!
mutta! Jeesuksen! itsensä! ei! ainakaan! kerrota! kastaneen! ketään.! Päin! vastoin,!
Markuksen! evankeliumin! jae! 1:44! tavallisten! uhrien! suorittamisesta! vihjaisi!
pikemminkin!siihen!suuntaan,!ettei!mitään!erityistä!rituaalia!tarvittu.!Ehtoolc
lisrituaali!on!mielestäni! suurimmaksi!osaksi!Paavalin!keksintöä! (etenkin! Jeec
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suksen!suuhun!laitetut!sanat!leivästä!ja!viinistä),!mutta!sen!tarkempi!käsittely!
vaatisi!täysin!oman!tutkimuksensa.351!

Tämän! pienehkön! ekskursion! Jeremian! kirjaan! jälkeen! palaan! takaisin!
Markuksen! evankeliumin! Getsemanecperikooppiin:! myös! Jeesuksen! ahdistuc
neessa!rukouksessa!voidaan!nähdä!yhteys!Jeremiaan,!kun!Jeesus!pyytää!Jumac
lalta,!että!tämä!ottaisi!häneltä!maljan!pois.!Kyse!ei!mielestäni!suinkaan!ole!enc
nenaikaisesta! kuoleman! odottamisesta,! kuten! ehdottaa! esimerkiksi! Mcc
Knight,352!vaan! kyseessä! on! juutalaisuudessa! hyvin! yleisesti! esiintyvä! ajatus!
vihan!maljasta,353!joka!on!läsnä!erityisesti!juuri!Jeremian!kirjassa:!!
!

”Herra,! Israelin! Jumala,! sanoi!minulle!näin:! "Ota!kädestäni! tämä!malja! ja!
juota!vihani!viini!kaikille!kansoille,!joiden!luokse!minä!sinut!lähetän.”!!
(Jer.!25:15)!
!
”Niin!minä!otin!maljan!Herran!kädestä! ja! juotin!vihan!viinin!kaikille!kanc
soille,!joiden!luokse!Herra!minut!lähetti.”!!
(Jer.!25:17)!
!
”Mutta! jos! he! kieltäytyvät! ottamasta! maljaa! kädestäsi! ja! juomasta,! sano!
heille:!'Näin!sanoo!Herra!Sebaot:!Teidän!on!juotava!’”!!
(Jer.!25:28)!
!
”Näin!sanoo!Herra:!’Jos!nekin,!joita!ei!ole!tuomittu!juomaan!vihani!maljasc
ta,! joutuvat! siitä! juomaan,! jäisitkö! sinä,! Edom,! rankaisematta?! Et! jää,! sic
nunkin!on!juotava!’”!!
(Jer.!49:12)!

!
Jo!mainitut!yhtäläisyydet!Jeremian!kirjaan!puoltavat!mielestäni!näkemysc

tä,! että! Jeesuksen! (mielestäni! autenttisessa)! rukouksessakin! kyse! on! vihan!
maljasta;! Jeesuksen! missioon! kuului! tämän! vihan! maljan! juottaminen! niille,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
351!Jonkinlaista!yhteistä!ateriointia!Jeesus!seuraajineen!todennäköisesti!kyllä!harjoitti,!ja!peric
aatteessa!sitä!voisi!hyvällä!syyllä!kutsua!rituaaliksikin,!mutta!sillä!tuskin!oli!minkäänlaista!
pelastusfunktiota,!vaan!kyse!oli!ehkä!pikemminkin!jonkinlainen!lupaus!tai!kuvaus!tulevan!
valtakunnan!yhteisöllisyydestä.!
352!McKnight!2005,!136.!
353!Esim.!Ps.!11:6;!75:9;!Jes.!51:17;!Hes.!23:31–32;!Hab.!2:16;!muitakin!käyttötapoja!sanalle!
”malja”!on!olemassa!(esim.!Ps.!23:15),!mutta!vihan!malja!on!selvästi!yleisin.!



!

! 145!

jotka!eivät!ottaisi!hänen! julistamaansa!Herran!sanaa!vastaan.354!Tuplatraditic
ossa!Mt!23:37—39/Lk!13:34—35! Jeesus!mahdollisesti! julistaa! juuri! kyseistä!
vihan!maljaa,! jonka! Jerusalem! joutuu! juomaan.! Jostain! syystä! Getsemanessa!
Jeesus!on!kuitenkin!suuren!tuskan!vallassa!(eikä!välttämättä!ensimmäistä!kerc
taa),!ja!pyytää,!ettei!hänen!tarvitsisi!enää!tätä!maljaa!kansoille!tarjota.!

Pidän!hyvinkin!mahdollisena!sitä,!että!Jeesuksen!heikko!hetki!liittyy!jollain!
tavalla! temppelin! puhdistamiseen.! Evankeliumit! eivät! kerro,! että! Jeesuksen!
toiminnasta! temppelissä!olisi!aiheutunut!mitään!sen!kummempia!konflikteja,!
mutta!epäilen,!että! Jeesus!olisi! tällaisten!toimien!jälkeen!kävellyt!temppelistä!
muina!miehinä! ulos.! Se,!mitä! tarkalleen! ottaen! tapahtui,! on! tietysti! pelkkien!
arvailujen!varassa,!mutta!jos!Jeesus!pääsi!pakenemaan!paikalta,355!se!tapahtui!
mahdollisesti!hyvin!täpärästi,!ja!opetuslasten!(sekä!mahdollisesti!muiden!seuc
raajien)! avustuksella.! Se,! että! Jeesus! pyytää! Jumalaa! ottamaan! vihan!maljan!
pois!—!ja!siis!lopettamaan!Jeesuksen!mission!—!saattaa!johtua!siitä,!että!Jeec
sus! koki! julistamansa! asian! käyvän! liian! raskaaksi! itselleen;! ehkä! jatkuvien!
yhteenottojen!vuoksi,!mikä!vaaransi!hänen!oman!terveytensä!ja!mahdollisesti!
jopa!henkensä,!tai!sitten!Jeesus!koki! liian!raskaaksi!yksinkertaisesti!sen,!ettei!
hänen!sanomaansa!otettu!vastaan.!

Getsemanen! rukouksen! autenttisuutta! tukee!mielestäni!myös! se,! että! oic
keastaan!ainoan!kerran!evankeliumeissa!esiintyy!varsin! inhimilliseltä!vaikutc
tava! Jeesus.! Kuitenkin! se,!mistä! Jeesuksen! tuska! tarkalleen! ottaen! johtui,! on!
loppujen! lopuksi! täysin!arvailujen!varassa.!Omasta!mielestäni!eräs!varsin! toc
dennäköinen!syy!ahdistukselle!voisi!liittyä!juurikin!Jeesuksen!toimiin!temppec
lissä!pöytien!kaatamisineen.!Kuten!todettu!hieman!ylempänä,!Josefuksen!kerc
tomukset!muista!merkkiprofeetoista!viittaavat!siihen,!että!heidän!missiollaan!
oli! jokin! tietty! päämäärä.! Ehkäpä! Jeesuksen! mission! päämäärä! oli! juurikin!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
354!Tämä!tulkinta!puoltaa!myös!ajatusta!jakeiden!10:38–39!epäautenttisuudesta!(luku!2.3);!
Jeesus!tuskin!olisi!ajatellut,!että!hänen!itsensäkin!pitää!juoda!vihan!maljasta,!sillä!epäilemättä!
hän!katsoi!itse!julistavansa!oikeaa!Jumalan!sanaa!ja!olevansa!oikeamielinen,!jonka!ei!vihan!
maljasta!tarvitsisi!juoda.!
355!Tämä!ei!evankeliumien!selonteoista!huolimatta!ole!mikään!itsestäänselvyys;!mielestäni!
varsin!uskottavasti!voitaisiin!argumentoida!myös!sen!puolesta,!että!Jeesus!pidätettiin!jo!tässä!
vaiheessa,!mikä!tarkoittaisi!sitä,!että!Jeesuksen!tuskan!vallassa!lausuttu!rukous!olisikin!tapahc
tunut!jossain!aivan!toisessa,!mutta!mahdollisesti!hyvin!samantyyppisessä!yhteydessä.!
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temppelissä!suoritettava!jonkinlainen!teko,!jonka!hän!kuvitteli!tuovan!Jumalan!
valtakunnan! olevaiseksi! (tai! murtautuvan! esiin,! kuten! Matteuksen! evankec
liumin! Jeesus!sanoo! jakeessa!11:12).!Pöytien!kaataminen!temppelissä!saattoi!
olla! tämä!profeetallinen!teko,!mahdollisesti!samalla!myös! jonkinlainen!vastac
lause!temppelikultille.!Vika!ei!välttämättä!ollut!Jeesukseen!mukaan!itse!kultisc
sa,!vaan!siinä!miten!ihmiset!siihen!suhtautuivat;!jonkinlaisena!halpana!pääsyc
lippuna!Jumalan!valtakuntaan,!vaikka!muuten!olisikin!elänyt!lakia!rikkoen.!

Vastalause!temppelikultille,!ja!sen!johtajille,!eli!papistolle,!olisi!taasen!ollut!
varmastikin! riittävä! syy!vähintääkin! jonkinlaiselle!kuritukselle! ilman!pöytien!
kaatamistakin,!kuten!todistaa!myös!Josefuksen!kertomus!Jeesus!Ananiaan!poc
jasta! (Sota.! 6:5:3).356!Josefuksen! selvityksestä! löytyy! muitakin! huomattavia!
yhtymäkohtia!evankeliumien!Jeesukseen,!mutta!tässä!yhteydessä!tärkein!seikc
ka!on! Jeesus!Ananiaan!pojan!kuulustelu! ja! kuritus,! jotka! (ainakin! Josefuksen!
mukaan)! johtuivat! pelkästä! julistamisesta! ilman!minkäänlaista!muuta! tekoa.!
Jos! siis! evankeliumien! traditio! pöytien! kaatamisesta! on! autenttinen,!mitä! se!
omasta!mielestäni!hyvin! todennäköisesti!on,!on! se!hyvin! selvästi! riittävä! syy!
Jeesuksen! vangitsemiselle.! En! kuitenkaan! pidä! todennäköisenä,! että! Jeesus!
olisi! tässäkään! vaiheessa! ennustanut! omaa! kuolemaansa! opetuslapsilleen,!
vaan!pidän!todennäköisimpänä!vaihtoehtona!Sandersin!ehdotusta,!että!Jeesus!
aivan!viimeisilläkin!hetkillään!toivoi!Jumalan!pelastavan!hänet!kuolemalta.357!

2.6.4!Autenttisuus!

Jae!Mk!14:41!ei!ole!autenttinen,!sillä!se!ei! istu! juutalaiseen!kontekstiin!yksitc
täisistä!mahdollisista!autenttisista!Jeesuksen!puheen!piirteistä!huolimatta.!Jae!
heijastelee!jo!aiemmin!Markuksen!evankeliumissa!esille!tuotuja!ajatuksia!siitä,!
että! ihmisen!pojan!väkivaltainen! loppu!on! jumalallisen! suunnitelman!mukaic
nen.! Jo! aiempienkin! ihmisen! poika! –passioennustusten! on! todettu! olleen! toc
dennäköisesti! epäautenttisia,! eikä! tämä! jae! tuo! varsinaisesti! mitään! uutta!
Markuksen! jo!aiemmin!kertoneisiin!ennustuksiin.!Saattaa!olla! jopa!tarkoitukc
senmukaista,! että! jakeessa! mainitaan! syylliset! Jeesuksen! kuolemaan! jälleen!
kerran! uudella! tavalla;! tällä! kertaa! kyseessä! ovat! syntiset,! kun! aiemmin! on!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356!Ks.!teksti!kappaleesta!2.2.3.!
357!Sanders!1985,!332.!



!

! 147!

mainittu!jo!ylipapit,!lainoppineet!ja!vanhimmat!(Mk!8:31;!10:33),!ihmiset!(Mk!
9:31),! ja!pakanat!(Mk!10:33—34).!Opetuslasten!pakeneminen!pidätyksen!yhc
teydessä! ja!Pietarin!kolme!kieltoa!alleviivaavat!ajatusta,!että! Jeesus! tuli!hyläc
tyksi!lopulta!aivan!kaikkien!toimesta.!!

Jeesuksen!rukous!sen!sijaan!saattaa!hyvinkin!olla!autenttinen.!Tapahtuiko!
tämänkaltainen! rukoilu! sitten! Getsemanessa! hetkeä! ennen! pidätystä! tai! josc
sain!aivan!muualla!paljon!aiemmin,!ei!ole!mielestäni!merkityksellistä,!sillä!sec
kään!ei!ole!minkäänlainen!merkki!ennenaikaisen!kuoleman!odottamisesta!saac
ti! ennustamisesta.! Se! on! pikemminkin! vihje! Jeesuksen! halusta! välttää! kuolec
ma!! Ehkä! rukoushetket! vahvistivatkin! käsitystä! mission! oikeellisuudesta! ja!
sen! jumalalliesta! oikeutuksesta,! jotka! loivat! kaiken! vastustuksenkin! keskellä!
jonkinlaista!turvallisuuden!tunnetta.! !
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3.!Johtopäätökset!

Todettakoon!heti!alkuun!sananen!tutkimukseni!kielestä.!Olen!aivan!tarkoitukc
sellisesti! käyttänyt! paljon! sellaisia! sanoja,! kuten! ”lienee”,! ”saattaa”,! ”ehkä”!
yms.,!sillä!mielestäni!historian!Jeesuksesta!ei!voida!sanoa!varmaksi!paljoakaan.!
Tutkimustyöni!ohessa!olen!ehtinyt! lukea!monia!vastakkaisia!näkökulmia!eric
näisiin! historian! Jeesusta! koskeviin! aiheisiin! (ei! siis! pelkästään! omaa! tutkic
musaihettani! koskien)! ja! todennut,! että! täysin! vastakkaisia! näkökulmia! voi!
perustella!yhtä!vakuuttavasti.!Minulle!ei! tuottaisi! suuriakaan!vaikeuksia!esitc
tää!vastakkaisia!väitteitä!omaan!tutkimukseenikaan!liittyen;!itse!asiassa!juuri!
sitä! teinkin!kirjoittamisen!ohessa!hyvin!paljon.!Tämä!tutkimus!on!siis! tarkoic
tuksellisesti! myös! itseään! epäilevä! ja! kaikki! ehdotukset,! joita! olen! esittänyt,!
tulee!ottaa!juurikin!niinä,!ehdotuksina,!ei!lopullisina!totuuksina.!

Joitakin! asioita! koskien! uskallan! kuitenkin! asettaa! jalkani! tukevammin!
maahan.!Yksi!niistä!on!se,!ettei!Jeesus!todennäköisesti!ennustanut!omaa!kuoc
lemaansa!käyttäen! ”ihmisen!poika”! –sanontaa,! ja! itse! asiassa!pidän! todennäc
köisenä!sitä,!ettei!Jeesus!ennustanut!kuolemaansa!laisinkaan.!Jos!historian!Jeec
sus! todella! sanoi! jotain! evankeliumien! passioennustusten! tapaista,! se! tuskin!
oli!passioennustus!siinä!kontekstissa,!jossa!Jeesus!sanat!alun!perin!lausui,!vaan!
jotain!aivan!muuta.!Vaikka!ajatus!marttyyrikuoleman!sovittavasta!elementistä!
olisikin!ollut! jo!Jeesuksen!ajan!juutalaisuudessa!tunnettu,!on!hyvin!epätodenc
näköistä,!että!kukaan!olisi!sellaista!omaan!kuolemaansa!liittänyt.!Tällaiset!käc
sitykset! liitetään! ihmisiin!heidän!kuolemansa! jälkeen;!myös! Jeesuksen!kuolec
ma!piti!selittää!jollain!mielekkäällä!tavalla.!Sitä!voisi!kutsua!jonkinlaiseksi!teoc
dikean!ongelman!pohdinnaksi.! Jonkun! toisen!näkökulmasta! Jeesuksen!kuolec
malle!oli!todennäköisesti!jokin!aivan!muu!syy,!kuten!vaikkapa!syntisyys.!

Jeesus! todennäköisesti! käytti! kyllä! ilmausta! ”ihmisen!poika”,!mutta! se! ei!
ollut!millään! tavalla! itseensä!viittaamisen!keino.! ”Ihmisen!poika”! tarkoitti! tac
vallisesti! ihmistä! hyvin! yleisessä!merkityksessä,! kuten!on! asian! laita! esimerc
kiksi!Vanhan!testamentin!psalmeissa,! joissa!tätä! ilmausta!käytetään.!Danielin!
kirjassa! esiintyvä! ihmisen! poika! sen! sijaan! ei! itse! asiassa! ole! edes! ”ihmisen!
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poika”,!vaan!”ihmisen!pojan!kaltainen”,!eli!ei!siis!ihminen!alkuunkaan.!Todenc
näköisesti!kyseessä!on!enkeli,! jonka!ajateltiin!näyttävän! ihmiseltä.!Erinäisillä!
sanonnoilla,! joihin! sisältyi! ilmaisu! ”ihmisen! poika”,! saatettiin! kyllä! hyvinkin!
viitata!omaan!tilanteeseen,!mutta!se!ei!siltikään!tarkoita,!että!”ihmisen!poika”!
olisi! se! tapa,! jolla! itseensä!viitataan.!Kyse!on!hieman!samanlaisesta!käyttötac
vasta!kuin!sananlaskuissa!yleisestikin,!ne!ovat!yleispäteviä.!

Jeesus!hyvin!todennäköisesti!uskoi!myös!ylösnousemukseen,!mutta!on!hyc
vin!vaikea!sanoa!uskoiko!hän!siihen!omalta!osaltaan;! Jeesus!saattoi!hyvinkin!
ajatella,! että! Jumalan! valtakunnan! tullessa,! ei! kukaan! sinne! päässeistä! enää!
kuole.! Jeesus! erittäin! todennäköisesti! katsoi! itse! pääsevänsä! julistamaansa!
valtakuntaan!(Mk!14:25).!Jos!Jeesus!keskusteli!seuraajineen!ylösnousemuksesc
ta,!saattoi!kipinä!keskustelulle!hyvinkin!syntyä!Johannes!Kastajan!kuolemasta,!
mutta!aivan!yhtä!hyvin!kyseessä!saattoi!olla! jonkin!muunkin!kuolema!tai!koc
konaan!muu!yhteys.!Traditiot! Jeesuksen!ylösnousemuksesta! saattavat! taasen!
pohjautua!opetuslasten!kokemiin! ilmestyksiin,! joista!kirkastuskertomus!saatc
taa!hyvinkin!olla!kuvaus.!

Jos! kirkastuskertomus! on! kuvaus! ylösnousemusilmestyksestä,! asettaa! se!
Jeesuksen! opetuslasten! silmin! samaan! jatkumoon! juutalaisten! suurten! proc
feettojen!kanssa.!Toisaalta! Jeesuksen!asettaminen!tähän! jatkumoon!toimii!aic
van!hyvin! ilman!edellistä!oletusta.! Jeesus!asettuu! jatkumoon!varsin!vaivattoc
masti!myös!ajanlaskun!taitteen!molemmin!puolin!eläneiden!merkkiprofeettoc
jen! kanssa.! Jeesusta! onkin! mielestäni! pidettävä! ensisijaisesti! profeettana,! ja!
tästä!asiasta!vallitseekin!hyvin!vahva!yksimielisyys!tutkijoiden!parissa.!Se,!pic
detäänkö! Jeesusta! sitten! eskatologisena!profeettana,! vai! jonkun!muunlaisena!
profeettana,! on! mielestäni! varsin! epäolennaista,! eikä! Jeesuksenkaan! aikana!
varmastikaan! näin! tarkkoja! lokerointeja! tehty.! Jeesuksen! aikana! Jeesusta! pic
dettiin!joidenkin!mielestä!todennäköisesti!profeettana,!joidenkin!muiden!miec
lestä!taas!epäilemättä!valeprofeettana,!ja!jotkin!saattoivat!pitää!Jeesusta!peräti!
yksinkertaisesti!hulluna.!

Tärkeämpää!on!mielestäni!se,!mihin!Jeesus!toiminnallaan!pyrki.!Oliko!tarc
koitus!vain! juottaa!kansoille! Jeremian!kirjasta!tuttua!vihan!maljaa! ja!odotella!
samalla!valtakunnan!tuloa,!vai!oliko!temppelin!puhdistaminen!kenties!jonkinc
lainen!profeetallinen! teko,! jonka!olisi! pitänyt! tuoda!valtakunta! jollain! tavalla!
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esiin!ja!olevaiseksi.!Oliko!seuraajien!keräämisellä!jonkinlainen!muukin!funktio,!
kuin! vain! olla! osana! pelastettuja,! vai! suunnitteliko! Jeesus! peräti! jonkinlaista!
vallananastusta.!Valitettavasti!nämä!ovat!sellaisia!kysymyksiä,!joihin!on!todelc
la! vaikea! antaa! sen! parempia! vastauksia! yhteen! suuntaan! kuin! toiseenkaan.!
Evankeliumit!ovat!niin!monen!kokin!soppa,!ja!niin!monesta!eri!reseptikirjasta!
peräisin,!että!paikoin!on!vaikea!antaa!edes!epämääräisiä!vastauksia,!jotka!olic
sivat!yhtään!sen!parempia!kuin!jotkin!toiset,!yhtälailla!epämääräiset!vastaukc
set.!

Oikeanlainen!Jumalan!palvelemisen!tapa!näyttää!kuitenkin!olleen!Jeesukc
sen!missiossa! tärkeällä! sijalla,! aivan! kuten!monissa! profeettakirjoissakin.! Se,!
minkälainen!tämä!oikea!tapa!sitten!oli,!on!sekin!hämärän!peitossa,!mutta!ainac
kin!siihen!kuului! lain!noudattaminen.!Tämä!ei!tietystikään!vielä!paljon!kerro,!
sillä!juutalaista!lakia!voi!monilta!osin!tulkita!monilla!eri!tavoilla,!kuten!jo!pelc
kästään! eri! juutalaisten! koulukuntien! olemassaolo! paljastaa.! Eroja! oli! lakien!
tulkintojen! lisäksi!myös!uskomuksissa,! jotka!tietysti!osaltaan!vaikuttavat! lain!
käskyjen! tulkintaan,! ja! lain!käskyjen! tulkinta! taasen!uskomuksiin.!Katu!ei! täc
mänkään!asian!osalta!ole!yksisuuntainen.!Asia!on!erityisen!hankala!siksi,!että!
kristityillä!alkoi!jo!hyvin!varhain!olla!omia!tulkintojaan!lakia!koskien,!ja!omia!
tapojaan,!jotka!on!evankeliumeissa!anakronistisesti!sijoitettu!Jeesuksen!elinaic
kaan.!Kristillisen! aineksen! suodattaminen! tekstistä! ei! suinkaan!ole! yksinkerc
taista,!ja!varmasti!monesti!heitetään!lapsi!pesuveden!mukana,!tai!vaihtoehtoic
sesti!jätetään!lapsi!pesuveteen!lillumaan.!

Jeremia! saattoi!olla! Jeesukselle! jonkinlainen!profeetan!esikuva,!mutta!aic
van! yhtä! hyvin! esikuvana! saattoi! toimia! jokin! muukin! profeetta,! tai! miksei!
useampikin.!Viitteet! Jeremian!kirjaan!ovat! evankeliumeissa!kuitenkin! tavallic
sesti! sen! verran! epämääräisiä! (toisin! kuin! monet! suorat! lainaukset! Jesajan!
kirjasta),! että! jonkinlaisen! yhdyssiteen! etsiminen! Jeremiasta! on! mielestäni!
vähintäänkin!todella!kiintoisa!vaihtoehto.!Jälleen!kristittyjen!tapa!nähdä!juutac
laisten! pyhissä! kirjoituksissa! lupaus! Jeesuksesta! sotkee! alleen! mahdollisesti!
autenttista!materiaalia,!viittauksia!kun!löytyy!vähän!jokaiseen!profeettaan!tai!
muuhun!juutalaiseen!hahmoon.!Liekö!ajatus!ainoan!poikansa!uhraamisestakin!
peruja!Abrahamin!ja!Iisakin!tarinasta.!
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Jeesus!koki!missionsa!aikana!ilmeisesti!useastikin!vastustusta,!kuten!proc
feettakirjoissa! kerrotaan!monelle!muullekin! profeetalle! käyneen.! Todellisuus!
on!tietysti!se,!ettei!juutalaisuudessa!varmasti!koskaan!ollutkaan!sellaista!yhtä!
profeettaa!tai!kuningasta,!joka!olisi!saanut!koko!kansan!suosion.!Jokainen!proc
feetta! tai!muussa! valtacasemassa! oleva! henkilö! (jos! profeetalla! on! seuraajia,!
hän!on!valtacasemassa!seuraajiinsa,!vaikka!kuinka!pesisi!heidän!jalkansa)!koki!
varmasti! vastustusta! aina! jostakin! suunnasta.! Vastustuksen! kohtaaminen! ei!
siis!varsinaisesti!ole!vain!profeettojen!oma!rekisteröity!tavaramerkki.!Jeesukc
sen!kokema!vastustus!saattaa!kuitenkin!selittää!hänen!Getsemanessa!kokeman!
ahdistuksen,!minkä! takia! hän! pyytää! Jumalaa! ottamaan! häneltä! pois!maljan,!
joka!on!siis!Jeremian!kirjassakin!mainittu!Jumalan!vihan!malja.!

Jeesuksen!kokema!vastustus!oli!tietenkin!suoraa!seurausta!hänen!julistukc
sestaan.! Jos! Jeesus! vertauskuvallisesti! juotti! Jeremian! tapaan! juutalaisille! vic
han!maljaa,!on!vastustus!vieläpä!erittäin!ymmärrettävää,!vaikkei!tarkkaan!tiec
dettäisikään!minkälaisin! sanankääntein! Jeesus! juutalaisia! tuomitsi.!Kuitenkin!
lopulta!hänen!julistuksensa!todennäköisesti!oli!myös!se!asia,!joka!johti!hänen!
tuomioonsa! ja!kuolemaansa.! Lähes! sama!kohtalo!oli! Jeesus!Ananiaan!pojalla,!
ellei!häntä!olisi!todettu!vain!hulluksi.!Ilmeisesti!hänellä!ei!myöskään!ollut!seuc
raajia,!mikä!olisi! tehnyt!hänestä!millään! tapaa! vaarallista.! Jeesuksella! sen! sic
jaan!oli,!mikä!osaltaan!saattoi!vaikuttaa!tuomion!vakavuuteen.!Pidän!todennäc
köisimpänä!vaihtoehtona!sitä,!että! Jeesus!vielä!aivan!viimeisilläkin!hetkillään!
uskoi!Jumalan!pelastavan!hänet,!mutta!sitä!ei!ainakaan!tässä!meidän!näkyväsc
sä! maailmankaikkeudessamme! tapahtunut.! Kristinusko! vastasi! tähän! ongelc
maan!ylösnousemuksella.!

Jos! Jeesus! taas! olisi! puhunut! avoimesti! omasta! kuolemastaan! ja! vieläpä!
nimennyt!syyllisiä,!olisi!hankala!nähdä!sellaisia!sanontoja!varsinaisina!ennusc
tuksina.! Jos! ennustaa! itselleen! käyvän! jotain,! on! tähän!mahdollista! vaikuttaa!
omalla! toiminnallaan.! Tässä! tapauksessa! Jeesuksen! avoimet! passioennustukc
set!vaikuttaisivatkin!pikemminkin!jonkin!sortin!ääneen!lausutuilta!itsemurhac
viesteiltä,!niin!makaaberilta!kuin!se!kuulostaakin.!

Näkemyksni! ennustusten! epäautenttisuudesta! pohjaa! lopulta! kuitenkin!
siihen,! että! Jeesus! todennäköisesti!uskoi! itse! elävänsä! sen!hetken,! kun!valtac
kunta! tulee.! Jos! Jeesuksen!kuolema!olisi! tulkittu! juutalaisuudessa!yleisestikin!
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jonkinlaiseksi! voiton! merkiksi,! miksi! liike! ei! ollut! suosittu?! Erityisen! tärkeä!
huomio! tämän! näkemyksen! kannalta! on! se,! että! kristinuskon! myöhempään!
leviämiseen!ei!vaikuttanut!Jeesus,!eikä!oikeastaan!edes!Jerusalemin!seurakunc
ta,! vaan! pakanalliset! piirit.! Jeesuksen! missio! ja! elämänvaiheet! tulkittiin! siis!
aivan!varmasti! radikaalisti!uudella! tavalla,! sillä!suosiota! tuli! lähinnä! juutalaic
suuden!ulkopuolella.!Lisäksi! Jeesuksen!kuoleman! tärkeys! ja!välttämättömyys!
on!aivan!selvästi!kristillisyyden!mukainen!idea,!kuten!Galatalaiskirje!paljastaa!
(2:21).!Kuoleman!tärkeys!vieläpä!asetetaan!vastakkain!juutalaisen!lain!kanssa.!

Valtakunnan! tuleminen! pitäisi! mielestäni! ymmärtää! maallisen! valtakunc
nan! tulemiseksi,! tai!perustamiseksi.!Ajatukset! Jeesuksen! taivaallisesta!kuninc
kuudesta!ovat!peräisin!Paavalilta!(Fil.!2:9—11),!ja!ne!ovat!elimellisesti!yhteyc
dessä!Jeesuksen!kuoleman!välttämättömyyteen!ja!Kristuksen!lopulliseen!voitc
toon.!Jos!Jeesus!jonkinlaista!kuninkuutta!tavoitteli,!kuten!ristin!päälle!asetettu!
plakaatti! saattaisi!vihjata!(Mk!15:25),!oli!kyseessä!varmasti!maallinen!kuninc
kuus.!Tässä! tapauksessa!hän!olisi! kenties!nähnyt! tehtävänsä!olevan!kaikkien!
juutalaisten! opastamisen! oikeanlaiseen! Jumalan! palvelemisen! tapaan,! johon!
olisi! tärkeimpänä!ulottuvuutena!sisältynyt! lähimmäisistä!huolehtiminen,! joka!
taasen!olisi! elimellisesti! yhteydessä! kaikkein! tärkeimpään!käskyyn:! ”Rakasta!
Herraa,! Jumalaasi,! koko! sydämestäsi,! koko! sielustasi! ja! mielestäsi! ja! koko!
voimallasi”!(Mk!12:30).!

Tutkimusta!olisi!mielekästä!edelleen!laajentaa!myös!muihin!passioennusc
tuksiksi! tulkittuihin! Jeesuksen!sanoihin,!kuten!esimerkiksi!vertaukseen!viinic
tarhan! vuokraajista! (Mk! 12:1—11;! parall.! Mt! 21:33—44;! Lk! 20:9—18;! Tm!
§65—66)! ja! sanontaan! sulhasen!poismenosta! (Mk!2:19—20;!parall.!Mt!9:15;!
Lk!5:34—35).!En!kuitenkaan!usko,!että!muutkaan!passioennustuksiksi!tulkitut!
tekstikohdat!ovat!autenttisia,!tai!jos!ne!kuta!kuinkin!autenttisia!ovatkin,!eivät!
ne!ole!ennustuksia!kärsimyksestä!ja!kuolemasta,!vaan!kyseessä!on!ollut!jokin!
muu!opetus.!
! !
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