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Tutkielma on suomennos varhaiskristillisestä marttyyrikertomuksesta, jossa Karpos ja Pa-

pylos tuomitaan kuolemaan ja Agathonike vapaaehtoisesti polttaa itsensä. Aikaisempaa 

suomennosta en tunne. Suomennoksen pohjana olleen marttyyrikertomuksen käsikirjoitus 

on olemassa Pariisissa Ranskan Kansalliskirjastossa, jonka kokoelmiin se on liitetty vuonna 

1669.  Käsikirjoitus on todennäköisesti 1000-1200 –luvuilta, vaikka itse tapahtumat sijoit-

tuvat joko 100− tai 200−luvulle. 

 

Marttyyriutta käsittelevän kirjallisuuden perusteella marttyyrit on tässä tutkielmassa jaoteltu 

1) todistajiin, 2) sankarikuolemiin, 3) vainotun kuolemiin, 4) Kristuksen imitaatioon ja 5) 

vapaaehtoisiin marttyyreihin.  Karpos on vahvasti todistaja, Papylos marttyyriudessa on 

paljon sankarikuolemaa ja Agathonike on vapaaehtoinen marttyyri.  

 

Suomennostyö on perustunut kreikankieliseen lähdetekstiin. Käännöksen periaatteena on 

ollut sanatarkan suomennoksen laatiminen, kuitenkin luettavuutta unohtamatta.  Käännök-

sen haastavuuksia olivat 1) kreikan ja suomen kielien rakenteelliset erot, 2) marttyyrikerto-

muksen aikalaisen ja tämän päivän lukijan kontekstien erot sekä 3) sanastolliset haasteet. 

 

Marttyyrikertomus alkaa tapahtumapaikan, Pergamonin kaupungin, ja henkilöiden esiin-

tuomisella.  Välittömästi seuraa kertomuksen päähenkilöksi luonnehdittavan Karpoksen 

kuulustelu. Hän on kristittynä kieltäytynyt uhraamasta Rooman keisarin määräysten mukai-

sesti, vaan puolustaa omaa Jumalaansa. Roomalaisen prokonsulin kuulustellessa Karpos 

perustelee, todistaa, kantaansa vertaamalla Jumalaa ja saatanaa sekä kristittyjä ja epäjuma-

lille uhraavia. Kristityt ovat Jumalan kanssa kuolemattomia ja Jumalan kirkkauden kaltaisia 

kun taas epäjumalille uhraavat tulevat palvovansa pahan kaltaiseksi ja heidät tuhotaan hel-

vetissä.  

 

Toinen marttyyri Papylos joutuu myös kuulusteltavaksi, jossa kysytään hänen lapsistaan.  

Hänen todistuksensa on lyhyt.  Molemmat, Karpos ja Papylos ruoskitaan ja lopulta polte-

taan elävältä amfiteatterissa väkijoukon edessä.  Yllättävä jatko seuraa, kun Agathonike, 

nainen väkijoukosta, kokee näkevänsä saman taivaallisen kirkkauden kuin poltettavana ole-

va Karpos. Agathonike huutaa, riisuu vaatteensa ja heittäytyy puun päälle ja palaa muiden 

marttyyrien kanssa ilman kuulustelua. Lopuksi kristityt salaa keräävät poltettujen jäännök-

set. 

Avainsanat – Nyckelord 

Marttyyrit, kreikan kieli, varhaiskristillisyys. 

Säilytyspaikka – Förvaringställe 

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 
Muita tietoja 

 



 

 

  



Sisältö 
1.  Johdanto .............................................................................................................. 1 

1.1. Tutkielman tarkoitus ..................................................................................... 1 

1.2. Tutkielman lähdeaineisto .............................................................................. 1 

1.3. Tutkielman rakenne ...................................................................................... 2 

1.2. Käännöksen periaatteet ................................................................................. 3 

1.4. Historia ......................................................................................................... 4 

2. Marttyyrius ja marttyyrikertomus ........................................................................ 5 

2.1. Marttyyrius ................................................................................................... 5 

2.1.1. Marttyyriuden määritelmää ................................................................... 5 

2.1.2. Todistaja ................................................................................................ 6 

2.1.3. Sankarikuolema ..................................................................................... 7 

2.1.4. Vainotun kuolema .................................................................................. 8 

2.1.5. Kristuksen imitaatio ............................................................................... 9 

2.1.6. Vapaaehtoinen marttyyri ..................................................................... 10 

2.2. Marttyyrikertomukset ................................................................................. 11 

3. Suomennos ......................................................................................................... 15 

3.1. Karpos ......................................................................................................... 15 

3.1.1. Tilannekuvaus ...................................................................................... 15 

3.1.2. Karpoksen kuulustelu alkaa ................................................................. 18 

3.1.3. Prokonsulin kehotus ............................................................................ 20 

3.1.4. Karpos vastaa ....................................................................................... 22 

3.1.5. Karpoksen vastaus jatkuu .................................................................... 25 

3.1.6. Karpos kieltäytyy uhraamasta.............................................................. 27 

3.1.7. Karpoksen ja prokonsulin sanailu ........................................................ 29 

3.1.8. Karpos puhuu Jumalasta ja jumalista .................................................. 31 

3.1.9. Karpos puhuu ajasta ja ajattomuudesta................................................ 33 

3.1.10. Karpos puhuu saatanasta ................................................................... 35 

3.1.11. Karpos puhuu saatanan toiminnasta .................................................. 38 

3.1.12. Karpoksen ruoskinta .......................................................................... 40 

3.2. Papylos ........................................................................................................ 42 

3.2.1. Papyloksen kuulustelu alkaa ................................................................ 42 

3.2.2. Papyloksen lapset................................................................................. 43 

3.2.3. Papyloksen kuulustelu jatkuu .............................................................. 45 

3.2.4. Papyloksen tuomio .............................................................................. 46 

3.3. Karpoksen ja Papyloksen kuolemantuomioiden täytäntöönpano ............... 48 

3.3.1. Papylos rukoillen ................................................................................. 48 

3.3.2. Karpos nauraen .................................................................................... 51 

3.3.3. Sotilas sytyttää Karpoksen ................................................................... 52 



 

3.3.4. Karpos antaa henkensä .........................................................................54 

3.4. Agathonike ..................................................................................................56 

3.4.1. Agathonike näkee Karpoksen ..............................................................56 

3.4.2  Agathoniken poika ...............................................................................57 

3.4.3. Agathonike huutaa Herraa ...................................................................58 

3.5. Jäännökset ...................................................................................................59 

4. Marttyyrien marttyyrius .....................................................................................61 

4.1. Karpos .........................................................................................................61 

4.2. Papylos ........................................................................................................62 

4.3. Agathonike ..................................................................................................62 

4.4. Muut henkilö ...............................................................................................63 

4.5. Marttyyrikertomus ......................................................................................63 

5. Suomennos kokonaisuutena ...............................................................................64 

6. Yhteenveto .........................................................................................................67 

Lyhenteet ................................................................................................................68 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo ..................................................................................69 

Lähteet ................................................................................................................69 

Apuneuvot ..........................................................................................................69 

Kirjallisuus .........................................................................................................71 

Internet-sivut ......................................................................................................73 

 

 



1 

 

1.  Johdanto 

1.1. Tutkielman tarkoitus 

Tämä tutkielma on kommentoitu suomennos kreikankielisestä Karpoksen, Papy-

loksen ja Agathoniken marttyyrikertomuksesta. Kommentoidun käännöksen tar-

koituksena on selittää marttyyrikertomusta pelkän käännöksen lisäksi. Sen lisäksi 

hahmotellaan kertomuksen kolmen henkilön marttyyriuden piirteitä.  Tästä mart-

tyyrikertomuksesta en tunne muiden laatimia suomennoksia.  

1.2. Tutkielman lähdeaineisto 

Karpoksen, Papyloksen ja Agathoniken marttyyrikertomuksesta on maininta jo 

Eusebiuksen kirkkohistoriassa heti Polykarpoksen marttyyrikertomuksen jälkeen.
1
  

Nykyään tunnettuja kreikankielisiä käsikirjoituksia säilytetään Ranskan kansallis-

kirjastossa Pariisissa.
2
 Aubé oli arkistoja tutkiessaan löytänyt käsikirjoituksia ja 

julkaissut niistä mielenkiintoisimman vuonna 1881.
3
 Harnack omassa artikkelis-

saan vuonna 1888 viittaa Aubén löytöön, vaikka hän on ne itsekin käynyt niitä 

lukemassa.  Hän myös kiinnittää huomionsa tähän käsikirjoitukseen, joka on tullut 

Ranskan kansalliskirjastoon vuonna 1669. Se on käsinkirjoitettu ja Harnack päät-

telee sen olevan 1100-luvulta perustaen päätelmänsä kirjoitusasuun.
4
  Kirjoittajaa 

ei tunneta. Marttyyrikertomuksesta tunnetaan myös latinankielinen versio, joka 

poikkeaa jonkin verran kreikankielisestä.
5
 Latinankielisellä versiolla ei ole vaiku-

tusta tässä esitettävään suomennokseen kreikankielisestä versiosta. 

 Tämän tutkielman suomennoksen tekstieditio perustuu edellä mainittuun 

käsikirjoitukseen, jonka Musurillo on julkaissut vuonna 1972 marttyyrikertomuk-

sesta laatimansa englanninkielisen käännöksen kanssa.
6
  Hänen käyttämänsä krei-

kankielinen versio on julkaistu tietokannassa Thesaurus Linguae Graecae, joka 

                                                 
1
 Eusebius IV.15.48. 

2
 La Bibliothèque nationale de France.  archivesetmanuscrits.bnf.fr : käsikirjoitus 1468 (134 v°) 

Martyrium SS. Carpi, Papyli et Agathonici. Viitattu 25.11.2015. 
3
 Aubé 1881, 351. Kreikankielisiä käsikirjoituksia hän löysi rue de Richelieu –kadun (Pariisi) 

kirjastosta yhteensä 10.  Niistä yhdeksän olivat lähes identtisiä Symeon Metafrastes –nimisen 

kirjoittajan versioita. Aubé kuitenkin kiinnitti huomionsa kymmenenteen käsikirjoitukseen, joka 

oli erilainen ja julkaisi sen.  Symeon Metafrastes on kirjoittanut 10 osaa käsittävän kreikkalaisen 

kirjasarjan, jossa kerrotaan pyhien elämänkertoja.  Symeon Metafrastes eli 900-luvun jälkipuolis-

kolla. Paget 2010, 212. 
4
 Harnack 1888, 438−439. Käsikirjoituksen kirjoitusasussa hän kiinnitti huomiota iota subscriptu-

min puuttumiseen sekä sanojen jakamiseen ja aksenttien käyttöön. 
5
 Aubé 1881, 354. 

6
 Musurillo 1972, xvi. 
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versio on tämän suomennoksen lähteenä.
7
 Käytössä on ollut kaksi käännöstä ruot-

sin kielelle, mutta niillä ei juuri ole ollut vaikutusta suomennokseen.
8
  Niistä olisi 

voinut olla apua muutaman vaikean kohdan avaamisessa, mutta lopulta välikielen 

käyttö voi johtaa harhaankin, siksi niihin ei ole tukeuduttu.  

1.3. Tutkielman rakenne 

Tutkielman aluksi selvitetään kristillisen marttyyriuden piirteitä ensimmäisillä 

vuosisadoilla.  Marttyyriuden piirteiden selvittämiseen lisäksi käsitellään marttyy-

rikertomuksia, niiden tarkoitusta ja luonnetta tuona aikana.  Toisessa osassa on 

kommentoitu suomennos, jossa esitetään sekä kreikankielinen teksti että suomen-

nos rinnakkain.  

Lähdekertomus on jaettu jakeisiin, joita on 47. Käännös ja kommentointi 

etenevät yhden tai muutaman jakeen osissa, jotka muodostavat oman alalukunsa.  

Näin lähdeteksti, suomennos ja kommentointi ovat lähellä toisiaan. Lähdeteksti 

näin jaoteltuna on lyhyt osa tekstiä, eikä yksinään muodosta laajempaa kokonai-

suutta.  Jaottelu kokonaisuuden kannalta olisi voinut olla esimerkiksi Buschman-

nin esittämän kaltainen, jonka hän esittää vertailututkimuksessaan Polykarpoksen 

marttyyrikertomukseen.
9
  

Lähdetekstissä ja käännöksessä on alleviivattu kommentoidut sanat. Ainoas-

taan jakeen 17 kohdalla kaikki sanat on määritelty jakeen intention selvittämisek-

si. Marttyyrikertomuksessa käytettyyn kreikankieliseen sanaan viitataan aina siinä 

muodossa kuin se tekstissä esiintyy riippumatta sen kieliopillisesta muodosta.  

Menettelyn tarkoituksena on helpottaa lukijaa tunnistamaan puheena oleva sana, 

vaikka kreikankielen tuntemisen yksityiskohdat eivät olisikaan juuri lukuhetkellä 

kirkkaana mielessä.  Sanan sanakirjamuoto, lemma, on esitetty useimmissa tapa-

uksissa alaviitteessä. Samoin alaviitteissä on ilmoitettu muita käännösvaihtoehtoja 

sanakirjojen mukaan. 

Lopuksi kootaan päätelmät kertomuksen marttyyreista ja heidän toimintansa 

luonteista. Päätteeksi on esitetty marttyyrikertomuksen suomennos kokonaisuu-

dessaan yhtenäisenä kertomuksena. Käytetty lyhenteet selityksin on kerätty ennen 

kirjallisuusluetteloa. 

                                                 
7
 www.tlg.uci.edu. 

8
 Lundström 1908, 1−7 ja Beskow 2000, 83−88. 

9
 Buschmann 1994, 218−225, jossa jaottelu on: jae 1, jakeet 2−8, jakeet 9−15, jakeet 16−20, jakeet 

21−23, jakeet 24−35, jakeet 36−41 ja jakeet 42−47. 
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1.2. Käännöksen periaatteet 

Käännöksen tarkoituksena on tuoda esiin alkuperäisen tekstin merkitys ja intentio.  

Hyödyllistä olisi tuntea käännettävän tekstin alkuperäinen käyttötarkoitus. Sillä 

seikalla saattaisi olla vaikutusta myös valintoihin käännöksessä. Tässä tapaukses-

sa erityistä tietoa tämän marttyyrikertomuksen käyttötarkoituksesta ei ole. 

Tässä suomennoksessa on pyritty pitäytymään mahdollisimman sanatarkas-

sa käännöksessä.  Tästä huolimatta tekstin luettavuus ja sujuvuus ovat myös olleet 

johtoajatuksina.  Sanatarkalla käännöksellä on pyritty välttämään tulkinnan sisäl-

tymistä itse tekstiin. Tulkinnat ovat vasta selitysosassa suomennoksen jälkeen. 

Sanakirjoissa on suosittu kreikkalais-suomalaisia sanakirjoja
10

 vaikka useas-

ti on jouduttu turvautumaan kreikkalais-englantilaisiin sanakirjoihin.  Menettelyn 

tarkoituksena on ollut välttää välikielen käyttöä, jolloin alkuperäistä tekstiä kään-

nettään kaksi kertaa. Tältä ei ole täysin vältytty. Käännettävässä marttyyrikerto-

muksessa on harvinaisia sanoja, joita kreikka-suomi –sanakirjoissa ei esiinny. 

Englantiin kääntyvien sanakirjojen sanasto on huomattavasti kattavampi ja sy-

vempi. Sanakirjat ovat usein painottuneet tai jopa keskittyneet kokonaan vain Uu-

dessa testamentissa esiintyviin sanoihin.  Lähdetekstinä oleva marttyyrikertomus 

sisältää myös sanoja, joita ei ole Uudessa testamentissa ja LXX:ssa.  

Marttyyrius ja tämä marttyyrikertomus kumpuavat Uuden testamentin poh-

jalta, joten kielelliset viittaukset ja vertailut vastaaviin sanojen käyttöihin Uuden 

testamentissa ovat perustellut. Sanan merkityksen valintaan mahdollisista kään-

nösvaihtoehdoista on vaikuttanut enemmän sen käyttö Uudessa testamentissa kuin 

helleenisen ajan kreikan muissa kirjallisissa dokumenteissa. Sanojen suomennok-

sia on esitetty joko tekstissä, alaviitteessä tai molemmissa. Sanojen kieliopillisia 

muotoja on esitetty tarpeen mukaan, koska käännöstyössä niillä on usein ratkaise-

va merkitys. Kieliopillisten muotojen esittämisellä, kaikki alaviitteissä, on perus-

teltu käännösvaihtoehdon sanamuodon valintaa, eli samalla niiden esittäminen tuo 

esille käännöksen prosessia. 

 

                                                 
10

 Gyllenbergin kreikkalais-suomalainen sanakirja on vuodelta 1939, joten suomennokset saatta-

van toisinaan olla vanhahtavia, mutta laajuudessaan varsin kattava.  
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1.4. Historia 

Karpoksen, Papyloksen ja Agathoniken marttyyrikertomus on ollut tunnettu jo 

varhaisissa kirkoissa, jonka maininta Eusebiuksen kirkkohistoriassakin vahvistaa. 

Itäisessä kristillisyydessä vallitsevana on versio, jossa Karpos on Thyateiran piis-

pa, Papylos diakoni ja Agathonike Papyloksen sisar. Kuulustelevan prokonsulin 

nimi olisi ollut Valerius.
11

  Läntisessä perinteessä Karpos on puolestaan Gurdos –

nimisen alueen piispa Lyydiassa.
12

 Kreikankielisessä versiossa henkilöiden ase-

maa ei mainita. Molemmissa kirkollisissa perinteissä marttyyrikertomuksen tapah-

tumat sijoittuivat Rooman keisarin Deciuksen vainojen aikaan noin vuonna 250. 

Marttyyrien muistopäivää vietetään 13. päivänä lokakuuta.
13

  

 Bollandistit
14

 olivat 1800-luvulla päätyneet käsitykseen, että Karpoksen, 

Papyloksen ja Agathoniken marttyyrikertomus ei olisi historiallinen. Aubén löytö, 

josta on edellä mainittu, muutti käsityksiä tapahtumien historiallisuudesta vuonna 

1881. Theodor Zahn teoksessaan Tatian´s Diatessaron (1881) pitää uuden käsikir-

joituksen löytymisen perusteella marttyyrikertomusta historiallisena.
15

 Tapahtu-

man ajankohta olisi Harnackin mukaan todennäköisemmin keisari Aureliuksen 

ajalta noin vuonna 170, kuin keisari Deciuksen ajalta noin vuonna 250.
16

  Eusebi-

uksen Kirkkohistoriassa Karpoksen, Papyloksen ja Agathoniken marttyyriudesta 

mainitaan samassa luvussa kuin Polykarpoksen marttyyrius, joka tapahtui vuonna 

155 tai 156.
17

 Ajankohdallisestikin näiden kertomusten tapahtumat voisivat silloin 

olla lähellä toisiaan. Marttyyrikertomuksessa kuvataan tapahtumia kuin ne olisivat 

historiallisia ja käännöstyössä se on oletuksena. Vaikka niin ei olisi, olisi suomen-

nos kuitenkin sama.  

                                                 
11

 Velimirovich 1985, 1. 
12

 Buschmann 1994, 219 alaviite 582. 
13

 Esimerkiksi kalenterissa, Jurende 1841, Lokakuu. Harnack mainitsee vanhimpien marttyyrika-

lenterien 300- ja 400-luvuilta tuntevan ”piispa” Karpoksen , ”diakoni” Papyloksen ja Agathoniken 

muistopäiväksi huhtikuun 13. päivän. Kreikankielisiä versioita Karpoksen marttyyrikuolemasta oli 

lukuisia. Ranskan Kansalliskirjaston yhdeksässä marttyyrikalenterissa 1000−1200-luvuilta muis-

topäivä on lokakuun 13. päivä.  Harnack 1888, 436−437. 
14

 Jesuiitta tutkimusinstituutti Sociéte des Bollandistes, josta tarkemmin marttyyrikertomuksia 

käsittelevässä luvussa 2.2. 
15

 Theodor Zahn (1838-1933) oli pitkään Erlanden yliopiston Uuden testamentin professori. Har-

nack ei ole tästä aivan samaa mieltä. Harnack 1888, 438. 
16

 Harnack 1888, 438−439. 
17

 Eusebius IV.15.1 selitysalaviite. 
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2. Marttyyrius ja marttyyrikertomus 

2.1. Marttyyrius 

2.1.1. Marttyyriuden määritelmää 

Marttyyri on tapettu ihminen.
18

 Marttyyrin kuolema ei ole luonnollinen vanhuu-

den, sairauden tai onnettomuuden aiheuttama, vaan nimenomaan toisen aiheutta-

ma.  Vapaaehtoinen marttyyrius, josta tarkemmin myöhemmin, on marttyyriuteen 

liittyviin olosuhteisiin liittyvä, vaikka sitä nimenomaisesti joku toinen henkilö ei 

olisikaan toimeenpannut.  

Tutkijat ja sanakirjojen laatijat ovat osaltaan antaneet marttyyreille määri-

telmiä. Tässä tutkielmassa pitäydytään vain varhaiskristillisen marttyyriuden kon-

tekstissa, käännettävän marttyyrikertomuksen ajoituksen perusteella.  Marttyyri 

on henkilö, jota toteuttaa marttyyriutta ja heistä kerrotaan marttyyrikertomuksis-

sa.
19

  Marttyyreita on pidetty omana erityisenä ryhmänään erotuksena muista hen-

kilöstä ja kristityistä. Lyonin marttyyrien kertomuksessa Eusebius käyttää kolme 

kertaa ilmaisua ”marttyyreiden osa”, josta voisi siis päätellä marttyyreita pidettä-

vän omana erityisenä ryhmänään sen sijaan, että ilmaisulla haluttaisiin vain kun-

nioittaa marttyyreitä.
20

   

Yksittäiset määritelmät marttyyreistä tai marttyyriudesta eivät anna riittävää 

pohjaa arvioida henkilöitä tai ilmiötä.  Asiaa on tarkasteltava laajemmin ja useasta 

näkökulmasta.  Seuraavassa laatimassani jaottelussa yhdistyvät eri käsitykset sekä 

niiden historialliset juuret.  Jaottelun mukaan marttyyrius on 1) todistaja, 2) san-

karin kuolema, 3) vainotun kuolema tai 4) Kristuksen jäljittelyyn, imitaatioon, 

pohjautuva toiminta.  Viidentenä ryhmänä on vapaaehtoisen marttyyriuden eri-

tyispiirteitä. Onko vapaaehtoisuus aito, on vaikeammin todennettavissa.  Marttyy-

riudella voi olla ominaisuuksia useastakin jaottelun mukaisesta kategoriasta. 

                                                 
18

 Nykykielessä marttyyriudella usein tarkoitetaan elossa olevan henkilön luonteenpiirrettä tai 

tapaa käyttäytyä ilman kuoleman tarkoitusta.  Varhaiskristillisessä kontekstissa marttyyriuteen 

liittyy lopulta henkilön kuolema. Kuolema juuri teki marttyyristä ”täydellisen”. Frend 1981, 14. 
19

 Willert 2011, 15. Willertin mukaan vasta kun marttyyri, marttyyrius ja marttyyrikertomus ovat 

määritellyt, voidaan Jeesus luokitella marttyyriksi, hänen kuolemansa marttyyriudeksi ja kärsi-

myskertomus marttyyrikertomukseksi. 
20

 Frend 1981, 14. Eusebius kirjoittaa kreikaksi: κληρος των μαρτυρων (marttyyreiden osa). Ly-

onin marttyyrit ovat vuodelta 177, jonka kertomuksen mukaan osa ”suoritti marttyyritunnustuk-

sen” mutta ”ilmeni myös niitä, jotka eivät olleet valmiit, jotka olivat harjaantumattomia ja vielä 

heikkoja, jotka eivät voineet kestää suuren kilvoittelun jännitystä”.  Eusebius V.1.11. 
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2.1.2. Todistaja 

Marttyyriuden liittäminen todistamiseen liittyy itse sanaan μάρτυς (martys). Sanan 

varsinainen merkitys kristillisen kontekstin ulkopuolella on ollut juridinen ja tar-

koittanut tosiasioiden todistajaa oikeusistuimessa. Se on tarkoittanut henkilöä, 

jonka todistuksen perusteena on ollut hänen omakohtainen kokemuksensa, kuten 

silminnäkijähavainnot, tai perusteena on ollut hänelle luotettavan tahon kertoma 

havainto tai kokemus. Sana, merkityksessä oikeusistuimessa todistaja, on ollut 

tunnettu ja käytössä jo Aristoteleella. Todistajan toimintaa on yleensä kuvattu 

verbillä μαρτυρεῖν
 21

, joka tarkoittaa lähinnä ”astua esiin todistajana” mutta yhtä 

hyvin silloinkin kun hän todistaa toisen puolesta. Toisaalta sanalla tarkoitetaan 

myös todistamista, kun kyseessä on yleinen tosiasia, totuus tai näkemys.
22

  

Sanan μάρτυς käyttö on laajentunut oikeuslaitoskäytön ulkopuolelle ja sa-

malla myös se merkitys on laajentunut.  Merkitys ei ole myöhemmässä käytössä 

enää pelkästään tapahtuneiden tosiasioiden todistamista, vaan myös näkemysten 

ja väitteiden puolesta todistamista.
23

  Todistaminen voi koskea käsityksiä, väitteitä 

tai näkemyksiä, joista todistaja on erityisen vakuuttunut. Tällöin puhutaan asiois-

ta, joita ei enää voida todistaa empiirisesti.
24

 

Uudessa testamentissa sanaa μάρτυς käytetään lähtökohtaisesti samassa 

merkityksessä kuin ei-raamatullisissakin yhteyksissä. ”Marttyyrit” todistavat to-

deksi osoitettavia asioita, mutta yhtä hyvin he todistavat vakaumukseen perustu-

vissa tilanteissa. Molemmat käytöt on havaittavissa Uudessa testamentissa.  Kris-

tillinen erityismerkitys perustuu puolestaan tilanteisiin, joissa evankeliumitekstejä 

on käytetty.
25

  Miksi juuri tämä sana, todistaja, marttyyri, on valittu tarkoittamaan 

tinkimätöntä kristittyä sankaria?  Siitä tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyy-

teen.
26

 Tarkempia käyttökategorioita on Uudessa testamentissa useita.
27

  Ensinnä-

kin on (a) perusmerkitys, jossa marttyyri on tosiasioiden todistaja.  Tästä on esi-

merkkinä Mark. 14:63, jossa Jeesusta kuulusteleva ylipappi toteaa ”Mitä me enää 

                                                 
21

 Kieliopillinen muoto akt.ind.inf.  Infinitiivimuoto, koska sana ei edusta tässä käännettävää teks-

tiä. 
22

 ”Facts generally, and also to Truths and Views” Strathmann, μάρτυς,TDNT, 476‒477. 
23

 Strathmann, μάρτυς, TDNT, 477−478. 
24

 Strathmann, μάρτυς, TDNT, 478−479.   Jako tosiasioiden ja vakuuttuneisuuden todistelun ero 

on puhtaasti Aristoteleen kehittelyn tulosta. Retoriikassaan hän jakaa todistajat menneisyyteen 

kuuluviksi ja tulevaan kuuluviksi, joiden molempien yhteydessä hän käyttää sanaa μαρτυς tai sen 

johdannaista.  
25

 Strathmann, μάρτυς, TDNT, 489.  
26

 Bowersock 1995, 6−7. 
27

 Kategoriat Strathmann, TDNT, 489‒496. 
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todistajia tarvitsemme?”
28

 Toinen (b) todistajakategoria esiintyy vain Luukkaan 

evankeliumissa. Siinä yhdistyvät tosiasioiden todistaja ja evankeliumin todistus.   

Muuten Luukkaalla μάρτυς todistaa, kuten muissakin tuon ajan kirjoituksissa, 

mutta jakeessa Luuk. 24:48
29

 ”te olette tämän todistajat” se tarkoittaa myös muu-

ta.  Ensivaikutelma tässäkin on totuuden todistamisessa mutta siinä todistetaan 

myös Jeesuksen ylösnousemuksesta, jota Luukas pitää yhtä lailla objektiivisena 

kuin vakaumuksena. Kolmas (c) todistajakategoria esiintyy Apostolien teoissa, 

joissa todistajat eivät ole saman tiedon pohjalta todistamassa.  Paavali Apt. 22:15 

todistaa Jeesusta ja Stefanos Apt. 22:20 on Jeesuksen todistaja.
30

 Neljäs (d) todis-

tajakategoria ei ole todistamista totuuden osoittamiseksi vaan todistamista ”josta-

kin” kuten 1. Tim 2:6.
31

 Viidennen (e) todistajakategorian ”marttyyri” on aktiivi-

nen todistaja kuten Hepr. 3:5.
32

 

Polykarpoksen marttyyrikertomuksessa, joka on ilmeisesti kirjoitettu heti 

hänen kuolemansa jälkeen
33

, sana μάρτυς on todistaja ja sillä on myös kristillinen 

erityismerkitys marttyyri, veritodistaja niin kuin joskus sanotaan suomeksi.   

2.1.3. Sankarikuolema 

Sankarillinen kuolema on usein toistuva teema kreikkalaisroomalaisessa kirjalli-

suudessa ja filosofiassa. Hyvän kuoleman ongelma kiehtoi, mutta lopulta siitä 

tuskin saavutettiin varsinaista määritelmää. Enemmänkin se ilmeni rituaaleissa, 

kreikkalaisen teatterin sankareiden ja sankarittarien dramaattisissa kuolemissa tai 

eeppisessä runoudessa.
34

 

Tunnetuissa kreikkalaisissa historiankirjoituksissa on tendenssi, jonka mu-

kaan hyvä kuolema johtaa kunniaan, muiston pysyvyyteen ja kuolemattomuuteen.  

Troijan sodan sankarit jo taistelivat kunniasta ja ikuisesta kuuluisuudesta.  Kuo-

lemaa ei pidä säälitellä, vaan seistä rohkeana ja tervehtiä vääjäämätöntä jokaisen 

miehen kohtaloa.
35

 Hyvä kuolema myös tarjosi mahdollisuuden nimenomaisesti 

                                                 
28

 τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων; 
29

 υμεις μαρτυρες τουτων. 
30

 22:15 εση μαρτυς αυτω, jossa ei genetiiviä, kun taas 22:20 του μαρτυρος σου. Merkityseron 

syvempi analyysi tässä yhteydessä ei ole relevantti. 
31

 το μαρτυριον καιροις ιδιοις, todistus annettava aikanansa. 
32

 μαρτυριον των λαληθησομενων. todistukseksi mitä tullaan sanomaan.   λαληθησομενων kie-

liopillinen muoto verbistä λαλεω  pass.part.fut.neut.mon.gen. 
33

 Strathmann, μάρτυς, TDNT, 505. Helmikuun 23. päivä 153. Toisin kuin Eusebiuksen kirkkohis-

torian selittäjä, jonka mukaan Polykarpoksen kuolema tapahtui vuonna 155 tai 156. Erolla ei tässä 

ole merkitystä. 
34

 Moss 2012, 26‒27. Keskustelu hyvästä kuolemasta liittyi usein kunniaan, maskuliinisuuteen ja 

patriotismiin. 
35

 Moss, 2012, 27. 



8 

 

osoittaa arvonsa ja miehisyytensä. Hyvän sotilaan merkki oli hyvä kuolema, eli 

kuolla jalosti ja hallitusti.
36

 Rooman valtakunnan aikana nousi kärsivä keho ihmi-

senä olemisen yhdeksi ilmentymäksi. Samaan aikaan muun muassa filosofi Epik-

tetos vahvisti traditionaalisempaa helleenistä aihetta mielen hillinnästä ja kehon 

ohjaamisesta sen kivusta ja kärsimisestä riippumatta.
37

  Itsehillintä aina kuole-

maan saakka olivat siis arvo sinänsä.  

Antiikin aikana hyveet olivat kreikkalaisten ja roomalaisten filosofien teore-

tisointien ja keskustelujen ytimessä.  Näissä teoretisoinneissa ja keskusteluissa 

rohkea kuolema nähtiin olevan merkkinä hyveestä ja miehisyydestä. 
38

 Kuolema 

siis teki miehen.  Jalo kuolema ei kuitenkaan ollut vain miesten saavutettavissa, 

vaan myös naisilla oli mahdollisuus hyvään kuolemaan. Vastaavasti naistenkin 

sankarilliset kuolemat kytkettiin patriotismin malleiksi siinä missä miesten sanka-

rikuolemat.
39

 

Kuolemalla voitiin myös välttää häpeä ja kunnian häpäisy.  Rooman vallan 

aikana itsemurhalla saattoi häpeän tai epäonnistumisen muuttaa sankaruudeksi.
40

 

Marttyyreissa ilmentyy sankarillisuutta, jonka voisi ajatella olevan peräisin 

kreikkalaisroomalaisesta sankarikuolemakäsityksestä.  Itsehillintä ruumiillisen 

kärsimyksen paineen alla tekee kuolevasta marttyyrin.  Marttyyrina kuollut jää 

elämään muistoissa
41

 ja häntä arvostetaan puhtaasti marttyyrina ilman aikaisempia 

muita tekoja tai niistä huolimatta. 

2.1.4. Vainotun kuolema 

Juutalaisuudessa marttyyrius on osa sen historiaa. Vanhassa testamentissa kerro-

taan juutalaisten erityisasemasta Jumalan valittuna kansana ja pitkistä taisteluista 

vieraita voimia vastaan kansallisen ja uskonnollisen yhtenäisyyden säilyttämisek-

si.
42

 Juutalaisten konfliktit kulloinkin vallassa olevien kanssa, ja niihin liittyneet 

vainot, ovat vaikuttaneet myöhempiin käsityksiin marttyyriudesta.
43

 Frend on esit-

tänyt kolme kehityslinjaa, joista ensimmäinen on henkilökohtainen todistus lain ja 

totuuden puolesta, vaikka se vaatisi kärsimistä tai jopa kuolemaa. Toinen kehitys-

linja on edellisen seurausta, jossa on toivo henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta 

                                                 
36

 Moss, 2012, 28. 
37

 Perkins 1995, 17. 
38

 Moss 2012, 28 Vrt. Antiikin neljä hyvettä: viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus.    
39

 Moss 2012, 29. 
40

 Moss 2012, 36. 
41

 Varsinaisen ikuisen elämän saavuttaminen ei ole tämän tutkielman rajoissa selvitettävissä. 
42

 Frend 1981, 31‒32. 
43

 Moss 2012, 37. Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeisestä ajasta 323 eaa. Antiochus Epifanesin 

aikaan. 
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sekä kosto luopioille ja vainoaville voimille.
44

 Kolmas kehityslinja vie maallisen 

taistelun universaalille tasolle, jossa vastustaja nähdään enemmän demonisena 

voimana kuin inhimillisenä sortajana.
45

 

Makkabilaiskirjoissa
46

 kirjoitetuista marttyyreista on tullut marttyyriuden 

prototyyppejä, joilla on ollut selvä vaikutus kristilliseen marttyyrikäsitykseen.  

Nämä kertomuksen marttyyrit sopivat hyvin alussa esitettyyn marttyyriuden mää-

ritelmään, jonka mukaan henkilö mieluummin kuolee ennen kuin luopuu va-

kaumuksestaan.
47

  

Kristityn odotettiin tunnustavan vakaumuksensa vaikka se johtaisi kärsimi-

seen ja tämä periaate näkyy jakeissa Matt. 10:32-33
48

. Tämä seuraa juutalaista 

traditiota. Sanat evankeliumissa olivat siis kristillisen marttyyrin inspiraation läh-

de, jonka voimalla he kestäisivät tulevat vainot.
49

  Uuden testamentin kirjoista 

Heprealaiskirjeessä ja Johanneksen ilmestyksessä ovat summaukset kristittyjen 

käsityksistä marttyyriudesta.  Nämä on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan lopus-

sa ja silloin kristityt olivat jo kokeneet vainoja.
50

 Vainoissa tapettu liitettiin suo-

raan Kristuksen ja profeettojen kuolemaan ja ”Uskolla he valloittivat valtakuntia, 

hallitsivat oikeutta ja saavuttivat lupaukset”
51

  

2.1.5. Kristuksen imitaatio 

Imitointi on monitahoisempaa kuin vain kopiointi. Ensinnäkin imitointi edellyttää, 

että sen kohteella on korkeampi status ja valtaa toisiin nähden. Imitoidessaan tois-

ta henkilöä, hän ihailee toisen kykyjä, persoonaa, vaikutusvaltaa ja asemaa. Tästä 

seuraa, että alemmilla ominaisuuksilla varustettu henkilö imitoi enemmillä omi-

naisuuksilla varustettua.  Imitoinnilla on lukuisia käyttötarkoituksia, joihin imitoi-

                                                 
44

 Dan. 12:2 LXX: και πολλοι των καθευδοντων εν γης χωματι εξεγερ|θη|σονται ουτοι εις ζωην 

αιωνιον και ουτοι εις ονειδισμον και εις αισχυνην αιωνιον “Useat maan tomussa nukkuvista he-

räävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun” 
45

 Frend 1981, 44. 
46

 Vanhan testamentin apokryfikirjat, 2. Makk. 
47

 De Ste. Croix 2006, 5. Frend 1981, 20‒22. Moss 2012, 39‒40. 
48

 32Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει (fut.) ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω (fut.) κἀγὼ 

ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς·33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί (konj.)με 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι (fut.) κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] 

οὐρανοῖς. 32 "Jokainen, joka tunnustautuu minulle kuuluvaksi ihmisten edessä, minäkin tunnustan 

hänet Isäni edessä taivaissa. 33 Mutta joka minut ihmisten edessä kieltää, hänet minäkin kiellän 

Isäni edessä taivaissa. 
49

 Frend 1981, 79. 
50

 Frend 1982, 90−91. Hepr. 1:3 ja Ilm. 1:5.  Heprealaiskirjeen ja Johanneksen ilmestyksen kirjoit-

tamisen ajankohdan tarkempi tarkastelu ei tässä yhteydessä ole tarpeen, riittää kun oletetaan vaino-

ja olleen ennen niin kirjoittamista. 
51

 Hepr. 11:33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον 

ἐπαγγελιῶν[ ]. 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=2532
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=4183
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=3588
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=2518
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=1722
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=1065
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=3778
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=1519
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=2222
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=166
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=2532
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=3778
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=1519
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=3680
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=2532
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=1519
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=152
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=Thayer&ref=DAN+12%3A2&ent=166
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ja pyrkii.  Käyttötarkoituksesta riippuen imitoija voi joko osoittaa esikuvansa tar-

koituksenmukaiseksi tai horjuttaa tai vahvistaa hänen asemaansa ja valtaansa.
52

  

Henkilökohtaisen kärsimisen tunnistaminen Kristuksen kanssa kärsimiseksi, 

on osa monivaiheista käytäntöjen kehitystä varhaiskristillisten pyrkiessä imitoi-

maan Kristusta jokapäiväisessä elämässään. Oman kärsimisen ymmärtäminen 

kristologiseksi kärsimiseksi ei ole ollut vain teodikean eli pahan ongelman sivu-

tuote, vaan osaksi seurausta kirkkoisien ja kirjoittajien opetuksesta. Kärsivällisyy-

destä ja vanhurskaasta kärsimisestä tuli kristillisen moraalin hyve, jonka varhaiset 

kristityt omaksuivat.  Imitaatio kristillisenä kärsimisenä ei ollut vain passiivinen 

tulkinta, vaan se oli Kristuksen jatkuvasti rohkaisema aktiivinen toimi.
53

  

Marttyyrin esittäminen Kristuksen imitoijana vaati herkkää teologista tasa-

painoilua.  Esimerkkinä vaikka marttyyri Polykarpos
54

, jonka marttyyrikertomuk-

sen kirjoittaja tekee selvän eron ”marttyyri evankeliumin mukaan” ja ”luopio 

Kvintuksen
55
” välillä. Kirjoittaja tekee selvän eron myös Polykarpoksen ja Kris-

tuksen välillä, etteivät kristityt palvoisi marttyyreita vaan Kristusta.
56

 

Imitoijalla pitää olla ymmärrys esikuvastaan, vain silloin hän osaa tulkita 

sen merkityksiä. Kun varhaiskristillinen yhteisö piti marttyyria Kristuksen imitaa-

tiona, ilmensi se tapaa, jolla he ymmärsivät Jeesusta, hänen kuolemaansa, merki-

tystään ja työtään.
57

  Kun marttyyrikertomuksessa marttyyria pidetään Kristuksen 

imitaationa, on käsitys marttyyriudesta kokonaisvaltaisempi kuin edellä esitellyis-

sä muissa ryhmissä.  

2.1.6. Vapaaehtoinen marttyyri 

Vapaaehtoisella marttyyrilla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee kuolemaa vaikka ei 

häntä vainota eikä kukaan vaadi häntä luopumaan kristillisen uskonsa periaatteis-

ta.
58

 Vapaaehtoisuuden arviointi marttyyrikertomuksista ei aina ole niin selvää ja 

siksi de Ste. Croix arvioi vapaaehtoisuuden olleen ajanlaskun alun jälkeisillä kol-

mella ensimmäisellä vuosisadalla kuitenkin jonkin asteista, vähintäänkin puoliva-

                                                 
52

 Moss 2010, 7. 
53

 Moss 2010, 21‒22. 
54

 Hänen marttyyrikertomuksensa on Eusebiuksen Kirkkohistoriassa IV.15. 
55

 Fryygialainen Kvintus Polykarpoksen marttyyrikertomuksessa ilmoitti olevansa kristitty, mutta 

”nähdessään uhkaavat vaarat pelästyi, menetti rohkeutensa ja heitti pelastuksensa” Eusebius 

IV.15.7 
56

 Polykarpoksen marttyyrikertomuksen kirjoittaja: ”Kristusta palvomme Jumalan Poikana, kun 

taas marttyyria Herran opetuslapsena ja imitoijana” Moss 2010,4. 
57

 Moss 2010,4. 
58

 De Ste. Croix 2006, 153. 
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paaehtoisuutta.
59

  Vankeudessa tai peläten joutuvansa vangituksi kristityt saattoi-

vat tehdä myös itsemurhan, uskonnollisen itsemurhan.  Näitä tapauksia ei tässä 

pidetä vapaaehtoisuuteen perustuvina.
60

 

Vapaaehtoiset marttyyrit De Ste. Croix jakaa kolmeen ryhmään.  Ensimmäi-

seen ryhmään kuuluvat marttyyrit, jotka nimenomaisesti vaativat marttyyriuden 

”sädekehää”
61

 itselleen. Toisen ryhmän marttyyrit tunnustautuivat julkisesti vai-

non aikana oma-aloitteisesti kristityksi, joka johti välittömään teloitukseen.  He 

tiesivät toimensa seuraukset.  Kolmanteen ryhmään hän sijoittaa tahallisia vahin-

gontekoja tekevät, jotka tiesivät sen johtavan pidätykseen ja teloitukseen. Tällaisia 

vahingonteko saattoi olla häirintä korkeaa virkamiestä hänen uhratessaan keisaril-

le.
62

 Vapaaehtoisen marttyyrin käsite ei ole yleisesti hyväksytty määritelmä.  Ko-

ko ilmiön olemassaolosta on eriäviä käsityksiä. Tämä näkökulma on kuitenkin 

tarpeellista tunnistaa, jotta marttyyriuden luonnetta marttyyrikertomuksissa voi-

daan mahdollisimman laaja-alaisesti arvioida. Ongelmaa aiheuttaa myös vapaaeh-

toisuuden ja puolivapaaehtoisuuden välinen ero. 

2.2. Marttyyrikertomukset 

Antiikin ajan kreikkalaiset ja roomalaiset olivat erittäin kiinnostuneista kuuluisien 

ihmisten kuolemaan johtaneista tapahtumista.  Kiinnostuksen kohteina olivat hei-

dän viimeiset elinpäivänsä, kuolemaa edeltävät merkit ja heidän lausumansa vii-

meiset sanat. Kirjoitetuissa elämänkerroissaan näistä on paljon yksityiskohtia, 

vaikka kaikki kuolemat eivät olleet välttämättä niin jaloja, usein jopa päinvas-

toin.
63

 Varhaiskristillisissä marttyyrikertomuksissa sen sijaan kerrotaan muuten 

tuntemattomien ihmisten kuolemasta. Ne ovat usein olleet tutkijoiden piirissä ai-

noita näistä kristityistä kertovia kirjoituksia.  Niitä on käsitelty omana ryhmänään 

erotuksena muusta varhaiskristillisestä kirjallisuudesta.   Marttyyrikertomukset on 

erotettu myös apokryfisistä apostolien kertomuksista sekä varhaisista kristillisistä 

apologioista, vaikka ne nimenomaisesti käsittelisivät kärsimistä tai kuolemaa.
64

 

Apologioita voidaan verrata aikansa juutalaiseen tai ei-kristilliseen sosiaali-

seen ja poliittiseen kontekstiin liittyvänä kirjallisuuden lajina. Marttyyri-

                                                 
59

 De Ste. Croix 2006, 153 “quasi-volunteers”. 
60

 De Ste. Croix 2006, 154. 
61

 “priviledge of martyrdom” 
62

 De Ste. Croix 2006, 153. 
63

 Krauter 2011, 67. 
64

 Moss 2012, 12. 
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kertomuksia sen sijaan pidetään vain kristillisenä genrenä.
65

  Marttyyrius oli tär-

keää saada yleisön tietoon, koska pelkkä kuolema ja kärsiminen eivät riitä.
66

 Ju-

dith Lieu on verrannut apologioita ja marttyyrikertomuksia.
67

 Tämän vertailun 

tuloksena hänellä on havaintoja marttyyrikertomuksista.  Marttyyrikertomukset 

ovat joko oikeuden istunnon tai oikeudenkäynnin kuvauksia tai kirjeen muotoon 

kirjoitettuja kertomuksia.  Oikeudenkäyntikuvauksien välissä saattaa olla apolo-

geettisia osia.  Kirjemuoto saattaisi olla Paavalin kirjeiden muodosta omaksuttu 

esitystapa.
68

 Joka tapauksessa marttyyrikertomukset ovat pyrkineet muovaamaan 

kristittyjen identiteettiä avoimesti, kristittyjä kuvailemalla ja selittämällä. Käytän-

nössä niiden kuvaama kristillisyys on tosin vain 1) mitä kristitty ei saa tehdä, 2) 

että on palveltava vain yhtä Jumalaa ja 3) että on luja usko ylösnousemukseen.  

Marttyyrikertomukset kuvaavat enemmän strategista identiteettiä, jolla pyritään 

vakuuttamaan lukijaan.  Kertomuksista saa vaikutelman, että marttyyri on yksin 

väkijoukkoa vastaan.  Kuulustelijan rooli vaihtelee, hän joko edustaa maltillisuut-

ta tai on väkijoukon vihamielisyyden vietävissä.
69

  

Marttyyrikertomuksissa olevat hahmot ”rikostyypin” mukaisesti voisivat ol-

la seuraavat, kolme päätyyppiä.  Ensinnäkin on tyyppi, joka luulee olevansa erit-

täin rohkea.  Tästä esimerkkinä on Polykarpoksen marttyyrikertomuksessa Kvin-

tus, joka pelästyy nähdessään villieläimet muut uhkaavat vaarat, ”kovasti pelästyi, 

menetti rohkeutensa ja heitti pelastuksensa.”
70

  Toisena on kutsusta kieltäytymi-

nen.  Polykarpos pakenee maalle mutta tulee lopulta takaisin teloituspaikkaan.  

kumpi on jalompaa, paeta vai palata?
71

 Kolmas ryhmä on kaikkea muuta kuin 

piilossa.  He olivat niitä, jotka selviytyivät vaikka eivät pysyneet tunnustuksessa, 

kuten kuvataan Vettius Epagartuksen kuoleman jälkeen Lyonin ja Viennen mart-

tyyrikertomuksessa.
72

  Marttyyrikertomusten intentiot ovat siis moniulotteiset.
73

 

Uuden testamentin kanonisten kirjoitusten ja marttyyrikertomusten suhdetta 

on pidetty vaikutuksiltaan yksisuuntaisena.  Marttyyrikertomuksia on pidetty vain 

raamatullisina reseptioina tai tulkintoina.  Suhde voi kuitenkin olla dialoginen.  

Ensimmäisen vuosisadan kanoniset kirjoitukset Jeesuksesta, siis evankeliumit, 

                                                 
65

 Lieu 2011, 205. 
66

 Castelli 2004, 33. 
67

 Vertailun tarkoituksena on osoittaa, että apologiat ja marttyyrikertomukset eivät kirjallisina 

lajeina ole niin kaukana toisistaan kuin yleisestä käsityksestä voisi päätellä. 
68

 Lieu 2011, 205−206, 212. 
69

 Lieu 2011, 220. 
70

 Eusebius IV.15.7 
71

 Eusebius IV.15.8−9. 
72

 Eusebius V.1.11−12. 
73

 Liue 2011, 221−222. 
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ovat syntyneet samaan aikaan ei-kanonisoitujen kertomusten kanssa, ja ovat saat-

taneet vaikuttaa toistensa kuviin marttyyreista. Evankeliumien lukemiseen ja ym-

märtämiseen ovat vaikuttaneet myös myöhemmät marttyyritraditiot. Tämän kes-

kinäisen intertekstuaalisuuden ilmiön ansiosta, Mossin mukaan, Uuden testamen-

tin tekstit pysyivät olennaisena osana kristillisen marttyyriuden traditioita pitkään 

niiden kirjoittamisen jälkeen.
74

 Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman yhteys marttyy-

riuteen kun on ilmeinen.
75

 

Tutkittaessa marttyyrikertomuksia esiin nousee niiden historiallisen luotet-

tavuus.  Tämä seikka on tutkimushistoriassa tunnettu. Historiallisuutta monet tut-

kijat pitävätkin marttyyrikertomuksissa tärkeämpänä kuin muissa saman ajan kir-

joituksissa. Marttyyrikertomusten historiallisen luotettavuuden ja niiden alkuperän 

paikallistamisen tutkimus olivat vallitsevia jo ennen valistuksen aikaa. Sen jälkeen 

huomio keskittyi marttyyrikertomuksiin, joilla historiallista arvoa. Tätä arvoa saa-

tettiin mitata marttyyrikertomuksen tarkkuudella välittää mahdollisimman tarkat 

tiedot kuolevan kristityn sanoista ja kuoleman tapahtumista. 1600 –luvulla perus-

tettiin Sociéte des Bollandistes
76

, jonka tarkoituksena oli juuri erottaa jyvät aka-

noista.
77

  1900 –luvulla von Campenhausen esitti kristillisen marttyyriuden olevan 

omaa kristillistä alkuperää. Vastaavasti useat tutkijat väittivät marttyyriuden ole-

van juutalaista tai kreikkalais-roomalaista alkuperää.
78

 

 Historiallisen luotettavuuden mukaan marttyyrikertomukset voidaan Hippo-

lyte Delehayen luokittelun mukaan jakaa seuraavasti:
79

 

1) Viralliset oikeuden asiakirjat marttyyrien oikeudenkäynneistä. 

2) Kirjalliset kertomukset tapahtumista, jotka silminnäkijä tai marttyyri itse 

on kirjoittanut. 

3) Toimitetut kirjoitukset, joiden pohjana ovat silminnäkijöiden raportteja 

tai marttyyrien omia kirjoituksia. 

4) Historialliset tarinat, passiones, joissa on historiallista informaatiota. 

5) Täysin fiktiiviset tarinat. 

6) ”Petolliset väärennökset”. 

  

                                                 
74

 Moss 2012, 13. Moss on puhtaasti dialogisen oletuksen kannalla. 
75

 Willert, 2011, 15. 
76

 Jesuittaa tutkimusinsituutti. bollandistes.org. 
77

 ”sorting the fraudulent chaff from the historically dependable wheat” 
78

 Frend 1981, xii−xiii. 
79

 Moss 2012, 15. 
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 Marttyyrikertomukset voisi olla paremmin ymmärrettävissä koulutukselli-

seksi propagandaksi kuin objektiiviseksi historian kirjoitukseksi. Historiallisen 

tiedon antamisen sijaan, niistä voisi löytää kuvauksia ja tietoa kristittyjen oman 

ryhmän identiteetin rakentamisesta näiden kertomusten kautta. Olivatko marttyy-

rikertomukset suorastaan kirjoitettu identiteetin rakentamista varten kristillisissä 

yhteisöissä?  Kertomukset ovat sekä kuvaavia että ohjailevia.  Ne kuvaavat kristit-

tyjen ominaisuuksia ja kertovat siitä, miten ihminen voidaan tunnistaa sellaiseksi. 

Toisaalta niistä ilmenee kristittyjen käyttäytymistä ja miten kristillisen yhteisön 

jäsenet eroavat muista sosiaalisista ryhmistä.
80

 

Ensimmäinen kristillisestä marttyyrista Stefanoksesta kerrotaan Apostolien 

teoissa, jakeet 6:8−8:1, joka on marttyyrikertomus. Stefanosta ei syytä Rooman tai  

muun vieraan vallan edustaja, joka vaatisi uhraamaan Stefanoksen vakaumuksen 

vastaisesti. Hänet tuomitsevat oman kansan johtajat väitetyistä ”herjaavista sa-

noista Mooseksesta ja Jumalasta”.  Tässäkin kertomuksessa on syytetyn puhe, 

jolla hän puolustautuu, mutta puheella voi olla toinenkin tarkoitus. Puheella ker-

tomuksen kirjoittaja halunnee osoittaa lukijoille marttyyrin kohtalon olevankin 

sama kuin Jeesuksen tai Mooseksen profeettojen. Jumalan viestintuoja on torjuttu, 

vainottu ja tapettu.
81

 Vainotun kristityn marttyyrin puheet marttyyrikertomuksissa 

ovat myös puolustautumista mutta vertailu Jeesuksen tai Mooseksen profeettojen 

kuolemiin ei ole vastaava.      

  

                                                 
80

 Cobb 2008, 5. 
81

 Krauter 2011, 50−51. 
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3. Suomennos 

3.1. Karpos 

3.1.1. Tilannekuvaus 

 

(1) Ἐνδημοῦντος τοῦ ἀνθυπάτου ἐν 

Περγάμῳ προσήχθησαν αὐτῷ οἱ 

μακάριοι Κάρπος καὶ Παπύλος, 

μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ.   

 

 (1)Prokonsulin ollessa Pergamonis-

sa, hänen eteensä tuotiin autuaat 

Karpos ja Papylos, Kristuksen todis-

tajat.  

 

Marttyyrikertomus alkaa kuulustelulla. Kuulustelija on prokonsuli ἀνθυπάτου
 82

.  

Marttyyrikertomuksen tapahtumat ajoittuvat Rooman valtakunnassa aikaan, jonka 

aloitti ensimmäinen keisari Augustus vuonna 27 eaa.
83

 Augustus määräsi levotto-

mimmat ja legioonan läsnäoloa vaativat alueet keisarillisiksi provinsseiksi kun 

taas rauhallisemmat ja vauraammat alueet senaatin alaisiksi provinsseiksi. Aasian 

provinssi
84

 oli senaatin alainen provinssi ja sitä johti prokonsuli, usein entinen 

konsuli tavallisesti aina 12 kuukautta kerrallaan.
85

 Prokonsuli on vuosien 1938 ja 

1992 Raamatun käännöksessä käskynhaltija (Ap.t 13:7).  Luonteva nimitys on 

maaherra, vaikka Suomessa maaherran valta juuri nyt ei olekaan niin merkittävä 

kuin prokonsulilla Rooman vallan aikana. Toisaalta tässä viitataan nimenomai-

seen roomalaiseen viranhaltijaan, jolloin pitäytyminen nimekkeessä prokonsuli 

vältetään mahdolliset muihin nimityksiin liittyvät merkitykset. Viranhaltijan ni-

meä ei mainita, vaikka hänellä on aktiivinen rooli kertomuksessa kuulustelijana 

tai tuomiovallan käyttäjänä.     

 Prokonsuli oli provinssinsa ylin oikeusviranomainen.  Hän kiersi toimialu-

eensa kaupungeissa ratkomassa riita-asioita ja jakamassa rangaistuksia. Kerrallaan 

hän saattoi olla paikallaan viikkoja tai jopa vuoden.
86

  Läsnäoloa tarkoittava sana 

Ἐνδημοῦντος
87

 esiintyy myös Uudessa testamentissa (2.Kor. 5:6,8 ja 9). Toisen 

korinttilaiskirjeen jakeissa merkityksessä on teologinen tendenssi, kun taas mart-

                                                 
82

 Lemma ἀνθυ  π τος. 
83

 Octavianuksesta keisari Augustukseksi on oma lukunsa Rooman historiassa, mutta niillä vaiheil-

la ei ole merkitystä tässä yhteydessä. 
84

 Aasian provinssi käsitti läntisen Vähä-Aasian eli nykyisen Turkin alueita. 
85

 Castren 2011, 488.  
86

 Christensen et. al. 2011, 79. 
87

 Lemma ἐνδημεω, L olla kotonaan, asua kotona. 
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tyyrikertomuksen prokonsulin kerrotaan olevan paikalla henkilönä. Paavalin kir-

jeissä sanaa käytetään seuraavissa merkityksissä: 1) ruumiillinen läsnäolo on pois-

saloa Herrasta tai 2) täysi yhteys Herraan on mahdollista vain ruumiin ulkopuolel-

la.
88

  Maaherran virantoimituksen liikkuvuudesta johtuen, marttyyrikertomuksessa 

mainitaan hänen juuri tässä tilanteessa olleen paikalla henkilönä Pergamonin kau-

pungissa.  Läsnäolo on konkreettista eikä sisällä Paavalin käyttämiä teologisia 

merkityksiä. 

 Pergamonin kaupunki oli Vähä-Aasiassa merkittävä keskus niin tieteessä, 

taiteessa kuin kirjallisuudessa ja kilpaili jopa Aleksandrian kanssa.  Kaupungista 

tuli osa Rooman valtakuntaa vuonna 133 eaa. kun Pergamonin kuninkaan Attalos 

III:n kuoltua kävi ilmi, että hän oli testamentannut kuningaskuntansa Roomalle.  

Hieman myöhemmin entisestä kuningaskunnasta ja ympäröivistä alueista muo-

dostettiin Aasian provinssi.
89

  Tapahtumapaikkana Pergamon on maaherran virka-

kaupunki ja tyypillinen kaupunki marttyyrikertomuksissa.
90

 Samalla se voisi olla 

historiallisesti todennäköinen, jos tapahtuma-alueena on Aasia. Marttyyrikertomus 

saa vaikuttavuutta kun tapahtumat sijoittuvat merkittävään kaupunkiin.   Perga-

monin kaupungin seurakunta on yksi seitsemästä Johanneksen ilmestyksessä kir-

jeen saavasta seurakunnasta (Ilm. 2:12‒17).  

 Karpos ja Papylos määritellään sanalla μακάριοι
91

. Sana määrittelee mart-

tyyrikertomuksen päähenkilöt. Sanalla on kolme perusmerkitystä. Ensinnäkin se 

voi tarkoittaa autuasta, autuaallista, siunattua, onnellista tai onnekasta miestä.  

Toiseksi se voi tarkoittaa varakasta ja paremmin koulutettua miestä ja kolmannek-

si kuollutta.
92

   Antiikin kreikkalaisessa käytössä sanalla on kuvattu jumalien ilois-

ta olotilaa maallisen kärsimisen ja raadannan yläpuolella. Lisäksi on sillä voitu 

tarkoittaa jumalien kaltaisen elämän saavuttanutta kuollutta.  Aristoteleen ajasta 

alkaen sanan merkitys latistui ja maallistui eivätkä runoilijat käyttäneet sitä enää 

kuten aikaisemmin. Arkisten murheiden yläpuolella olevilla alettiin tarkoittaa va-

rakkaita ihmisiä ja sen tuomaa sosiaalista asemaa jumalien sijaan. Synonyyminä 

oli usein myös εὐδαίμων
93

.
94

 Pelkän toteamuksen sijaa, sanan μακάριος merkitys 

ja käyttö kehittyivät myöhemmin yleiseksi toivotuksesi onneen ja menestykseen 

                                                 
88

 EDNT ἐνδημεω. 
89

 Bahn 2011, 116−117. 
90

 Bowersock 1995, 41. 
91

 Lemma μακάριος. 
92

 LSJ μακάριος. 
93

 Lemma εὐδαίμων. G Onnekas, varakas, iloinen. 
94

 Hauck, μακάριος, TDNT, 362. 
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niin vauraudessa, lapsissa, rakkaudessa kuin muuhunkin hyvään.
95

 Sana on Uu-

dessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään enimmäkseen juuri toivotuksissa.
96

 

Paavali käyttää puolestaan tätä sanaa kuvaamaan synneistä vapautuneen ihmisen 

tilaa (Room. 4:7).
97

 Roomalaiskatolinen kirkko julistaa autuaaksi, joka on esimer-

killinen kristitty. Autuus on osa onnellisuutta.
98

  

 Marttyyrikertomuksessa μάρτυρες
99

 voi olla todistaja tai marttyyri.  Sanan 

varhaisempi merkitys on ollut todistaja ja saanut marttyyriuteen viittaavan merki-

tyksen myöhemmin, kuten aikaisemmin on jo todettu.  Kertomuksen etenemisen 

kannalta henkilö on alussa ”vain” todistaja ja saavuttaa marttyyristatuksen vasta 

kerrottujen tapahtumien jälkeen.
100

  

 

                                                 
95

 Hauck, μακάριος, TDNT, 363. 
96

 Nimenomaan sanaa μακάριος eikä muuten kreikan vastaavia sanoja ολβιος tai εὐδαίμων. Hauck, 

μακάριος, TDNT, 367. 
97

 Hauck, μακάριος, TDNT, 369. 
98

 Katolinen katekismus §§1716−1729. 
99

 Lemma μαρτυς. 
100

 Kertomus kirjoitettu tapahtumien jälkeen, jolloin marttyyrius on jo olemassa mutta sitä ei oteta 

kerronnallisesti alussa huomioon. 
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3.1.2. Karpoksen kuulustelu alkaa 

 

 (2) ὁ δὲ ἀνθύπατος προκαθίσας ἔφη· 

Τίς καλεῖ; (3.) ὁ δὲ μακάριος ἔφη· Τὸ 

πρῶτον καὶ ἐξαίρετον ὄνομα 

Χριστιανός, εἰ δὲ τὸ ἐν τῷ κόσμῳ  

 

(2) Prokonsuli aloitti istunnon ja 

sanoi: ”Kuka sinä olet?” (3) Autuas 

vastasi: ”Ensimmäinen ja erityinen 

nimi on: kristitty. Jos kysyt maallista 

nimeäni, se on Karpos 

 

Oikeuden istunto alkaa tuomarin, tässä prokonsulin, istuutumisella. Istumiseen 

viittaavalla sanalla προκαθίσας
101

 tarkoitetaan sekä fyysistä istumista että virassa 

”istumista”.
102

 Istumisen eri puolet yhdistyvät tässä tekstissä. Merkityksinä voi-

daan nähdä sekä istunnon alkaminen että prokonsulin varsinaisella istuutumisella, 

jonka istuimen eteen kuulusteltavat oli tuotu. Kuulustelu alkaa kuulusteltavan 

nimen kysymisellä Τίς καλεῖ; ”Kuka sinä olet?” tai ”Mikä on nimesi?” ovat vaih-

toehtoehtoisia suomennoksia, koska verbi καλεω tarkoittaa juuri kutsua tai olla 

nimeltään.
103

 

 Sana ὄνομα
104

, nimi, marttyyrikertomuksessa voi olla merkitykseltään moni-

tahoisempi kuin vain kutsumanimi. Karposkin antaa vastauksessaan kaksi näkö-

kulmaa, jolloin nimet kuulostavat erilaisilta ja ovat sitä. Helleenisenä aikana 

ὄνομα oli yleinen sana. Henkilön nimi
105

 oli se, jonka vanhemmat olivat antaneet.  

Muukalaiselle piti myös antaa nimi, jotta hänelle voitiin osoittaa vieraanvaraisuut-

ta. Antiikin filosofit tutkivat ja pohtivat nimen ja todellisuuden välistä eroa.  Tätä 

eroa he kuvasivat käsitepareilla nimi vs. teko, nimi vs. käytäntö ja nimi vs. luon-

to.
106

 

 Vanhan testamentin Israel ja muut kansat tunnistivat nimen tärkeyden ja 

siihen liittyvän voiman.
107

  Nimen antaminen jollekulle loi valtasuhteen häntä 

kohtaan.
108

  Vanhassa testamentissa korostetaan oikean nimen merkitystä. Nimi 

määrittää henkilön, luo identiteetin ja on osa sitä. Ihminen on sellainen, millaisek-

                                                 
101

 Lemma προκαθίζω.  
102

 LSJ προκαθίζω. 
103

 Lemma καλεω. LSJ 
104

 Lemma ὄνομα. 
105

 Erisnimi. 
106

 Bietenhard, ὄνομα, TDNT, 243−244. 
107

 Bietenhard, ὄνομα, TDNT, 253. 
108

 Ihminen nimeää eläimet (Gen. 2:19). Myös: Siunaus jatkuu isiltä seuraaville sukupolville (Gen. 

48:12). 
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si hänet on nimetty.
109

 Kuvaava esimerkki tästä on kuvaus Nabalista ensimmäi-

sessä Samuelin kirjassa.
110

 Sen mukaan Nabal tarkoittaa tyhmyriä, ja sellainen 

Nabal myös on. 

 Ensimmäisellä πρῶτον
111

 ja erityisellä ἐξαίρετον
112

 nimellä Karpos korostaa 

hänen todellista luontoaan sekä linkkiään Kristukseen. Tätä vahvistaa vielä itse 

sanan ὄνομα toistaminen vastauksessa. Nimi Karpos on hänelle annettu, mutta hän 

tuntuu pitävän sitä vain identifiointiin tarkoitettuna.  Kuulustelijan voidaan ensisi-

jaisesti tarkoittaneen juuri tätä annettua nimeä. Uuden testamentin kontekstissa 

sanalla κοσμος tarkoitetaan koristetta (1.Piet 3:3) tai maailmaa, universumia, 

luomakuntaa (Ap.t. 17:24) tai maailmaa ihmisen asuinpaikkana, maapalloa (Matt. 

4:8).
113

 Nimeen yhdistettynä merkitys maapallolla, ihmisten asuinpaikalla, on 

maallinen nimi. Nimen Kristitty ilmaiseminen prokonsulille, kuulustelijalle, voisi 

olla tulkittavissa uhoksi heti kuulustelun aluksi.  Karpos ilmaisee, ettei aio joustaa 

omasta vakaumuksestaan. 

 Nimi Kristitty Χριστιανός on Apostolien tekojen mukaan annettu opetuslap-

sille kollektiivisesti. (Ap.t 11.26)
114

 eikä yksittäiselle ihmiselle. Valtaosa tutkijois-

ta pitää edellä mainitussa jakeessa olevan verbin χρηματιζω merkityksenä kutsua, 

eli muut alkoivat kutsua ”Herran omiin joukkoihin liittyneitä” (Ap.t 11:24) kristi-

tyiksi. Patristisiin kirjoituksiin vedoten on myös ehdotettu mainitun jakeen tulkin-

naksi heidän kutsuneen itse itseään kristityiksi.
115

  Kristityiksi yleisesti kutsutaan 

Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Kristukseen uskovia.  Nimitys saattaa myös tar-

koittaa vain vainottuja uskovia (1.Piet. 4:15−16)
116

.
117

 

                                                 
109

 Bietenhard, ὄνομα, TDNT, 254. 
110

 1 Sam. 25:25: ”Älä välitä tuosta kelvottomasta miehestä, Nabalista! Nimi on miestä myöten. 

Tyhmyri on hänen nimensä, ja tyhmyrinä hän pysyy. Minä, palvelijasi, en nähnyt niitä miehiä, 

jotka sinä lähetit.” KR92. 
111

 Lemma πρότερος. 
112

 Lemma ἐξαίρετος. G vapautettu, valikoitu, erikoinen. 
113

 Sasse, κοσμος, TDNT, 883,884,888.   
114

 χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. 
115

 Turner 1980, 66. 
116

 15: μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος· 16: εἰ 

δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω.  
117

 Turner 1980, 67. 
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3.1.3. Prokonsulin kehotus 

 

(4.) ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Ἔγνωσταί 

σοι πάντως τὰ προστάγματα τῶν 

Αὐγούστων περὶ τοῦ δεῖν ὑμᾶς 

σέβειν τοὺς θεοὺς τοὺς τὰ πάντα 

διοικοῦντας. ὅθεν συμβουλεύω ὑμῖν 

προσελθεῖν καὶ θῦσαι. 

 

(4) Prokonsuli sanoi: ”Sinä tiedät 

kaikki keisari Augustuksen määräyk-

set, jotka sitovat myös teitä osoitta-

maan kunnioitusta kaikkia hallitse-

ville jumalille.  Sen tähden neuvon 

teitä astumaan esiin ja uhraamaan.” 

 

Augustuksen määräykset τὰ προστάγματα
118

 τῶν Αὐγούστων
119

 olivat ilmeisesti 

Rooman ensimmäisen keisarin määräykset hänen jumalallisuutensa palvomiseksi. 

Rooman valtakunta oli tunnettu uskonnostaan. Rooman hallitseva luokka oli ylpeä 

esi-isiensä uskontoa kohtaan. Roomalaisen uskonnollisen vakaumuksen omiin 

jumaliinsa on väitetty olleen roomalaisen valtakunnan vahvuus muihin kansoihin 

nähden.  Sen mukaan Augustuksen valta perustui hänen kunnioitukseensa jumalia 

kohtaan.
120

   Koska Augustus on arvonimi, mainitut määräykset voivat yhtä hyvin 

olla jonkin hänen seuraajansa antamat, jolla sama arvonimi. 

 Sana δεῖν
121

 on perusmerkitykseltään sitomista tarkoittava verbi.  Apostolien 

teossa sana on yleinen Paavalin vankeuksiin liittyen.  Paavali vainosi kristittyjä 

sitomalla ja vangitsemalla heitä. Tätä sanaa käytetäänkin kun tarkoitetaan kahlei-

siin sitomista. Sitominen voi olla myös kuvaannollinen.  Uudessa testamentissa se 

esiintyy merkityksessä avioliittoon sitominen
122

 ja henkeen sitominen
123

. Sanaa 

δεω käytettään niin kirjaimellisessa
124

 kuin kuvaan-nollisessakin merkityksessä
125

 

vapauttamista tarkoittavan sanan, λυω
126

, kanssa.
127

 

                                                 
118

 Lemma πρόσταγμα. G käsky LSJ käsky, määräys, tilaus tai kehotus maksaa tai toimittaa, soti-

laskäsky. 
119

 Lemma Αὔγουστος.  Augustus on Rooman senaatin antama arvonimi Octavianukselle.  Augus-

tus on latinaa ja tarkoittaa kunnianarvoinen, majesteetillinen.  P augustus. 
120

 Frend 1981, 104−105. 
121

 Lemma δεω. G sitoa, kahlehtia, vangita, kääriä. Vaihtoehtoisesti sana voisi olla δει, joka on 

persoonaton verbi tarkoittaen: on tarpeen, tulee, täytyy, on välttämätöntä, sopii, siihen liittyvän 

inf:n kera. G. Määräykset sitovat tai määräyksiä tulee noudattaa ovat merkityksiltään lähes saman-

sisältöisiä, ja näistä on valittu sitominen. 
122

 Room. 7:2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ [ ] Siis laki sitoo naidun vaimon 

elossa olevaan mieheensä [ ] myös 1.Kor. 7:27. 
123

 Apt.t 20: 18-35. 
124

 kuten Mark. 11:2, 11:4, Joh. 11:44. 
125

 kuten Luuk. 13:16, Ilm. 9:14,20:2. 
126

 Lemma λυω. 
127

 EDNT δεω. 
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 Jumalan edessä tunnettavaa kunnioitusta, ylistystä tai myös pelkoa tarkoittaa 

sana σέβειν.
128

 Uudessa testamentissa tällä ei kuitenkaan viitata kristittyihin.  Ky-

se on jumalaa kohtaan osoitetusta kunnioituksesta ja ylistyksestä, mutta nämä ju-

malat eivät ole kristillinen Jumala.
129

 

 Uhraamisesta kieltäytyminen ja siitä seuraavat rangaistukset ovat marttyyri-

kertomuksen perusteema.  Prokonsuli tämän kuulustelun alussa vielä kehottaa 

astumaan esiin προσελθεῖν
130

.  Sanan yleisempi käyttö on lähestymistä, tulla tai 

mennä luo sekä hyökkäämistä kuvaavana sanana. Esiin astumista on kahden lais-

ta.  Neutraalimpi esiin astuminen on nousta puhumaan poliittisessa tai muussa 

tilaisuudessa. Lataantuneempi esiin astuminen on tulla oikeuden eteen.
131

  Pro-

konsuli kehottaa julkisesti astumaan esiin ja osoittamaan kunnioituksensa keisaril-

le, mutta samalla on käynnissä kuulustelutilaisuus eli jonkinasteinen oikeudellinen 

istunto. Heprealaiskirjeessä προσέρχομαι
132

 on merkityksessä käydä Jumalan 

eteen tai lähestyä Jumalaa.
133

  Uhraaminen on kehotuksen ydin.  Uhraaminen, 

sana θῦσαι
134

, tarkoittaa myös teurastamista.
135

 Sana tarkoittaa uhraamista myös 

muulla tavoin kuin teurastamalla, kuten polttamalla
136

 lihaa tai muuta ruokaa.
137

   

                                                 
128

 Lemma σέβομαι. LSJ kunnioittaa, ylistää, tuntea pelkoa. 
129

 Bornkamm, σέβομαι, TDNT, 172. 
130

 Lemma προσέρχομαι, joka näin koostuu kahdesta osasta προσ|έρχομαι ja sanan taivutusmuoto 

seuraa έρχομαι –kantaosan taivutusta. έρχομαι –sanan aoristivartalo on ελθ- , joten kyseinen kie-

liopillinen muoto on akt.inf.aor.  Aoristimuoto käännetään tässä luontevasti tällä hetkellä tapahtu-

vaksi (preesens) ja infinitiivi toimii lauseen objektina.  
131

 LSJ προσέρχομαι, G προσέρχομαι. 
132

 Kuten Hepr. 4:16 muodossa προσέρχωμεθα. med.konj.prees.mon.1. 
133

 Hepr. 4:16. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ 

χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Astukaamme siis avoimesti armon valtaistuimen eteen, 

jotta saisimme osaksemme laupeutta ja armoa, löytäisimme oikeaan aikaan avun. 
134

 Lemma θῦω. θῦ|σαι on kieliopillinen muoto akt.inf.aor. tai med.imperat.aor.yks.2. Infinitiiviksi 

tulkintaa puoltaa sama muoto kuin esiin astumista tarkoittava sana samassa lauseessa juuri edellä.  

Molemmat infinitiivin aoristit olisivat lauseen objekteja.  Tämä on valittu käännökseksi. Jos θῦσαι 

tulkitaan imperatiiviksi, antaa se voimakkaamman komennon ”uhraa!”, mutta sama käskymuoto 

kuuluisi silloin myös esiin astumiseen.  Lisäksi imperatiivimuoto on yksikön toisessa persoonassa, 

prokonsuli puhuttelee kuitenkin tässä vaiheessa molempia, monikossa, ὑμῖν.    
135

 G θῦω. 
136

 Behm, θῦω, TDNT, 180. varhaisimmin sanalla on tarkoitettu uhraamista vain polttamalla. 
137

 LSJ θῦω. 
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3.1.4. Karpos vastaa 

 

(5.) Κάρπος εἶπεν· Ἐγὼ Χριστιανός 

εἰμι, Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 

σέβομαι, τὸν ἐλθόντα ἐν ὑστέροις 

καιροῖς ἐπὶ σωτηρίᾳ ἡμῶν καὶ 

ῥυσάμενον ἡμᾶς τῆς πλάνης τοῦ 

διαβόλου· τοιούτοις δὲ εἰδώλοις οὐ 

θύω. (6.) ποίει ὃ θέλεις· ἐμὲ γὰρ 

ἀδύνατον θῦσαι κιβδήλοις φάσμασιν 

δαιμόνων· οἱ γὰρ τούτοις θύοντες 

ὅμοιοι αὐτοῖς εἰσιν.   

 

(5) Karpos sanoi: ”Minä olen kristit-

ty ja osoitan kunnioitukseni Kristuk-

selle, Jumalan pojalle, joka [näi-

nä]myöhempinä aikoina on saapunut 

meidän pelastukseksemme, ja joka on 

varjellut meidät saatanan eksytyksel-

tä. Sellaisille epäjumalille en siis 

uhraa. (6) Tee kuten tahdot, mutta 

minä en kykene uhraamaan pahojen 

henkien kavalille muodoille. Sillä 

juuri niille uhraavat ovat samanlai-

sia kuin ne.  

 

Poikaa tarkoittava sana υἱὸν
138

  esiintyy eri taivutusmuodoissa Uudessa testamen-

tissa yhteensä 379 kertaa. Poika voi tarkoittaa poikaa jälkeläisenä tai poikaa ja 

lasta yleensä, joskus eläintenkin jälkeläisiä. Poika voi olla myös adoptoitu.  Ryh-

män jäsen tai opetuslapsi on υἱὸς. Sana ilmaisee usein läheistä suhdetta kuten il-

maisussa Jumalan poika tai Jumalan lapsi, υἱὸν τοῦ θεοῦ.
139

 Kristillisessä konteks-

tissa ilmaisulla on vakiintunut nimenomaan Jeesusta Jumalan Poikana tarkoittava 

erityismerkitys.  Niin tässäkin, Kristus on Jumalan poika.  

 Karpos puhuu Jeesuksen toisen tulemisen odotuksestaan.  Saapumista ilmai-

sevan verbin muoto antaa mahdollisuuden tulkita Jeesuksen jo tulleen tai tulemi-

nen on vatsa tulevaisuudessa.
140

 Aikamuodon sijaan kirjoituksen ajatus lienee 

saapumisen luonteessa lyhytkestoisena täyttymyksenä. Tapahtuman ajankohta 

määräytyy siihen viittaavan ilmaisun myötä.  Karpoksen käyttämä ilmaisu ajan-

                                                 
138

 Lemma υἱὸς, kieliopillinen muoto mask.yks.akk. 
139

 Lemma υἱὸς. LSJ, G, L. Kuten Matt. 5:45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 

jotta olisitte taivaan Isänne lapsia.   Luuk. 6:35 καὶ ἔσεσθε (εἰμι, med.ind.fut.mon.2) υἱοὶ ὑψίστου, 

ja tulette olemaan Korkeimman lapsia. 
140

 ἐλθόντα, lemma ἔρχομαι, kieliopillinen muoto on akt.part.aor.mask.yks.akk. Aoristi ei ole var-

sinainen aikamuoto, vaan ilmentää enemmänkin lyhytkestoiseen toimintaan, joka toteutunut, mutta 

voi toteutua nyt tai tulevaisuudessa.  Viittaus menneeseen aikaan on yleinen ainakin indikatiivissa.  

Partisiippimuotoon on tässä liitetty myös artikkeli jolloin se on substantivoitu ja itsenäinen lau-

seenjäsen. A §172,§198.  Yksikön maskuliinimuoto viittaa Jeesukseen.  
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kohdasta on ὑστέροις
141

 καιροῖς
142

, viimeisinä tai myöhempinä aikoina. Myö-

hemmällä ajalla tarkoitettaneen nykyisiä myöhempiä aikoja, ei niinkään lopun 

aikoja.  Ilmaus on suora lainaus jakeesta 1.Tim. 4.1.
143

 Ilmaisu voi olla tavan-

omainen kristittyjen puhetapaan kuulunut ilmaus, joka poimittu ensimmäisen Ti-

moteuskirjeen mainitusta jakeesta.  Tässä ajatus ajankohdasta ei kuitenkaan ole 

aivan sama. Mainitussa jakeessa ilmaus viittaa lopun aikoihin, kun taas marttyyri-

kertomuksessa Karpos puhuu tästä ajasta, jota eletään Kristuksen saapumisen jäl-

keen.  

Ajatus pelastuksesta on tässä jakeessa kahdesti mutta eri sanoilla. Viittaa-

vatko σωτηρίᾳ
144

 ja ῥυσάμενον
145

 samaan vai eri asiaan? Sana σωτηρίᾳ tarkoittaa 

pelastumista hädästä, Jumalan aikaansaamaa pelastusta, sielujen pelastusta ja tur-

vallisuutta. Uudessa testamentissa sana eri taivutusmuodoissa esiintyy yhteensä 

48 kertaa, joista mainittakoon Ap.t 7.25
146

 ja Luuk. 19:9
147

. Sana ῥυσάμενον puo-

lestaan tarkoittaa pelastaa, vapahtaa tai varjella joku.  Sana kuuluu indoeurooppa-

laiseen ryhmään ja sen perusmerkitys on ollut vartioida ja suojella. Sana on peräi-

sin muinaisesta Pohjolasta
148

 sanasta waru, joka on tarkoittanut ”kivikehä haudan 

ympärillä”.
149

 Uuden testamentin sanastoon tämäkin sana kuuluu, Matt. 6:13 eli 

Isä meidän –rukouksesta ”päästä meidät pahasta”
150

. Sanat eivät ole synonyyme-

jä
151

, koska ovat eri sanaluokkia, mutta siis myös merkityseroja on. Suomennok-

sessa on käytetty: pelastus ja varjella. 

 Mitä ilmeisimmin sanat κιβδήλοις
152

 φάσμασιν
153

 δαιμόνων
154

 saattavat 

muodostaa kokonaiskäsitteen.  Näistä kaksi ensimmäistä eivät esiinny Uudessa 

                                                 
141

 Lemma ὕστερος. LSJ, G,: Jälkimäinen, myöhempi. Adjektiivi, vertailu. Kieliopillinen muoto 

mask.mon.dat. 
142

 Lemma καιρός. LSJ Aika, määrätty aika tai ajankohta, oikea aika. Kieliopillinen muoto sama 

kuin edeltävällä sanalla, mask.mon.dat. 
143

 1.Tim. 4:1: Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί (lemma ἀφίστημι) 

τινες τῆς πίστεως. Mutta Henki nimenomaan sanoo, viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta. 
144

 Lemma σωτηρία. σωτηρίᾳ kieliopillinen muoto fem.yks.dat. 
145

 Lemma ῥύομαι. ῥυσάμενον  kieliopillinen muoto med.part.aor.mask.yks.akk 
146

 Apt.t. 7:25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν 

σωτηρίαν αὐτοῖς. Hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta tulee anta-

maan heille pelastuksen. 
147

 Luuk. 19:9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο. Jeesus 

sanoi hänestä että tänään on pelastus tullut tähän taloon. 
148

 ”ancient Nordic”, Kasch, ῥύομαι, TDNT, 998. 
149

 Kasch, ῥύομαι, TDNT, 998. 
150

 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
151

 Lähes synonyymi on σωζω, joka Uudessa testamentissa yli 100 kertaa, kun ῥύομαι vain muu-

taman kerran. Kasch, ῥύομαι, TDNT, 999. 
152

 Lemma κίβδηλος. κιβδήλοις, kieliopillinen muoto neut.mon.dat.  
153

 Lemma φάσμα. φάσμασιν, kielopillinen muoto neut.mon.dat. 
154

 Lemma δαίμων. δαιμόνων, kieliopillinen muoto mask.mon.gen. 
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testamentissa eivätkä LXX:ssa. Sana κιβδήλοις tarkoittaa väärennettyä, kavalaa, 

epärehellistä ja käydä vieraissa.
155

 Puolestaan φάσμασιν
156

 on merkitykseltään 

ilmestyminen, haamu, ilmentyminen, ilmiasu, merkki taivaasta tai ennusmerkki.  

Paholainen,riivaaja, paha henki mutta myös jumala tai jumalallinen ovat sanan 

δαιμόνων
157

 merkityksiä.  Karpos puheessaan varmasti tarkoittaa ilmaisulla Jee-

suksen vastustajaa, josta voisi käyttää suomenkielistä nimitystä paha henki.  Tä-

män pahan hengen ilmiasu on kavalaa ja epärehellistä.  Se johtaa harhaan kun 

Karpoksen edustama Kristus varjelee.  Kaikki sanat ovat vielä monikossa, pahoja 

henkiä on erilaisia. Vastakkainasettelun esille tuominen tekstin mukaisesti johtaa 

suomennokseen ”pahojen henkien kavalat muodot”.  Näillä Karpos tarkoittaa saa-

tanan διαβόλου
158

 eksyttämiä πλάνης
159

 epäjumalia εἰδώλοις
160

. 

 Mitä teet, sellainen olet, on Karpoksen puheen ajatus jakeen viimeisessä 

lauseessa ὅμοιοι
161

 αὐτοῖς εἰσιν. Jos hän siis uhraisi vaaditulla tavalla, hänestä 

tulisi pahan hengen kaltainen. Hän olisi samanlaisia kuin ne. 

 

                                                 
155

 LSJ κίβδηλος. La lisäksi kirjan väärennös.  
156

 LSJ φάσμα. La lisäksi ilmaantuminen. 
157

 LSJ δαίμων, G δαίμων, L δαίμων. 
158

 Lemma διαβόλος. 
159

 Lemma πλα  νη.  
160

 Lemma εἴδωλον. LSJ epäjumala, mutta myös: kummitus, aiheeton hahmo, mielikuva, tähtiku-

vio. 
161

 Lemma ὅμοιος. LSJ samanlainen, kaltainen, sama, vertainen, sopiva, samoin, samassa asemas-

sa.  
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3.1.5. Karpoksen vastaus jatkuu 

 

(7.) ὥσπερ γὰρ οἱ ἀληθινοὶ 

προσκυνηταί, κατὰ τὴν θείαν 

ὑπόμνησιν τοῦ κυρίου οἱ ἐν πνεύματι 

καὶ ἀληθείᾳ προσκυνοῦντες τῷ θεῷ, 

ἀφομοιοῦνται τῇ δόξῃ τοῦ θεοῦ καὶ 

εἰσὶν μετ’ αὐτοῦ ἀθάνατοι, 

μεταλαβόντες τῆς αἰωνίου ζωῆς διὰ 

τοῦ λόγου, οὕτως καὶ οἱ τούτοις 

λατρεύοντες ἀφομοιοῦνται τῇ 

ματαιότητι τῶν δαιμόνων καὶ σὺν 

αὐτοῖς ἀπόλλυνται ἐν γεέννῃ. 

 

(7) Nimittäin aidot rukoilijat, Herran 

jumalallisuudesta muistuttaen, rukoi-

levat hengessä ja totuudessa Juma-

laa.  Hänen kanssaan he ovat kuole-

mattomia ja tulevat Jumalan kirk-

kauden kaltaisiksi.  Sanan välityksel-

lä he saavat osakseen iankaikkisen 

elämän.  Vastaavasti nämä epäjuma-

lia palvovat tekee pahan hengen tyh-

jänpäiväisyys kaltaisekseen, ja niiden 

kanssa heidät tuhotaan helvetissä. 

 

 

Karpoksen puhe prokonsulille jatkuu. Hän puhuu omistaan, toisista kristityistä, 

sanoilla ἀληθινοὶ
162

 προσκυνηταί
163

. Sanalla ἀληθινοὶ tarkoitetaan luotettavaa, 

rehellistä, totista ja aitoa ihmistä. Kun henkilö on προσκυνηταί, hän on rukoilija.  

Tämä ilmaisu on samassa muodossa Johanneksen evankeliumissa Joh. 4:23
164

 ja 

jatkokin seuraa samaa jaetta. Sanapari πνεύματι
165

 καὶ ἀληθείᾳ
166

 on siis myös 

suoraan Johanneksen evankeliumista, eli hengessä ja totuudessa. Suora lainaus 

tuskin on sattumaa, vaan Karpoksen julistukseen tarkoituksella kuuluvaa. Kuulus-

telija ei varmaankaan tunnistanut lainausta, mutta puhe saattoi olla tältä osin yhtä 

paljon tarkoitettu ympärillä oleville kuulijoille. Toisaalta marttyyrikertomuksessa 

on kyse kirjallisesta tuotteesta, jonka sisältöä voidaan arvioida kirjallisen tuotteen 

tarkoituksesta käsin. Jos kuulustelija ei Karposta ymmärtänytkään, niin myöhem-

mät lukijat ovat sen tunnistaneet.  

                                                 
162

 Lemma ἀληθινός. 
163

 Lemma προσκυνητής (mask.) 
164

 Joh. 4:23. ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ 

πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ·. Tulee aika ja se on jo, jolloin aidot rukoilijat rukoilevat Isää hen-

gessä ja totuudessa. 
165

 Lemma πνεῦμα. 
166

 Lemma ἀλήθεια. 
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 Aidot rukoilijat ovat Karpoksen puheessa Jumalan kirkkauden kaltaisia, 

ἀφομοιοῦνται
167

 τῇ δόξῃ τοῦ θεοῦ, ja kuolemattomia, ἀθάνατοι
168

.  He saavat 

osakseen, μεταλαβόντες
169

, Jumalan sanan välityksellä iankaikkisen elämän, τῆς 

αἰωνίου
170

 ζωῆς
171

.  Puheessaan hän jatkaa välittömästi vastapuolen kohtaloilla.  

Pahojen henkien tyhjänpäiväisyys, τῇ ματαιότητι
172

 koituu palvojien, tässä sel-

vennykseksi epäjumalien palvojien, kaltaisten tuhoksi helvetissä, γεέννῃ
173

.  

 Helvettiä kuvaava sana γεέννῃ on kreikaksi translitteroitu heprealainen Ben-

Hinnomin laaksoa tarkoittavasta sanasta.  Laakso on lähellä Jerusalemia, jossa on 

Toisen temppelin aikana uhrattu lapsia molok-jumalalle.
174

 Uudessa testamentin 

evankeliumeissa sana esiintyy 11 kertaa ja tarkoittaa paikkaa, jossa on ikuinen 

rangaistuksen tuli.
175

 12. kerta Uudessa testamentissa on jakeessa Jaak.3:6.  Vaik-

ka helvettiä ei nimenomaisesti mainita, viitataan siihen välillisesti kuten jakeessa 

Matt.13:42
176

.
177

 

 Karpos asettaa vastakkain kristityt, joita hän kutsuu aidoiksi rukoilijoiksi, ja 

muut, jotka ovat epäjumalan palvojia. Kummankin ryhmän tulevaisuus ja vääjää-

mätön, aidot rukoilijat tulevat olemaan kuolemattomia Jumalan kirkkaudessa kun 

taas epäjumalan palvojien palvoma paha tekee kaltaisekseen ja he päätyvät helvet-

tiin. Karpos ei anna muita vaihtoehtoja.        

                                                 
167

 Lemma ἀφομοιόω. Kieliopillinen muoto (supistuma ό+ ο= οῦ) ἀφομοι|οῦ|νται on 

med/pass.ind.prees. mon.3. LSJ tehdä kaltaisekseen. 
168

 Lemma ἀθάνατος.  
169

 Lemma μεταλαμβάνω. Kieliopillinen muoto μετα|λαβ|όντες akt.part.aor.mask.mon.2. LSJ 

myös: ottaa 
170

 Lemma αἰώνιος. 
171

 Lemma ζωή. 
172

 Lemma ματαιότης. LSJ tyhjyys, tarkoituksettomuus. 
173

 Lemma γέεννα.  LSJ Ge-hinnomin Laakso, rangaistuspaikka, G kuolemantakainen rangaistus-

paikka, helvetti L helvetti. 
174

 Turner 1980, 207. 
175

 Jeremias, γέεννα, TDNT, 658.  
176

 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 

ὀδόντων. ja heittävät heidät tulen uuniin; siellä tulee olemaan itku ja hampaiden kiristys. 
177

 EDNT γέεννα. 



27 

 

3.1.6. Karpos kieltäytyy uhraamasta 

 

(8.) δίκη γὰρ δικαία ἐστὶν μετὰ τοῦ 

πλανήσαντος τὸν ἄνθρωπον, τὸ 

ἐξαίρετον κτίσμα τοῦ θεοῦ, λέγω δὴ 

τοῦ διαβόλου, τοῦ παραζηλώσαντος 

οἰκείᾳ πονηρίᾳ ἐπὶ τούτῳ. ὅθεν 

γίνωσκε, ἀνθύπατε, μὴ θύειν με 

τούτοις. 

 

(8) Se on oikeudenmukainen rangais-

tus sille, joka on eksyttänyt ihmisen, 

Jumalan luodun valitun.  Puhun eri-

tyisesti saatanasta, jota nämä [ihmi-

set]seurasivat pahuuden omaiseksi.  

Prokonsuli, kuulemasi perusteella 

siis ymmärrä, en uhraa niille!” 

 

Oikeudenmukaisuus rangaistuksen yhteydessä puhuttaessa voisi tarkoittaa joko 

lainmukaista tai moraalisesti oikein tuomittua.  Sana δικαία
178

 on varhaisesti tar-

koittanut sääntöjen noudattamisen valvojaa. Valvonnan tai tarkkailun kohteina 

ovat voineet olla ihmiset tai tavarat.  Myöhemmin merkitys on ollut laillinen, so-

piva, aito tai normaali.
179

 Uuden testamentin käännöksissä sanalla on merkitys 

oikeamielinen tai hurskas.  Kristillisessä kontekstissa δικαία on vanhurskas.
180

 

Vaikka tämä onkin kristityn marttyyrin kertomus, tässä se ei voi tarkoittaa van-

hurskasta vaan on maallista oikeustajua tarkoittava.  

 Edellisessä jakeessa 7 Karpos esittää pahojen henkien kanssa epäjumalia 

palvovien kohtalon, joka vie helvettiin.   Tässä hän jatkaa sen olevan oikeutettu.  

Karpos väittää saman kohtalon kokevan myös saatanaa seuraavat ihmiset, vaikka 

ihminen on Jumalan luoma κτίσμα
181

 ja valittu ἐξαίρετον
182

.
183

 

Vastustajalle on useita nimityksiä.  Aikaisemmin jakeessa 6 Karpos puhuu 

pahojen henkien kavalista muodoista κιβδήλοις φάσμασιν δαιμόνων, jolloin pää-

sana on δαιμόνων
184

.  Tässä jakeessa vastustaja on διαβόλου
185

 saatana
186

. Onko 

                                                 
178

 Lemma δίκαιος. 
179

 LSJ δίκαιος. 
180

 G δίκαιος. 2. Tim. 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ 

κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής,[ ] Nyt minua varten on vanhurskauden seppele, jonka 

Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle sinä päivänä,[ ] 
181

 Lemma κτίσμα. G luotu.  La luotu, Jumalan luoma, tyypillinen. Kieliopillinen muoto 

neut.yks.akk (objekti). 
182

 Lemma ἐξαίρετος. G päästetty, vapautettu, valittu, erinomainen.  Kieliopillinen muoto 

neut.yks.akk. (objekti). 
183

 Sanajärjestys käännöksessä lähtee lopusta τὸ ἐξαίρετον κτίσμα τοῦ θεοῦ, Jumalan luoma valit-

tu.  Luotu ensin, vasta sitten valittu. 
184

 Lemma δαίμων. 
185

 Lemma διάβολος. 
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näillä eroa, vain ovatko ne yksi ja sama, mutta eri sanalla ilmaistu?  Sanoilla näyt-

täisi olevan eroa.  Sana δαιμόνων viittaa pahaan henkeen, riivaajaan, tai sellaisen 

pahan ilmentymään
187

.  Uudessa testamentissa suurin osa sanan esiintymistä liit-

tyy ihmeparantumisiin, joita Jeesus teki.
188

  Sitä vastoin διαβόλου tarkoittaa ad-

jektiivina panettelijaa.  Tässä sana on substantiivi ja tarkoittaa paholaista, saatanaa 

tai perkelettä.
189

 Saatana on tässä valittu käännökseen. Pahuus yleisemmin Kar-

poksen puheessa on πονηρίᾳ
190

. 

Terminä sana παραζηλώσαντος
191

 ei ole niin ratkaiseva, mutta sen harvinai-

suuden takia merkityksen löytäminen on mielenkiintoista.
192

  Saatana voisi olla 

tässä kertakaikkisen ärsyyntynyt. Toinen suomennos voisi olla kateuden heräämi-

nen, jolloin ajatuksena olisi saatanalle heräävä kateus jakeessa 7 mainittuja todel-

lisia rukoilijoita eli kristittyjä ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiaan kohtaan. 

Kolmas vaihtoehto on lähteä imitoinnin eli matkimisen tai seuraamisen merkityk-

sestä. Silloin ajatuksena on, että saatanan on saatava rangaistus koska se on eksyt-

tänyt ihmisiä, jotka ovat seuranneet sitä pahuuteen. Ihmiset eivät ole tajunneet 

mihin ovat ryhtyneet. Tämä kolmas vaihtoehto on suomennoksen ajatus.  

Karpos lopuksi vielä selventää kantansa.  Hän ei aio taipua eikä aio uhrata 

prokonsulin kehotuksesta huolimatta. Hän vetoaa kuulustelijan ymmärrykseen, 

mikä saattaa olla kuulustelijaa aliarvioiva ja provosoiva. Seuraavan jakeen alussa 

prokonsulin suuttuneisuus viittaa provosoitumiseen. 

                                                                                                                                      
186

 L διάβολος. G διάβολος. panetteleva. 1.Tim. 3:11 Γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, 

νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. Vaimot niin kuin kunnianarvoiset, eivät panettelijoita, vaan raittiita, 

uskollisia kaikessa. Substantiivina myös perkele, paholainen. 
187

 Foerster, δαιμων, TDNT, 1, 5−6: Antiikin kreikassa sanan merkitys on viitannut panteistiseen 

jumaluuteen, kansakielessä myöhemmin se tarkoittanut henkiolentoa, joka voinut olla kuolleen 

henki ja jolla yliluonnollisia voimia. Filosofit liittivät ne demoneihin, pahoihin henkiin.  Helleeni-

senä aikana pahojen henkien toiminta oli tavalla tai toiselle kytköksissä jumalalliseen. Uusi testa-

mentti tekee puolestaan selvän eron enkelien (hyvät henget) ja demonien (pahat henget) välillä.  
188

 EDNT δαιμων. Kuten Mark. 1:23-28, Matt. 8:16. 
189

 Foerster, διάβολος, TDNT, 79−80: saatanalla tai perkeleellä on Uudessa testamentissa kaksi ei 

ilmentymää: 1) absoluuttinen Jumalan antiteesi ja 2) Jumalan valtakunta lopettaa perkeleen valta-

kunnan.   
190

 Lemma πονηρία. 
191

 Lemma παραζηλόω. Kieliopillinen muoto παρα|ζηλ|ώ|σ|αντος akt.part.aor.mask.yks.gen. 
192

 LSJ vain muutama esiintymä, provoke to jealousy (herättää kateus), fret, be vexed (ärsyynty-

nyt), emulate, imitate (matkia). 
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3.1.7. Karpoksen ja prokonsulin sanailu 

 

(9.) Ὁ δὲ ἀνθύπατος θυμωθεὶς ἔφη· 

Θύσατε τοῖς θεοῖς καὶ μὴ μωραίνετε. 

 (10.) Κάρπος ὑπομειδιάσας εἶπεν· 

Θεοί, οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ 

ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν.  (11.) ὁ 

ἀνθύπατος εἶπεν· Θῦσαί σε δεῖ· 

οὕτως γὰρ ἐκέλευσεν ὁ 

αὐτοκράτωρ. (12.) Κάρπος εἶπεν· Οἱ 

ζῶντες τοῖς νεκροῖς οὐ 

θύουσιν. (13.) ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Οἱ 

θεοὶ δοκοῦσίν σοι νεκροὶ εἶναι;  

 

(9) Prokonsuli vastasi suuttuneena: 

”Uhratkaa jumalille älkääkä olko 

tyhmiä”.(10) Karpos vastasi hymyil-

len: ”Jumalat, jotka eivät ole luoneet 

taivasta ja maata, saakoot kunniat-

toman lopun.” (11) Prokonsuli sa-

noi:” Sinun on uhrattava, koska kei-

sari on niin määrännyt.” (12) Kar-

pos sanoi:” Elävät eivät uhraa kuol-

leille.” (13) Prokonsuli sanoi:” 

Näyttävätkö jumalat olevan sinusta 

kuolleita?” 

 

Prokonsuli kuulustelijana vastaa lyhyesti käskemällä uhraamaan.  Hän ei ala väit-

telemään Karpoksen puheen teemoista, vaan jatkaa suoraan eteenpäin.  Hän on 

kuitenkin suuttuneena θυμωθεὶς
193

. Karpoksen vastauksesta ei itsevarmuutta puu-

tu.  Hän, kertomuksen mukaan, vastaa hymyillen ὑπομειδιάσας
194

.  Hymyily ei ole 

leveää vaan osin peiteltyä ja hillittyä, kare huulilla. Mikä Karposta hymyilytti? Se, 

että hänen viittaus prokonsulin ymmärrykseen vähän aikaisemmin oli provosoitu-

nut kuulustelijaa vai sitä, että Karposta pidettiin tyhmänä?  

Karpos jakaa jumalat kahteen kategoriaan.  Jumala, joka on luonut 

ἐποίησαν
195

 taivaan οὐρανὸν
196

 ja maan γῆν
197

 sekä jumalat, jotka niin eivät ole 

tehneet.
198

 Jumalat jotka eivät kuulu Karpoksen kunnioittamien jumalien katego-

riaan tuhotaan ἀπολέσθωσαν
199

.  Sana tarkoittaa monenlaista tuhoamista ja tap-

pamista, mutta tässä kieliopillisessa muodossa
200

, mediumissa, merkitys voisi olla 

kunniattoman lopun saaminen.
201

 

                                                 
193

 Lemma θυμόω. 
194

 Lemma ὑπομειδιάω. LSJ hymyillen vähän. 
195

 Lemma ποιέω. LSJ sana tarkoittaa valmistusta ja luomista monessa mielessä. 
196

 Lemma οὐρανός. 
197

 Lemma γῆ. 
198

 Taivaan ja maan luoneita jumalia voi maan ja taivaan kohdalla olla vain yksi. Siitä Jumalasta 

Karpos puhuu. Jos käsitetään taivaita ja maita olevan useita, voi jumalien lukumäärä luoneidenkin 

kategoriassa olla vastaavasti enemmän kuin yksi. 
199

 Lemma ἀπόλλ μι. 
200

 ἀπολέ|σ|θωσαν kieliopillinen muoto med.imper.aor.mon.3. 
201

 LSJ ἀπόλλ μι. 
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Toinen palvonnan kohteet erottava tekijä kertomuksen mukaan on jako elä-

viin ja kuolleisiin.  Ihmiset ovat eläviä ζῶντες
202

 ja Karpos väittää elävien uhraa-

van vain eläville eikä kuolleille νεκροῖς
203

  jumalille.  Palvottavien Jumalien lu-

kumäärä edellisen jakeen 11 mukaan on yksi ja hän on elävä.  Kuolleita jumalia 

sen sijaan on monta. 

Elävän ja kuolleen jumalan ero ei ole prokonsulille sama kuin Karpokselle, 

minkä kysymys jumalien kuolleilta näyttämisestä ilmaisee. Kuolleilta näyttäminen 

δοκοῦσίν
204

 sisältää merkityksen ”näyttää joltakin” vaikka todellisuus voikin olla 

toista.  Vaikka näyttä joltakin voi olla myös luulla, niin tässä niin vei voida kään-

tää.
205

 Kuulustelijalle itselleen hänen jumalansa vaikuttavat eläviltä, vaikka ovat-

kin ”maahan kuuluvaa ainetta” niin kuin seuraavassa jakeessa Karpos sanoo.  

  

                                                 
202

 Lemma ζάω 
203

 Lemma νεκρός. 
204

 Lemma δοκέω. G luulla, arvella, näyttää. 
205

 Οἱ θεοὶ jumalat, on lauseen subjekti δοκοῦσίν näyttävät joltakin on predikaatti [σοι νεκροὶ 

εἶναι;]. Jumalat eivät luule mitään.  
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3.1.8. Karpos puhuu Jumalasta ja jumalista 

 

(14.) Κάρπος εἶπεν· Θέλεις ἀκοῦσαι; 

οὗτοι οὔτ’ ἐξ ἀνθρώπων ὄντες ποτὲ 

ἔζησαν ἵνα καὶ ἀποθάνωσιν.  (15.) 

θέλεις δὲ μαθεῖν ὅτι ἀληθές ἐστιν 

τοῦτο; ἆρον τὴν τιμήν σου ἀπ’ αὐτῶν 

ἣν δοκεῖς προσφέρειν αὐτοῖς καὶ 

γνώσῃ ὅτι οὐθέν εἰσιν· ὕλη γῆς 

ὑπάρχοντα καὶ τῷ χρόνῳ 

φθειρόμενα.    

 

(14) Karpos sanoi: ”Tahdotko kuul-

la? Ne eivät ole ihmisistä eivätkä ne 

eläneet niin, että kuolisivat. (15) 

Tahdotko oppia, että tämä on totta?  

Ota kunnioituksesi pois niiltä, joille 

kuvittelet uhraavasi ja tulet huo-

maamaan, etteivät ne ole mitään. Se 

on maahan kuuluvaa ainetta, joka 

ajan kuluessa tuhoutuu.  

 

Karpoksen puhe jatkuu jumalista.  Tähän saakka Karpoksen Jumalan ja muut ju-

malat on erottanut kaksi tekijää. Nyt hän esittää erottavia tekijöitä kaksi lisää.  

Neljästä jumalat erottavasta tekijästä ensimmäinen oli maan ja taivaan luominen 

ja toinen onko jumala elävä vai kuollut.  Nyt jakeessa 14 esiin nouseva kolmas 

tekijä on ihmisistä ἐξ ἀνθρώπων
206

 oleminen ὄντες
207

 ja neljäs: elää ἔζησαν
208

 

niin, että kuolisivat ἀποθάνωσιν
209

.  

 Totuuden oppia tai ymmärtämistä μαθεῖν
210

 Karpos tarjoaa kuulustelijalle.  

Totuus ἀληθές
 211

 tarkoittaa totta, totuutta ja totista, mutta myös totuudessa pysy-

mistä. Karpos ehkä kysymyksellään tarkoittaa, tahtooko prokonsuli oppia pysy-

mään totuudessa.
212

  Sanan ἀληθής totuuden merkityksien eri asteita esiintyy usei-

ta
213

. Seuraavassa jakeessa 15 Karpos kertoo totuuden, jonka hän on valmis opet-

tamaan.   

                                                 
206

 Lemma ἄνθρωπος. 
207

 Lemma εἰμί. 
208

 Lemma ζάω. LSJ elää. 
209

 Lemma ἀποθνήσκω. Kieliopillinen muoto ἀπο|θάν|ωσιν akt.konj.aor.mon.3. LSJ kuolla. 
210

 Lemma μανθάνω. LSJ oppia, ymmärtää, oivaltaa, tajuta, huomioida,tietää 
211

 Lemma ἀληθής. 
212

 Kuten Mark. 12:14, ”διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ 

βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις·” "Opettaja, me 

tiedämme, että sinä pysyt totuudessa ja et piittaa toisten mielipiteistä. Sinä et katso ihmisiin vaan 

opetat Jumalan tien totuuteen/totuudessa pysymiseen. 
213

 Bultmann, ἀληθής TDNT, 247−248: 1) constant, valid 1Piet.5.12, 2) ”judicial rightenousness” 

of God, 3) upright Fil.4:8, 4) trustworthy, reliable  Room.3.4, 5) sincere, honest Mark. 12:14, 6) 

real Apt.t. 12:9, 7) stament is true Tit. 1.13, 8) correct doctrine, ei esiinny Uudessa testamentissa, 

9) genuine, proper Joh. 6:55. Kuitenkin EDNT: Totuuden käsite ei olisi ollut synoptisen Jeesuksen 

eikä historiallisenkaan Jeesuksen julistuksen teema, vaan Paavalilaisessa ja Johanneslaisessa teo-

logioissa se vasta saisi käsitteellisen ilmaisun.  
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 Karpos kehottaa prokonsulia testaamaan jumalansa kehottamalla olemaan 

osoittamatta ἆρον άπο
214

 kunnioitusta τὴν τιμήν
215

 kuten aikaisemmin. Uhraami-

nen ei Karpoksen mielestä ole lähtökohtaisesti todellista, se vain näyttää δοκεῖς
216

 

siltä tai niin hän luulee tai kuvittelee. Prokonsuli kuitenkin kuvittelee uhraavansa 

προσφέρειν
217

, mutta lopulta hänen pitäisi huomata, etteivät nämä kuolleet juma-

lat ole mitään eivätkä anna mitään.
218

  Jumalat ovat vain ainetta ὕλη
219

, joka kuu-

luu jollekin ὑπάρχοντα
220

, tässä maahan γῆς
221

. Tämä on ainetta, joka tuhoutuu 

φθειρόμενα
222

.   

 

  

                                                 
214

 Lemma αἴρω (LSJ myös ἀείρω), G nostaa, ottaa, kohottaa (kätensä, silmänsä äänensä), ottaa, 

nostaa kantaakseen,kantaa, ottaa mukaansa, saada, ottaa pois elämästä (kuoleman kautta) 
215

 Lemma τιμή. LSJ, G kunnioittaminen, (varsinkin kun se liittyy sanaan δοξα). 
216

 Lemma δοκέω. G luulla, näyttää, näyttää jonkun mukaan. Jakeessa 13 samaa sanaa käytetty. 
217

 Lemma προσφέρω.  LSJ merkityksiä on runsaasti. 1) bring to or upon, apply to 2) add 3) pre-

sent, offer 4) address proposals, an offer, etc 5) convey property by deed of gift or by bequest 6) 

contribute, pay 7) resemble 8) bear in addition 9) attack. assault 10) without any sense of hostility, 

go to or towards, approach 11) deal with, behave oneself in a certain way towards a person 12) 

come near, be like 13) to be added 14) exhibit 15) apply 16) contribute 17) declare 18) add land by 

deed of conveyance 19) convey property. G tuoda, tuoda Jumalalle, uhrata. 
218

 Kysymyksen aiheuttaa yksikön ja monikon vaihtelu. Kunnioitusta osoitetaan niille ἀπ’ αὐτῶν 

(fem.mon.gen), sitä seuraava relatiivipronomini ἣν (fem.yks.akk) on yksikössä. Ei ole mitään olla-

verbi εἰσιν on monikossa (akt.ind.prees.mon.3).  ἣν on kuitenkin käännetty monikossa lauseyhtey-

den takia, toimet tässä jakeessa kohdistuvat (epä)jumaliin.  
219

 Lemma ὕλη. G metsä, polttopuut, aine, materia. 
220

 Lemma ὑπάρχω. G olla minulla, olla jonkun omaisuus. ὑπάρχ|οντα Kieliopillinen muoto 

akt.part.prees.  
221

 Lemma γῆ. 
222

 Lemma φθείρω. φθειρόμενα kieliopillinen muoto med./pass.part.prees.mon.nom.  tarkoittaa 

tuhoutumisen tapahtuvan itsestään (med.) tai ne tuhotaan (pass.). 
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3.1.9. Karpos puhuu ajasta ja ajattomuudesta 

 

 (16.) ὁ γὰρ θεὸς ἡμῶν ἄχρονος ὢν 

καὶ τοὺς αἰῶνας ποιήσας αὐτὸς 

ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος διαμένει, ὁ 

αὐτὸς ἀεὶ ὢν μήτε αὔξησιν μήτε 

μείωσιν ἐπιδεχόμενος· οὗτοι δὲ καὶ 

γίνονται ὑπὸ ἀνθρώπων καὶ 

φθείρονται, ὡς ἔφην, ὑπὸ τοῦ 

χρόνου.     

 

 (16) Mutta meidän Jumalamme on 

ajaton. Hän on luonut ikuisuuden ja 

hän on katoamaton ja hän säilyy 

iankaikkisesti. Hän on aina sama, 

eikä hän kasva eikä vähene. Mutta 

nämä [teidän jumalanne]ovat ihmis-

ten synnyttämiä ja tuhoutuvat, kuten 

sanoin, ajan myötä. 

 

Edellinen jae päättyy muiden jumalien ajallisuuden toteamiseen. Jakeessa 16 ajat-

tomuutta korostetaan monen eri sanan voimalla.  Ensinnäkin Jumala on ajaton 

ἄχρονος 
223

. Toiseksi Jumala on luonut ikuisuuden αἰῶνας
224

 , joka on katoamaton 

ἄφθαρτος
225

. Ikuisuus vielä säilyy iankaikkisesti αἰώνιος
226

. Sinettinä ajattomuutta 

korostaville sanoille Karpos summaa ὁ αὐτὸς ἀεὶ ὢν eli sanatarkasti ”hän on aina 

oleva”. Aina oleva tarkoittaa samana pysymistä. Immuniteetti muutoksille vielä 

korostaa ajattomuutta. Oli muutospaine sitten kasvua αὔξησιν
227

 tai vähenemistä 

μείωσιν
228

, niin Jumala pysyy muuttumattomana, Karpos julistaa. Kuulustelijan 

jumalat sen sijaan ovat ihmisten synnyttämiä γίνονται ὑπὸ ἀνθρώπων
229

 ja eivät 

ole ajattomia vaan tuhoutuvat φθείρονται
230

 ajan χρόνου
231

 myötä.  

 Marttyyrin näkökulmasta ikuisuus ja iankaikkinen elämä ovat keskeistä. 

Uusi testamentti käyttää sanaa αἰώνιος kolmessa merkityksessä
232

. Ensinnäkin 

Jumalan iankaikkisuus, joka ei tarkoita vain määräämätöntä aikaa ilman alkua ja 

loppua vaan ajan transsendenttista ikuisuutta.
233

 Toiseksi jumalalliset lahjat, joista 

                                                 
223

 Lemma ἄχρονος. G ajaton, iäinen. 
224

 Lemma αἰών. G aika, ajanjakso, kaukainen pitkä aika, rajaton aika, iäisyys 
225

 Lemma ἄφθαρτος. G katoamaton. 
226

 Lemma αἰώνιος. G iankaikkinen, jolla ei alkua eikä loppua.  Yleinen sana Uudessa testamentis-

sa.  
227

 Lemma αὐξάνω.  
228

 Lemma μείωσις. 
229

 passiivimuoto agentilla ὑπὸ.  
230

 Lemma φθείρω. 
231

 Lemma χρόνος. 
232

 Sasse, αἰώνιος, TDNT, 208−209. 
233

 Room. 16:26. τοῦ αἰωνίου θεοῦ. ikuinen Jumala. 
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näkyvät ovat väliaikaisia kun taas näkymättömät ovat ikuisia.
234

 Kolmanneksi 

ikuisuus on läsnä eskatologisessa odotuksessa.
235

 Karpoksen puheen ikuisuus kä-

sittää näistä ensimmäisen ja kolmannen, näkyvien ja näkymättömien lahjojen 

teema ei tule niin esille. 

 

  

                                                 
234

 2.Kor.4:18. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα 

πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, 

koska näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ikuisia. 
235

 2.Piet.1.11. οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν 

τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.   Niinpä teille tarjotaan rikas pääsy meidän Her-

ramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 
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3.1.10. Karpos puhuu saatanasta 

 

 

 (17.) τὸ δὲ χρησμεύειν καὶ ἀπατᾶν 

αὐτοὺς μὴ θαυμάσῃς. ὁ γὰρ διάβολος 

ἀπ’ ἀρχῆς πεσὼν ἐκ τῆς ἐνδόξου 

αὐτοῦ τάξεως οἰκείᾳ μοχθηρίᾳ τὴν 

πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ 

στοργὴν καταπολεμεῖ καὶ 

καταπιεζόμενος ὑπὸ τῶν ἁγίων 

τούτοις ἀνταγωνίζεται καὶ 

προκατασκευάζει πολέμους καὶ 

προλαμβάνων ἀπαγγέλλει τοῖς ἰδίοις. 

 

(17) Älä ihmettele heidän oraakkeli-

vastauksia ja pettämistään. Alun 

alkaen saatana putosi hänen hienos-

ta asemastaan oman pahuutensa 

takia.  Jumalan ihmistä kohtaan 

osoittamaa rakkautta vastaan hän 

sotii mutta pyhät murskaavat heitä 

vastustavan [saatanan]. Hän valmis-

tautuu etukäteen taisteluihin ja edel-

tä käsin ilmoittaa ne omilleen.

  

Tässä jakeessa 17 Karpoksen ajatuksen selville saamiseksi käydään koko jae sana 

sanasta läpi seuraavassa yhteenvedossa.  

 

τὸ   Artikkeli, neut.yks.nom tai neut.yks.akk. 

δὲ   G konjunktio, mutta, vaan, nimittäin, jätetään usein kääntämättä 

χρησμεύ|ειν Sanaa ei esiinny LSJ −sanakirjassa ollenkaan, jos lemma  

   χρησμεύω, utter an oracle, ilmaista oraakkeli. akt.inf.prees.  

   oraakkelin ilmaiseminen, oraakkelivastauksia. 

καὶ   G konjunktio ja adverbi, joka yhdistää sanoja, ja. 

ἀπατᾶν  Lemma ἀπατάω, LSJ pettää, huijata, harhauttaa.   

   akt.ind.prees.mon.3 pettämistään. 

αὐτοὺς   αὐτός, hän, mask.mon.akk. heidän. 

μὴ    Kieltosana, ei. 

θαυμά|σ|ῃς   Lemma θαυμάζω, G ihmetellä, kummastella, oudoksua.  

   akt.konj.aor.yks.2. A §177.4: ”konjunktiivin aoristia käytetään 

   kieltosanan μὴ  kanssa korvaamassa kielteistä imperatiivin 

   aoristia”. Älä ihmettele. 

 

ὁ   Artikkeli, mask.yks.nom, kuuluu sanaan διάβολος, jonka kanssa  

   se on samassa suvussa ja luvussa. 

γὰρ   G konjunktio, korostaa lauseen enimmäistä sanaa, jona se ei itse 

   koskaan ole. 

διάβολος  Sanan merkitystä selitetty jakeen 8 yhteydessä, saatana. 

ἀπ’ ἀρχῆς  Prepositio ἀπο G ilmaisee lähtökohtaa, etäisyyttä, aikaa josta 

   jotakin luetaan, alkuperää, syntyperää, syytä; ἀρχη G alku, 

   ensimmäinen, lieve, esivalta, henkivalta preposition jälkeen 

   ἀρχῆς on genetiivissä. alun alkaen. 

πεσὼν  Lemma πιπτω. G pudota, kaatua, langeta, hävitä.   

   akt.part.aor.mask.yks.nom. eli määrittää sanaa διάβολος, 
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   joka myös mask.yks.nom. putosi 

ἐκ   G prepositio genetiivin kanssa.  Käytetään paikallisessa 

   merkityksessä, - sta, stä, verbien jälkeen, johon voi ajatella 

   liikkumista.  

τῆς   Aktikkeli, fem.yks.gen. Sama suku, luku ja sija kuin τάξεως. 

ἐνδόξου  Lemma ἔνδοξος  G kunnioitettu, arvossa pidetty, ihana, loistava, 

   hieno. hienosta 

αὐτοῦ   prepositio αὐτος hän, mask.yks.gen.  hänen 

τάξεως   Lemma τάξις G järjestys, vuoro, asema, virka. fem.yks.gen.  

   asemastaan. 

οἰκείᾳ   Lemma οἰκεῖος  fem.yks.dat. LSJ perhe, perhekunta, kuulua 

   perheeseen, jonkun oma, henkilökohtainen, oma. omasta 

μοχθηρίᾳ   Lemma μοχθηρία fem.yks.dat  LSJ huonossa kunnossa,  

   kykenemätön, taidoton, pahuus (moraalisesti). pahuudesta. 

 

τὴν    Aktikkeli fem.yks.akk.  Sama suku ja luku kuin sanalla στοργὴν. 

πρὸς    Prepositio G luo, kohti, luona, vastaan. 

τὸν    Artikkeli, mask.yks.akk.  liittyy seuraavaan sanaan ἄνθρωπον, 

   sama suku ja luku. 

ἄνθρωπον   Lemma ἄνθρωπος mask.yks.akk. G ihminen. ihmistä.  

τοῦ   Artikkeli mask.yk.gen.  liittyy seuraavaan sanaan θεοῦ.  

θεοῦ    Lemma θεός, mask.yks.gen  G Jumala. Jumalan. 

στοργὴν   Lemma στοργή fem.yks.akk.  LSJ rakkaus, kiintymys. Artikkeli 

   samaa sukua ja lukua kuin tämä partisiippi, joten se on  

   substantivoitunut A § 199 jolloin tämä on pääsana, jota artikke-

   lin ja partisiipin väliset sanat määrittävät.  

 

καταπολεμ|εῖ  Lemma καταπολεμέω  akt.ind prees.yks.3 LSJ sodalla  

   näännyttää, vähentää,  sotia, yrittää nujertaa.    

   Yksikkömuoto, siis saatana sotii. 

καὶ    G konjunktio ja adverbi, joka yhdistää sanoja. 

 

καταπιεζό|μενος  Lemma καταπιέζω  pass.part.prees.mask.yks.nom. LSJ tiivistää, 

   Sanalle on vain yksi havaittu esiintyminen. 

   La: tukahduttaa, alistaa, murskata, ja tuntee useampia 

   viitteitä kreikankielisiin teksteihin. 

ὑπὸ    Prepositio genetiivin (τῶν ἁγίων)  kanssa G ilmaisee vaikuttavan 

   voiman tai tekijän, agentin passiivilauseessa.  

τῶν    Artikkeli mask.mon.gen 

ἁγίων   Lemma ἅγιος  mask.mon.gen. G  pyhä. pyhien. 

τούτοις   Prepositio οὗτος mask.mon.dat. G tämä, hän. heitä.   

  

ἀνταγωνίζε|ται  Lemma ἀνταγωνίζομαι  med.ind.prees.yks.3 LSJ taistella,  

   vastustaa.  Yksikkömuoto, eli vastustava on saatana. 

 

καὶ    G konjunktio ja adverbi, joka yhdistää sanoja, ja. 

προκατασκευάζ|ει  Lemma προκατασκευάζω akt.ind.prees.yks.3.  LSJ  

   valmistautua etukäteen. valmistautuu etukäteen. 

πολέμους   Lemma πόλεμος  mask.mon.akk. G sota, taistelu. taisteluihin. 

καὶ    G konjunktio ja adverbi, joka yhdistää sanoja, ja. 

προλαμβάν|ων  Lemma προλαμβάνω akt.part.prees.mask.yks.nom. G tehdä 
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   edeltä käsin, nauttia, syödä, tavata, yllättää. edeltä käsin  

   tehneenä. 

ἀπαγγέλλ|ει  Lemma ἀπαγγέλλω akt.ind.prees.yks.3. G ilmoittaa, kertoa, 

   julistaa  (uskonnollisessa merkityksessä), saarnata. ilmoittaa. 

τοῖς    Artikkeli mask.mon.dat. liityy seuraavaan sanaan ἰδίοις. 

ἰδίοις   Lemma ἴδιος  mask.mon.dat. G oma, se mikä koskee jonkin 

   omaisuutta, luonteenomainen, asianmukainen, kohtuullinen. 

   omille. 

 

 

Edellisessä jakeessa 16 Karpos kehui ja puolusti oman Jumalansa ominaisuuksia. 

Tässä seuraavassa jakeessa 17 hän kuvaa vastustajaa.  Kuulustelija kertomuksen 

alussa vaatii Karposta uhraamaan roomalaisille jumalille, vaikka mainintaa juuri 

roomalaisista jumalista ei olekaan, ja keisarille.  Kuulustelijan edustamien juma-

luuksien pääolentona Kapros pitää saatanaa, joka edustaa hänen Jumalansa vastus-

tajaa.  Saatanalla ei ole niitä ominaisuuksia, joita aikaisemmissa jakeissa on mai-

nittu Jumalan ominaisuuksiksi. Sen lisäksi saatana pettää ja antaa oraakkelimaisia, 

vaikeasti tulkittavia, vastauksia.  Ajatus saatanasta langenneena enkelinä on ilmei-

sesti Karpoksen käsitys, kun hän sanoo ”Alun alkaen saatana putosi hänen hienos-

ta asemastaan oman pahuutensa takia.” 

Taistelu hyvän ja pahan välillä on jakeen jatko.  Jumala edustaa rakkautta, 

jota pyhät puolustavat.  Saatana ja epäjumalat yrittävät nujertaa rakkautta, mutta 

eivät näytä siinä onnistuvan.  Puhe taisteluihin valmistautumisesta ja niistä etukä-

teen omilleen ilmoittaminen antaa kaksi vaihtoehdoista tulkintaa.  Aivan suoraan 

ei käy ilmi kumpi siinä valmistautuu, Jumala vai saatana.  Lauseen sijainnin pe-

rusteella se olisi saatana, joka valmistautuu taisteluihin ja siten sen voisi ymmär-

tää olevan kirjoittajan intentio.  Mitä silloin tarkoittaisi etukäteen ilmoittaminen 

omilleen?  Toisaalta, jos se tarkoittaa Jumalan valmistautumista, Karpos saattaa 

tarkoittaa Johanneksen ilmestyksen viimeistä tuomiota
236

. Ennalta ilmoittamisesta 

myös Jeesuksen sanat Mark.13:23
237

: ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα
238

 ὑμῖν πάντα. 

Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen ilmoittanut etukäteen teille kaikki.  

 

  

                                                 
236

 Matt. 25:31-46, Ilm. 20:11-15, Luuk 21. 
237

 Myös 2.Piet 3:17. 
238

 Lemma προλέγω, G sanoa edeltä käsin. ennustaa. 
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3.1.11. Karpos puhuu saatanan toiminnasta 

 

 

 (18.) ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν καθ’ ἡμέραν 

ἡμῖν συμβαινόντων, ἀρχαιότερος ὢν 

τῶν χρόνων ἀποπειράσας τὰ 

συμβησόμενα προλέγει ἅπερ αὐτὸς 

μέλλει κακοποιεῖν.  (19.) ἔχει γὰρ ἐκ 

τῆς ἀποφάσεως τοῦ θεοῦ τὴν ἀδικίαν 

τὸ εἰδέναι, καὶ κατὰ συγχώρησιν 

θεοῦ πειράζει τὸν ἄνθρωπον, ζητῶν 

πλανῆσαι τῆς εὐσεβείας. (20.) 

πείσθητι οὖν μοι, ὑπατικέ, ὅτι ἐν 

ματαιότητί ἐστε οὐ μικρᾷ.  

 

(18) Samoin meille tapahtuu joka 

päivä [edelleen], hän on aikaa van-

hempi ja ennustaa tulevat hyökkäyk-

sensä ja aikoo tehdä pahaa. (19) 

Juuri hänellä Jumalan kieltäjänä on 

tietoisuus pahuudesta.  Jumalan so-

pimuksella hän kiusaa ihmistä, yrit-

täen eksyttää hänet hurskaudesta. 

(20) Usko siis minua, konsuli, ette 

ole vähäisessä turhuudessa.” 

 

 

 

 

Karpos jatkaa: samalla tavalla ὁμοίως
239

 joka päivä καθ’ ἡμέραν meille tapahtuu 

συμβαινόντων
240

.  Tällä Karpos saattaa viitata edellisen jakeen taisteluihin valmis-

tautumiseen ja niistä omilleen ilmoittamiseen. Hän on vanhempi ἀρχαιότερος
241

 

kuin aika ja voi siten ennustaa. Hän haluaa koetella, yrittää ἀποπειράσας
242

 tehdä 

συμβησόμενα
243

  pahaa κακοποιεῖν
244

. Oikeastaan hän on tekemäisillään tai aikoo 

μέλλει
245

 tehdä sitä.   

Saatana kieltää Jumalan, on Jumalan kieltäjä τῆς ἀποφάσεως
246

 τοῦ θεοῦ.  

Kun hän kieltää Jumalan, hän tietää εἰδέναι
247

 tai hänellä on tietoisuus pahuudesta 

ἀδικίαν
248

.  Saatanan mukaan se ei ole väärin, vaan Karpoksen mukaan.  Karpos 

                                                 
239

 Lemma ὅμοιος. G jonkin kaltainen, muotoinen, näköinen; samanlainen. 
240

 Lemma συμβαίνω. G käydä, sattua yhteen, tapahtua, kohdata. Kieliopillinen muoto 

συμβαιν|όντων akt.part.prees.mask.mon.gen. Monikon maskuliini viittaa ”meille” ἡμῖν,(dat.) joka 

pääsana. 
241

 Lemma ἀρχαῖος. LSJ vanhan aikainen, kulunut, vanha, entinen. Kielioppillinen muoto 

ἀρχαιό|τερος adjektiivin vertailumuoto komparatiivi.  
242

 Lemma ἀποπειράομαι tai ἀποπειράζω LSJ molempien kohdalla: yrittää, koettaa, tehdä hyökkä-

ys, kieliopillinen muoto ἀποπειρά|σ|ας akt.part.aor.mask.yks.nom. 
243

 Lemma συμβαίνω. G käydä, sattua yhteen, tapahtua, kohdata. kielioppinen muoto 

συμβη|σ|όμενα med.part.fut.neut.mon.nom/akk 
244

 Lemma κακοποιέω. G tehdä pahaa. 
245

 Lemma μέλλω. G aikoa, olla tekemäisillään tai kokemaisillaan 
246

 Lemma ἀπόφασις. LSJ kielto, negaatio. 
247

 Lemma οἶδα. 
248

 Lemma ἀδικία. G väärämielisyys, vääryys, pahuus, jumalattomuus, epähurskaus. 
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tässä puhuu eikä saatana. Jumala sallii ja on sopinut συγχώρησιν
249

 ihmisen kiu-

saamisen. Tällä Karpos tarkoittaa ehkä samanlaista tilannetta kun Jumala salli 

Jobia kiusattavan, Job. 1:12
250

.  Näin saatana tavoittelee, yrittää, ζητῶν
251

 eksyt-

tääkseen πλανῆσαι
252

  sinua ihmistä hurskaudestasi εὐσεβείας
 253

. 

Puheen loppulauseessa Karpos puhuttelee, vokatiivin puhuttelumuodossa, 

prokonsulia konsulina ὑπατικέ
254

. Onko kyse arvostuksesta vai pilkasta jää avoi-

meksi. Turhuudeksi ματαιότητί
255

 Karpos kuulustelijaansa hurskautta omiin juma-

liinsa pitää.  Eikä tämä turhuus ole vähäistä, eli kuulustelija on toisissaan palvoes-

saan omia jumaliaan, jotka Karpoksen mukaan ovat kuolleita tehtyjä epäjumalia.  

 

  

                                                 
249

 Lemma συγχώρησις LSJ subst. sopimus. La mm. sopimus, Jumalan tahto sitten, että hän sallii, 

mutta se ei ole hänen absoluuttinen tahtonsa, sekä julkinen anteeksipyyntö. 
250

 LXX Job. 1:12: τότε εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ᾿Ιδοὺ πάντα, ὅσα ἔστιν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί 

σου, ἀλλὰ αὐτοῦ μὴ ἅψῃ. Herra sanoi saatanalle:” Olkoot, kaikki, mitä hänellä on annan sinun 

käsiisi, mutta häneen älä koske” 
251

 Lemma ζητέω. G etsiä, hakea, kysyä, tutkiskella, tavoitella, tahtoa, vaatia. Kieliopillinen muoto 

ζητ|ῶν akt.part.prees.mask.yks.nom 
252

 Lemma πλανάω. G eksyttää (pass.) eksyä. Kieliopillinen muoto πλαν|ῆ|σ|αι 

med./pass.konj.prees.yks.2. (ά+η supistumaksi ῆ) 
253

 Lemma εὐσέβεια. G jumalan pelko, hurskaus, jumalisuus.  La myös omistautuminen niin maal-

lisesti kuin jumalallisesti sekä oikea tai ortodoksinen usko. Kieliopillinen muoto εὐσεβείας 

fem.yks.gen.  
254

 Lemma ὑπατικός, LSJ konsulin arvo. 
255

 Lemma ματαιότης. G. 
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3.1.12. Karpoksen ruoskinta 

 

(21.) Ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Πολλὰ 

ἐάσας σε φλυαρῆσαι εἰς βλασφημίαν 

ἤγαγον τῶν θεῶν καὶ τῶν Σεβαστῶν. 

ἵνα οὖν μὴ ἐπὶ πλεῖόν σοι 

προχωρήσῃ, θύεις; ἢ τί λέγεις; (22.) 

Κάρπος εἶπεν· Ἀδύνατον ὅτι θύω· οὐ 

γὰρ πώποτε ἔθυσα εἰδώλοις.  

(23.) εὐθὺς οὖν ἐκέλευσεν 

κρεμασθέντα ξέεσθαι. ὁ δὲ ἔκραζεν· 

Χριστιανός εἰμι. ἐπὶ πολὺ δὲ 

ξεόμενος ἔκαμνεν καὶ οὐκέτι ἴσχυσεν 

λαλῆσαι. 

 

(21) Prokonsuli sanoi:” Paljon olet 

saanut herjata ja olet saattanut pilk-

kaan jumalia ja keisarin.  Sinuna en 

kauempaa jatkaisi. Uhraatko? Vai 

mitä sanot?” Karpos sanoi: ”Uh-

raamiseen olen kykenemätön. En ole 

koskaan uhrannut epäjumalille.” 

(23) Välittömästi prokonsuli käski 

hänet ripustettavaksi ja ruoskittavak-

si. Karpos huutaa: ”Minä olen kris-

titty!”. Paljosta ruoskimisesta hän 

uupui eikä enää jaksanut puhua.  

 

Kuulustelija ei ryhdy väittelyyn eikä tarkemmin kommentoi Karpoksen puhetta.  

Hän pitää sitä herjaamisena φλυαρῆσαι
256

, joka on saattanut pilkan βλασφημίαν
257

 

kohteeksi myös keisarin Σεβαστῶν
258

. Sanaa Σεβαστῶν löytyy Uudessa testamen-

tissa vain Apostolien teoista ja niissä jakeissa viittaan keisari Augustukseen.
259

   

Kuulustelija kehottaa lopettamaan, eikä jatka προχωρήσῃ
260

  kauempaa πλεῖόν
261

.  

Jos tämä kuulustelijan mielestä pilkkaaminen jatkuisi, saattaisi hän itse joutua 

vaikeuksiin. Hänen tehtävänään on kuulustella ja tuomita, eikä kuulla tai kuunnel-

la itseään tai edustamiaan jumalia herjattavan.  Kuulustelullahan on myös kuuli-

joita, kuten myöhemmin käy ilmi. 

 Karpos kieltäytyy uhraamasta kuulustelijan kehotuksesta huolimatta perus-

tellen käytöstään kykenemättömyydellä Ἀδύνατον
262

. Hänen tarkoituksenaan on 

varmastikin sanoa sen olevan hänelle mahdotonta.  Hän käyttää samaa sanaa ku-

                                                 
256

 Lemma φλυαρέω. G juorua, panetella.  
257

 Lemma βλασφημία G pilkka, pilkkaaminen, jumalanpilkka. 
258

 Lemma σεβαστός LSJ keisari. Sana on monikossa, mutta kirjoitettu isolla alkukirjaimella Σ. 

Keisareita on vain yksi kerrallaan vallassa, joten tässä todennäköisesti majesteettinen monikko. 
259

 EDNT σεβαστός, Apt.t. 25:21, 25:25 ja 27:1. 
260

 Lemma προχωρέω G menestyä, onnistua LSJ jatkaa, nousta puhumaan. Kieliopillinen muoto 

προχωρ|ή|σῃ med.konj.aor.yks.2. Sama muoto voisi olla akt.konj.aor.yks.3, mutta silloin tekijä 

”hän” jäisi epäselväksi. Puhuttelu koskee ”sinua”.  
261

 Lemma πλείων komparatiivi sanasta πολύς. 
262

 Lemma ἀδύνατος  G kykenemätön, voimaton.  
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ten Matt. 19:26
263

, jossa ihmiselle mahdoton on Jumalalle mahdollista. Vahvistuk-

seksi Karpos kertoo, ettei aikaisemminkaan ole epäjumalille uhrannut. Tästä ei 

suoraan käy ilmi, onko häntä aikaisemmin kuulusteltu, mutta sellaisen tulkinnan 

lauseesta voi tehdä. 

 Prokonsuli ei jää enää kuuntelemaan puhetta vaan määrää ἐκέλευσεν
264

 hä-

nelle rangaistuksen. Rangaistus on κρεμασθέντα
265

 ξέεσθαι
266

, joka tarkoittaa paa-

luun ripustamista kuitenkaan hirttämättä ja ruoskittavaksi joutumista. Ruoskimi-

sesta hänet saatetaan henkihieveriin ἔκαμνεν
267

.  Uupuminen on ilmaisuna ehkä 

lievä verrattuna kuoleman kielissä olemiseen, jota tässä asiayhteydestä päätellen 

tarkoitetaan.      

  

                                                 
263

 παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. Ihmisille se on mahdotonta, 

Jumalalle kaikki on mahdollista. 
264

 Lemma κελεύω G käskeä. 
265

 Lemma κρεμάννυμι G ripustaa, med. riippua.  Sana ei esiinny LXX:ssa eikä Uudessa testamen-

tissa. Kuitenkin sana κρεμάζω esiintyy Job. 26.7: κρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός· ripustaa maan tyh-

jyyden päälle.  
266

 Lemma ξέω. LSJ 1) shave or plane timber (kuoria puuta), 2) carve wood, shape by carving 

(kaivertaa puuta), 3) whittle, pare, in grafting (vuolla, kuoria, varttamisessa), 4) scrape smooth, 

polish (kaapia sileäksi, kiillottaa) 5) roughen by scraping (karhentaa kaapimalla) 6) flog (ruoskia, 

piestä).  Kieliopillinen muoto ξέ|εσθαι med./pass.inf.prees.  
267

 Lemma κάμνω. G väsyä, olla sairas. 
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3.2. Papylos 

3.2.1. Papyloksen kuulustelu alkaa 

 

(24.) Καὶ ἐάσας τὸν Κάρπον ὁ 

ἀνθύπατος ἐπὶ τὸν Παπύλον 

ἐτρέπετο λέγων αὐτῷ· Βουλευτὴς εἶ; 

(25.)  ὁ δὲ λέγει· Πολίτης εἰμί.  (26.)  

ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Τίνων 

πολίτης; (27.)  Παπύλος εἶπεν· 

Θυατείρων.  

 

(24) Jättäen Karpoksen, prokonsuli 

kääntyi Papyloksen puoleen sanoen 

hänelle: ”Oletko juonittelija?” (25) 

Papulos sanoi: ”Minä olen kaupun-

gin kansalainen.” (26) Prokonsuli 

sanoi:” Minkä kaupungin kansalai-

nen?” (27) Papylos sanoi:” Thyati-

ran.”  

 

Kuulustelija kääntyy ἐτρέπετο
268

 puhuttelemaan Papylosta. Papylos on marttyyri-

kertomuksen toinen marttyyri. Karpoksen ja Papyloksen keskinäistä suhdetta ei 

tarkemmin selvitetä, eikä siihen missään yhteydessä kertomuksesta viitata. Oletet-

tavaa on, että he molemmat kristittyinä tunsivat toisensa ja olivat samassa paikas-

sa samaan aikaan kun heidät oli otettu kiinni kuulusteltavaksi.  Ensimmäinen ky-

symys koskee hänen mahdollista jäsenyyttään neuvostossa Βουλευτὴς
269

, joka 

tulee ensimmäisenä esille sanan merkityksistä. Neuvoston jäsen tässä voisi olla 

vastaava kuin kaupunginvaltuutettu. Sama sana tarkoittaa myös juonittelijaa ja 

vehkeilijää. Kuulustelijalla saattaa olla mielessä molemmat merkitykset. Papylos 

vastaa sanoen olevansa kaupungin kansalainen Πολίτης
270

.  Vastaus on tulkittavis-

sa kahdella tavalla. Jos kysyjä olisi tarkoittanut juonittelijaa tai vehkeilijää, Papy-

los vastauksellaan puolustautuu olevansa kansalainen, kunnon kansalainen.  Jos 

taas kysyjä olisi kiinnostunut hänen jäsenyydestään kaupungin neuvostossa, pelk-

kä kansalaisuuden kertominen ei oikein vakuuta. Käännökseen on valittu juonitte-

lija, koska se vaikuttaa loogisemmalta seuraavien jakeiden tekstin kannalta. Mah-

dolliset juonitteluepäilyt ovat myös voineet olla Papyloksen kiinniottamisen ja 

kuulustelun alkuperäinen syy. 

 Kaupunki Θυατείρων
271

 Thyatira sijaitsee Vähässä Aasiassa nykyisen Tur-

kin alueella Pergamonin ja Sardiksen kaupunkien välissä.   

                                                 
268

 Lemma τρέπω 
269

 Lemma βουλευτής LSJ councillor, senator, plotter, contriver. (valtuutettu, senaattori, juonitteli-

ja,vehkeilijä).  
270

 Lemma  πολίτης. 
271

 Lemma Θυάτειρα. 
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3.2.2. Papyloksen lapset 

 

 

 (28.) ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Τέκνα 

ἔχεις; (29.) Παπύλος εἶπεν· Καὶ 

πολλὰ διὰ τὸν θεόν. (30.) εἷς δέ τις 

τῶν ἐκ τοῦ δήμου ἐβόησεν λέγων· 

Κατὰ τὴν πίστιν αὐτοῦ τῶν 

Χριστιανῶν λέγει τέκνα ἔχειν.  (31.)  

ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Διὰ τί ψεύδῃ 

λέγων τὰ τέκνα ἔχειν; (32.)  Παπύλος 

εἶπεν· Θέλεις μαθεῖν ὅτι οὐ ψεύδομαι 

ἀλλ’ ἀληθῆ λέγω; ἐν πάσῃ ἐπαρχίᾳ 

καὶ πόλει εἰσίν μου τέκνα κατὰ θεόν. 

  

 

 (28) Prokonsuli sanoi: ”Onko sinul-

la lapsia?” (29) Papylos sanoi: 

”Monia, Jumalan ansiosta”. (30) 

Väkijoukosta eräs huusi sanoen: 

”Hän sanoo, että koska hänellä kris-

tillinen usko hänellä on lapsia.” (31) 

Prokonsuli sanoi: ”Miksi valehtelet, 

että sinulla on lapsia?” (32) Papylos 

sanoi: ”Haluatko ymmärtää etten 

valehtele vaan sanon totuuden? Kai-

kissa maakunnissa ja kaupungeissa 

minulla on Jumalan lapsia.”   

 

 

Kuulustelu jatkuu kysymyksellä onko hänellä mahdollisesti lapsia Τέκνα
272

.   

Lapsilla voidaan tarkoittaa jälkeläisiä tai henkistä lapseussuhdetta. Kumpaa kuu-

lustelija tarkoittaa, ei vielä tässä kohtaa ole aivan selvä. Jos kuulustelija tarkoittai-

si jälkeläisiä, yrittäisi hän ehkä vedota Papyloksen vastuuseen perheestään ja saa-

da hänet taipumaan keisarille uhraamiseen kuoleman sijasta.
273

 Toisena vaihtoeh-

tona kuulustelija tarkoittaisi hänen mahdollisia kristittyjä seuraajiaan, henkisiä 

lapsia, joita hän voisi myöhemmin kuulustella. Kuulustelijan kannalta molemmat 

vaihtoehdot ovat perusteltavissa ja ajavat hänen tavoitteitaan. Papylos ilmaisee 

hänellä olevan lapsia πολλὰ διὰ τὸν θεόν, joka sananmukaisesti tarkoittaa ”paljon 

kautta Jumalan”
274

. Vastaus on siis tulkittava myöntäväksi. Prokonsuli ymmärtää 

sen tarkoittava lapsia jälkeläisinä. 

 Kuulustelua tehdään julkisella paikalla, koska väkijoukko δήμου
275

 on ym-

pärillä huutamassa ἐβόησεν
276

. Kansanjoukko ilmeisesti huomaa prokonsulin vää-

rinkäsityksen ja paljastaa Papyloksen tarkoittaneen hänen kristittyjä Χριστιανῶν 

                                                 
272

 Lemma τέκνον. G lapsi, jälkeläinen, myös henkinen lapsuussuhde, kuten opetuslapset suhteessa 

opettajaansa, τεκνα θεου uskovaiset.  
273

 Kertomuksessa ei vielä ole erikseen vaadittu Papylosta uhraamaan, jakeessa 33 uhrausvaatimus 

esitettään. 
274

 G πολυς, A § 158. 
275

 Lemma δῆμος G kansa, kokoontunut kansanjoukko, kansankokous. 
276

 Lemma βοάω G huutaa. ἐ|βό|η|σεν kieliopillinen muoto akt.ind.aor.yks.3 
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seuraajiaan eikä jälkeläisiä.  Kansanjoukon reaktiosta päätellen siinä oli kristittyjä 

mukana. Kaikki? Kansanjoukon huuto on pantu yhden esittämäksi, eräs kansajou-

kosta, mutta tuskin hän on ollut ainoa Papyloksen tuntenut. Kuulusteluja ja teloi-

tuksia ensimmäisillä vuosisadoilla seuraamassa olleet ei-kristityt saattoivat seurata 

tapahtumia kuin mitä tahansa sen ajan huvia.  Toisaalta ne, jotka näkivät tapahtu-

mat lähempää vaikka työnsä puolesta, varmasti havaitsivat jotain erityisempää.
277

   

 Prokonsuli kuitenkin pitää valheena ψεύδῃ
278

 saamaansa vastausta lapsista 

ja kysyy oikeutetusti miksi, τί
279

.  Papylos selittää vastaustaan.  Ensinnäkin hän 

kieltää valehdelleensa οὐ ψεύδομαι
280

 ja haluaa selventää vastaustaan totuudella 

ἀληθῆ.  Hän tosiaan tarkoittaa lapsillaan Jumalan lapsia τέκνα κατὰ θεόν, joita 

hänellä on kaikkialla maakunnissa ἐπαρχίᾳ
281

 ja kaupungeissa πόλει
282

. Omia lap-

sia hänellä ei siis näyttäsi olevan. 

 Maakuntien ja kaupunkien maininnasta voisi päätellä hänen kulkeneen laa-

jemmallakin alueella ja julistavan kristinuskoa. Pergamonin kaupungissakin hän 

saattaa olla vain käymässä. Toisena vaihtoehtona on, että hänet on tuotu kuulus-

teltavaksi Perganomiin, koska se prokonsulin hallintopaikka. Hänen kotikaupun-

kinsa on Thyateira, jonka kansalainen hän väittää olevansa jakeessa 27.  

                                                 
277

 Engberg 2011, 93−94. 
278

 Lemma ψεύδω LSJ valehdella, antaa väärä todistus. 
279

 Lemma τίς. 
280

 Kieltosana οὐ ja kieliopillinen muoto med/pass.ind.prees. yks.1. sananmukaisesti valehdella 

minulle (pass.) tai kieriä valheessa (med.).  
281

 Lemma ἐπαρχία G maakunta, provinssi 
282

 Lemma πόλις. 
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3.2.3. Papyloksen kuulustelu jatkuu 

 

 

(33.) ὁ ἀνθύπατος εἶπεν· Θύεις; ἢ τί 

λέγεις; (34.) Παπύλος εἶπεν· Ἀπὸ 

νεότητος θεῷ δουλεύω καὶ οὐδέποτε 

εἰδώλοις ἔθυσα, ἀλλ’ εἰμὶ 

Χριστιανὸς καὶ πλέον τούτου παρ’ 

ἐμοῦ ἀκοῦσαι οὐκ ἔχεις· οὐδὲ γὰρ 

μεῖζον τούτου ἢ κάλλιον ἔστι τι 

εἰπεῖν με.  

 

 (33) Prokonsuli sanoi: ”Uhraatko? 

Vai mitä sanot?”: (34) Papylos sa-

noi: ”Nuoruudesta asti olen Jumalaa 

palvellut enkä koskaan ole uhrannut 

epäjumalille.  Olenhan kristitty. Sinä 

et kuule minusta mitään muuta. Mi-

nulla ei ole suurempaa tai kauniim-

paa sanottavaa.”  

 

 

Uhraamisesta Θύεις kysytään Papylokselta vasta nyt. Nuoruudesta νεότητος
283

 

asti hän on vain ja ainoastaan palvellut δουλεύω
284

 Jumalaa, kun taas epäjumalat 

εἰδώλοις eivät ole saaneet häneltä yhtään uhria. Nuoruudessa hän on omaksunut 

kristinuskon, joten se on ollut hänen oma kääntymisensä. Jos hän olisi perinyt 

uskon vanhemmiltaan, hän luultavimmin sanoisi palvelleensa Jumalaa lapsesta 

asti. Toisaalta hän ei olisi ollut lapsenakaan mukana kun epäjumalille on uhrattu.  

Papylos ei halua enempää todistaa vaan lopettaa lyhyeen. Hän on kristitty 

Χριστιανὸς ja sen suurempaa μεῖζον
285

  tai kauniimpaa κάλλιον
286

 sanottavaa ei 

Papyloksella mielestään ole. Hän on ehkä kuullut Karpoksen todistamisen, eikä 

koe tarvetta toistaa, jatkaa tai lisätä siihen mitään. Puheiden vaikutuksen hän saat-

taa joka tapauksessa arvella turhaksi, prokonsuli tuomitsisi oman mielensä mu-

kaan julistuksesta tai vastaväitteistä huolimatta. 

 Sanan kaunis καλός on liitetty sanskriitinkieliseen sanaan kalja, joka on 

tarkoittanut: hyväkuntoinen, voimakas, tarmokas, erinomainen. Lingvistinen suh-

de saattaa olla myös vanhaan saksankielen sanaan hoele, joka puolestaan tarkoit-

taa sankaria ja vahvaa miestä. Raamatullisessa kontekstissa sanalla ei ole sellaise-

naan omaa erityismerkitystä vaan se noudattaa yleisiä linjoja. Papyloksen vasta-

uksessakin sana on normaalia kieltä ilman sivumerkityksiä.
287

  

                                                 
283

 Lemma νεότης.  
284

 Lemma δουλεύω. 
285

 Lemma μέγας. Komparatiivimuoto μεῖζον A § 39. 
286

 Lemma καλός. Komparatiivimuoto κάλλιον LSJ kaunis. 
287

 Bertram, καλός, TDNT, 536−537. 
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3.2.4. Papyloksen tuomio 

 

 (35.) ἀνακρεμασθεὶς δὲ καὶ οὗτος 

καὶ ξεόμενος ζυγὰς τρεῖς ἤλλαξεν 

καὶ φωνὴν οὐκ ἔδωκεν, ἀλλ’ ὡς 

γενναῖος ἀθλητὴς ἀπεδέχετο τὸν 

θυμὸν τοῦ ἀντικειμένου. 

 

 (35) Hänet myös ripustettiin ja ruos-

kittiin molemmilta puolilta kolmesti 

vaihtaen [puolta]. Ääntä hän ei 

päästänyt vaan kesti vastustajan vi-

han kuin jalo kilpailija. 

 

Papylos sai kokea vastaavan käsittelyn kuin Karpos.  Hänet ripustettiin 

ἀνακρεμασθεὶς
288

 ja ruoskittiin ξεόμενος
289

 kuten Karpos jakeessa 23. Ruoskinnan 

osalta sana on sama
290

, mutta ripustamisessa on Papyloksen osalta eri sana 

ἀνακρεμασθεὶς verrattuna Karpoksen ripustamineen κρεμασθέντα. Molemmat 

ripustamiseksi käännetyt sanat ovat erittäin harvinaisia. Erittäin harvinainen on 

myös sana ζυγὰς
291

. Sen ”paria” tarkoittava merkitys jää hieman avoimeksi.  Mu-

surillo englanninnoksensa alaviitteessä selittää sanan tarkoittavan ”paria kidutus-

ta”.
292

 Vaihtamista tarkoittava sana ἤλλαξεν
293

 voisi viitata ripustetun Papyloksen 

kääntämiseen, jolloin häntä ruoskittaisiin edestä ja takaa tai ympäri. Silloin lau-

seen loppu tarkoittaisi häntä ruoskitun kolme kertaa puolta vaihtaen tai molemmil-

ta puolilta kolme kertaa. Perusteelliseksi ja kattavaksi ruoskimista kuvataan. 

 Ruoskimisesta huolimatta hän pysyi vaiti toisin kuin Karpos. Papylos 

on puheissaan lyhyt tai ei puhu tai ääntelehdi lainkaan. Hän hillitsi vihansa 

θυμὸν
294

, jota vastustaja ἀντικειμένου
295

 tuntee. Kirjoittaja tulkitsee vihan hillitsi-

jän jaloksi γενναῖος
296

 kilpailijaksi ἀθλητὴς
297

 joka kestää ἀπεδέχετο
298

. Tutkies-

saan kristittyjen marttyyrien maskuliinisuutta, Cobb vertaa marttyyreja urheilijoi-

                                                 
288

 Lemma ἀνακρεμάννυμι  LSJ 1) hang up on a thing, 2) suspend a wounded limb in a sling,3) 

make dependent. (Sana on harvinainen, internetin hakukone ei tunnista muotoa ollenkaan) 
289

 Lemma ξέω. 
290

 Kieliopillinen muoto on tosin eri. 
291

 Lemma ζυγή LSJ pari.  
292

 pairs of tortures. Musurillo 1972, 27. 
293

 Lemma ἀλλάσσω  G muuttaa, vaihtaa johonkin  LSJ mm. vaihdella 
294

 Lemma θυμός  G elinvoima, intohimo, viha, suuttumus, raivo 
295

 Lemma ἀντίκειμαι  G olla vastapäätä, ottaa vastaan, vastustaa.  ἀντικει|μένου kieliopillinen 

muoto med./pass.part.prees.mask.yks.nom  
296

 Lemma γενναῖος  G suvussa oleva, aito, jalo, voimakas. 
297

 Lemma ἀθλητής  G kilpailija, mestari (urheilussa). 
298

 Lemma ἀποδέχομαι  G ottaa vastaan (iloiten, ystävällisesti), omaksua, tunnustaa, kiittää.  LSJ 

myöntää, hyväksyä, ottaa vastaan, ymmärtää, kestää.   ἀπεδέχ|ετο kieliopillinen muoto 

med.pass.ind.imperf.yks.3 



47 

 

hin, ἀθλητής
299

, jotka taistelevat kilpailuissa. Kuvaamalla marttyyreja gladiaatto-

rien tai urheilijoiden tapaan, marttyyrikertomuksissa on saatettu pyrkiä korosta-

maan kristillistä voimaa. Gladiaattorit niin kuin kristityt marttyyritkään eivät siten 

olleet passiivisia Rooman mahdin uhreja vaan kunniansa puolesta taistelevia.
300

 

Verrataanko Papylosta gladiaattoriin on epävarmaa. ”Jalo kilpailija” viittaa itse-

hillinnän voimaan eikä fyysiseen voimaan, jota gladiaattorien voidaan olettaa 

edustaneen. Todennäköisemmin Papyloksen käyttäytymisen esikuvana oli hänen 

Herransa käyttäytyminen kuulustelussa.
301

  

                                                 
299

 Cobb nimenomaisesti mainitsee sanan ἀθλητής kreikan kielellä.  Taistelua merkitsevän sanan 

ἀγών hän myös kirjaa kreikan kielellä. Cobb 2008, 33.  Sana ἀγών ei esiinny tässä marttyyriker-

tomuksessa.   
300

 Cobb 2008, 33−34. 
301

 Matt.28:63. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. Jeesus pysyi hiljaa. ἐ|σιώπ|α akt.ind.imperf,yks.3 σιωπαω. 
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3.3. Karpoksen ja Papyloksen kuolemantuomioiden täytän-
töönpano 

3.3.1. Papylos rukoillen 

 

(36.) Ἰδὼν δὲ ὁ ἀνθύπατος τὴν 

ὑπερβάλλουσαν αὐτῶν ὑπομονὴν 

κελεύει αὐτοὺς ζῶντας καῆναι· καὶ 

κατερχόμενοι ἔσπευδον οἱ ἀμφότεροι 

ἐπὶ τὸ ἀμφιθέατρον, ὅπως ταχέως 

ἀπαλλαγῶσιν τοῦ κόσμου. (37.) καὶ 

πρῶτος ὁ Παπύλος προσηλωθεὶς εἰς 

τὸ ξύλον ἀνωρθώθη, καὶ 

προσενεχθέντος τοῦ πυρὸς ἐν ἡσυχίᾳ 

προσευξάμενος παρέδωκεν τὴν 

ψυχήν.   

(36) Prokonsuli näki heidän ylittä-

mättömän kestävyytensä ja määräsi 

heidät poltettavaksi elävinä.  Mo-

lemmat lähtivät ja kiiruhtivat alas 

amfiteatteriin, jotta nopeasti vapau-

tuisivat maailmasta. (37) Ensiksi 

Papylos naulattiin puupaaluun ja 

nostettiin pystyyn ja tulen sytyttyä 

hän rauhallisesti rukoillen antoi hen-

kensä.  

 

Riippuminen ja ruoskinta eivät ole tappaneet kumpaakaan marttyyria.  Oliko pro-

konsulin tarkoitus tappaa vai kiduttaa vai molempia ei saa tässä jakeessa vahvis-

tusta.  Karpoksen ja Papyloksen ylittämätön ὑπερβάλλουσαν
302

 kestävyys 

ὑπομονὴν
303

 saattoi olla yllätys kuulustelijalle.  Joka tapauksessa hän tarttui seu-

raavaan keinoon rangaistusvalikoimassaan eli polttamiseen καῆναι
304

 elävältä 

ζῶντας
305

 

 Molemmat ἀμφότεροι
306

 lähtivät laskeutumaan κατερχόμενοι
307

 kiiruhtaen 

ἔσπευδον
308

 kohti teloituspaikaksi valittua amfiteatteria ἀμφιθέατρον
309

. Kulkemi-

sessa ei mainita, saattoivatko sotilaat heitä alas vai saivatko he kulkea ”vapaasti”. 

Kuulustelun yhteydessä kansanjoukko oli jo ollut ympärillä, kuolemantuomion 

täytäntöönpano tulisi samoin olemaan kaikkien nähtävänä.  Marttyyrikertomuksis-

                                                 
302

 Lemma ὑπερβάλλω.  G part. ylenpalttinen, ylen runsas.  ὑπερβάλλ|ουσαν kieliopillinen muoto 

akt.part.prees.fem.yks.akk.  
303

 Lemma ὑπομονή.  
304

 Lemma καίω.  G sytyttää, palaa, tulla poltetuksi, palaa, olla palava. 
305

 Lemma ζάω. G elää, virota, (part.) elävä. ζῶντας kieliopillinen muoto 

akt.part.prees.mask.mon.akk. 
306

 Lemma ἀμφότερος  G molemmat, kumpikin.  
307

 Lemma κατέρχομαι  G mennä, tulla, lähteä (alas). 
308

 Lemma σπεύδω G rientää, kiiruhtaa. part. finiittimuodossa olevan verbin yhteydessä nopeasti, 

kiireesti.  ἔσπευδον kieliopillinen muoto akt.inf.imperf.yks.3.  eli ei part. 
309

 Lemma ἀμφιθέατρος. 
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sa usein tuomiot täytäntöön pannaan areenoilla, harvemmin mainitaan niiden ta-

pahtuneet erityisesti amfiteatterissa. Tähän saattaa olla syynä, että amfiteatteria 

pidettiin kovin tavanomaisena kuolemantuomioiden täytäntöönpanopaikkana, 

ainakin tapahtumia seuraavan kansajoukon mielestä. Ne olivat myös yhteisiä 

paikkoja roomalaisille ja kristityille. Sijoittamalla marttyyrin kuoleman tapahtu-

mapaikaksi amfiteatterin, liittää marttyyrikertomuksen kirjoittaja tapahtumat sosi-

aalisesti ja poliittisesti merkittävään paikkaan roomalaisessa maailmassa.
310

 Kar-

poksen ja Papyloksen kerrotaan vain kiiruhtaneen amfiteatteriin, eikä siitä sen 

enempää mainita. Molemmat olivat jo kokeneet ankaran ruoskinnat, joten nopea 

kulkeminen kohti amfiteatterin areenaa vaikuttaa liioitellulta.      

 Ruoskintavaiheessa jakeessa 35 Papylos oli ripustettu mutta kiinnitystavasta 

ei ollut tarkempaa mainintaan.  Kuolemantuomiota täytäntöön pantaessa hänet 

naulataan προσηλωθεὶς
311

 puuhun ξύλον
312

 tai puupaaluun, joka pystytettiin 

ἀνωρθώθη
313

. Naulaamista tarkoittava sana προσηλωθεὶς esiintyy Uudessa testa-

mentissa vain kerran, Kolossalaiskirjeessä.
314

 Siinä mainitaan myös risti, jolloin 

vakiintunut käännös naulittiin, naulaamisen sijasta.  Tässä puupaalun ξύλον muo-

dosta tai tyypistä ei ole mainintaa, niin tuskin se silloin oli risti.  Jos se olisi ollut 

ristin muotoinen, olisi se todennäköisesti näin kristillisessä kontekstissa erikseen 

mainittu ja myös paalun poikkipuu olisi tullut sanoissa aikakin välillisesti ilmais-

tuksi. Sana ξύλον tarkoittaa myös puusta valmistettua rangaistusvälinettä, jossa 

kolot tai reiät kiinnittämiseen kuten jalkapuu tai puut kaulan ympäri.
315

 Naulaus 

on käytännön syistä ilmeisesti tapahtunut maata vasten olleeseen puupaaluun ja 

vasta siten se on nostettu pystyyn.  

 Tulen sytyttämisen, sanatarkasti tuomisen, προσενεχθέντος
316

 τοῦ πυρὸς
317

 

jälkeen Papylos rukoili προσευξάμενος
318

 ja antoi παρέδωκεν
319

 hengen ψυχήν
320

 

eli oman henkensä.
321

  

                                                 
310

 Cobb 2008, 35−36. 
311

 Lemma προσηλόω. G naulata 
312

 Lemma ξύλον. G puu, jokin puusta tehty, seiväs, kasvava puu, ristinpuu. 
313

 Lemma ἀνορθόω. G ojentaa, pystyttää jälleen, pass. oikaista suoraksi. 
314

 Kol. 2.14 [ ] καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ. [ ] ja sen hän otti 

(αἴρω) pois keskeltä[mme] ja naulitsi ristiin. 
315

 LSJ ξύλον. 
316

 Lemma προσφέρω G tuoda joku jonkin luo, tarjota, ojentaa, tuoda Jumalalle, uhrata  
317

 Lemma πῦρ G tuli 
318

 Lemma προσεύχομαι G rukoilla. 
319

 Lemma παραδίδωμι G antaa 
320

 Lemma ψυχή G sielu, henki. 
321

 Kun asiayhteys ei vaadi, omistajaa, tässä hengen omistajaa, ei erikseen mainita.  
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Sanaa tuli πυρὸς käytettiin helleenisenä aikana kun tarkoitettiin polttamista, 

valaisemista tai lämmittämistä. Kuvaannollisesti se ilmaisi väkivaltaisuutta ja vas-

tustamattomuutta. Puhdistautumisriitteissä tuli saattoi olla merkittävässä roolis-

sa
322

.  Uudessa testamentissa sanan käyttötarkoituksia on laajemmin.  Tuli tarkoit-

taa arkipäivän välttämättömyyttä, jonka käyttö voi olla vaarallistakin (Mark. 

9:22).  Muiden merkityksien ohella se tarkoittaa puhdistautumista (Mark. 9:49) tai 

helvetin tulta jumalallisen voiman ja vallan välineenä (Matt.5:22, 18:9).
323

 Mart-

tyyrikertomuksen tuli on vain tuolloin käytetty rangaistusmuoto tai sillä sen lisäk-

si halutaan viitata jumalalliseen voimaan ja valtaan. 

  

                                                 
322

 Lang, πῦρ, TDNT, 929. 
323

 EDNT πῦρ. 
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3.3.2. Karpos nauraen 

 

 (38.) καὶ μετὰ τοῦτον προσηλωθεὶς 

ὁ Κάρπος προσεμειδίασεν. οἱ δὲ 

παρεστῶτες ἐκπλησσόμενοι ἔλεγον 

αὐτῷ· Τί ἐστιν ὅτι ἐγέλασας; (39.) ὁ 

δὲ μακάριος εἶπεν· Εἶδον τὴν δόξαν 

κυρίου καὶ ἐχάρην ἅμα δὲ καὶ ὑμῶν 

ἀπηλλάγην καὶ οὐκ εἰμὶ μέτοχος τῶν 

ὑμετέρων κακῶν.   

 (38) Tämän jälkeen naulattiin hy-

myilevä Karpos. Läsnäolijat kysyivät 

häneltä hämmästyneinä: ”Miksi olet 

nauravainen?” (39) Autuas sanoi: 

”Näen Herran kirkkauden ja samalla 

iloitsen. Samalla vapaudun teistä, 

enkä ole osallinen teidän pahuudes-

tanne”.  

 

 

Karpos kokee saman rangaistuksen kuin Papylos.  Karpos kuitenkin hymyilee 

προσεμειδίασεν
324

. Kansaa oli tämänkin jakeen mukaan läsnä, koska mainitaan 

läsnäolijoita, tai vieressä seisovia, παρεστῶτες
325

 olevan. Vieressä seisovat olivat 

ymmärrettävästi hämmästyneitä ἐκπλησσόμενοι
326

 kuolemaan tuomituin hymyi-

lystä rangaistusta täytäntöön pantaessa.  Oikeastaan hän taisi nauraa, olla naura-

vainen, ἐγέλασας
327

, kansan kysymyksestä päätellen. Karpos perustelee nauruaan, 

koska iloitsee ἐχάρην
328

 Herran kirkkauden näkemisestä ja vapautuu 

ἀπηλλάγην
329

 ympärillä olevista ja heidän pahuudestaan κακῶν
330

. 

 Perusmerkitys sanalle ἀπαλλάσσω on: poistamalla muuttua, tehdä pois. 

Merkitys vapauttaa kuolemaa pelkäävät on tällä sanalla jakeessa Hepr. 2:15
331

, 

irtaantua jakeessa Apt.t.19:12 ja paeta jakeessa Luuk. 12:58  

                                                 
324

 Lemma προσμειδιάω LSJ hymyillä. 
325

 Lemma παρίστημι G asettaa, viedä eteen, tuoda julki, tuolla luo, asettua viereen, seisoa lähellä. 
326

 Lemma ἐκπλήσσω  G hämmästyttää pass. hämmästyä, pelästyä. ἐκπλησς|όμενοι kieliopillinen 

muoto med./pass.part.prees.mask.mon.nom. 
327

 Lemma γελάω G nauraa. Kysymyslause Τί ἐστιν ὅτι ἐγέλασας; tarkoittaa lyhyesti ”miksi nau-

rat?” mutta kysymys kirjoitettu perifrastisen konjugaation kieliopilliseen muotoon (ειμι + part.). A 

§ 66. 
328

 Lemma χαίρω G iloita, riemuita, olla iloinen, voida hyvin.  
329

 Lemma ἀπαλλάσσω G päästää, lähteä, poistua, vapautua, päästä eroon. 
330

 Lemma κακός G paha, ilkeä, vahingollinen, huono, rikos, synti. 
331

 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 
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3.3.3. Sotilas sytyttää Karpoksen 

 

(40.) ὡς δὲ ὁ στρατιώτης τὰ ξύλα 

ἐπιτιθεὶς ὑφῆπτεν, ὁ ἅγιος Κάρπος 

κρεμώμενος εἶπεν· Καὶ ἡμεῖς τῆς 

αὐτῆς μητρὸς ἐγεννήθημεν Εὔας καὶ 

τὴν αὐτὴν σάρκα ἔχομεν, ἀλλ’ 

ἀφορῶντες εἰς τὸ δικαστήριον τὸ 

ἀληθινὸν πάντα ὑπομένωμεν.   

(40) Kun sotilas asetti puut ja sytytti 

ne, riippuva pyhä Karpos sanoi: ”Me 

olemme samasta äidistä, Eevasta, 

syntyneet ja olemme samaa lihaa, 

mutta kun katsomme kohti todellista 

tuomaria, kestämme kaiken”.   

 

 

Rangaistuksen toimeenpano oli sotilaan στρατιώτης
332

 tehtävä. Sotilas on toinen 

henkilö, joka mainitaan viranomaisista prokonsulin lisäksi.  Hänestäkään ei maini-

ta nimeä, vain virka-asema prokonsulin tapaan.  Todennäköisesti sotilaita tilai-

suudessa oli enemmänkin, mutta tässä mainitaan vain yksi heistä. Polttamista var-

ten sotilas sytytti ὑφῆπτεν
333

 puut ξύλα
334

, joka sama sana kuin puupaalu, johon 

Karpos oli kiinnitetty.  Itse paalua ei tässä sytytetä, vaan sytyttämistä varten ovat 

erilliset puut.  Puupaalu syttyy sytykepuiden ansiosta. 

 Puupaaluun riippuvaksi joutuva κρεμώμενος
335

 ei ole enää autuas μακάριος, 

vaan kertomuksessa hänestä on tullut pyhä ἅγιος
336

. Sotilaan tehdessä työtään 

Karpos vielä julistaa sanomaansa, aivan kuin hän puhuisi myös ympärillä olevalle 

väelle. Karpoksen mukaan me olemme syntyneet samasta äidistä μητρὸς
337

 ja 

olemme samaa lihaa σάρκα
338

 eli samaa syntyperää. Ketkä me? Tarkoittaako hän 

kaikkia nyt ympärillään olevia, kaikkia kristittyjä vai kaikkia ihmisiä? Tuskin hän 

pelkästään sotilaalle puhuu. Sanaa σάρξ on antiikin Kreikassa ollut käytössä ihmi-

sen lihaa tarkoittavassa merkityksessä.  Myöhemmin merkitykset ovat laajentu-

neet syntyperää tarkoittavan lisäksi koskemaan myös yksittäistä henkilöä, ihmisiä 

kollektiivisesti tai ihmisen luonteen heikkoutta.    Jakeen lopun mukaan hän jat-

kaa: jos katsomme ἀφορῶντες
339

 kohti todellista tuomaria δικαστήριον
340

, kes-

                                                 
332

 Lemma στρατιώτης. G sotamies LSJ sotilas, ammattisotilas.  
333

 Lemma ὑφάπτω  
334

 Lemma ξύλον.G puut, tässä polttopuut. 
335

 Lemma κρεμάννυμι. G ripustaa, riippua. LSJ hirttää, ripustaa  
336

 Lemma ἅγιος. G pyhä. 
337

 Lemma μήτηρ G äiti. 
338

 Lemma σάρξ G liha. 
339

 Lemma ἀφοράω G katsoa, luoda silmänsä johonkin. 
340

 Lemma δικαστήριον LSJ tuomioistuin, tuomari 
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tämme ὑπομένωμεν
341

 kaiken.  Todellinen tuomari Karpokselle on Kristus. Kar-

pokselle kuoleman läheisyys vain antaa lisää voimia. 

 Tämän jakeen puheet lihasta, tuomarista ja kestämisestä ovat hengeltään 

erilaista kuin Karpoksen aikaisemmat puheet Jumalan ja saatanan tai heidän pal-

velijoidensa vastakkainasettelusta. Nyt katse on jo tulevassa. Tulevassa taivaassa 

marttyyrit ovat enkeleistä, ja he muuttuvat sellaisiksi jo ennen kuolemaansa.  Tä-

mä perustuu kuvaukseen Stefanoksesta, jonka kasvot tulivat kuulustelun aikana 

enkelin kasvoiksi, Ap.t. 6:15
342

.
343

 Ulkoista muodonmuutosta Karpoksen osalta ei 

toisaalta kerrota.      

                                                 
341

 Lemma ὑπομένω G jäädä, pysyä vahvana, olla kärsivällinen, kestää kiusaus. ὑπομέν|ωμεν kie-

liopillinen muoto akt.konj.prees.mon.1. 
342

 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. Kaikki neuvostossa istuvat tuijottivat häntä ja näkivät hänen kasvonsa, 

jotka olivat niin kuin enkelin kasvot. 
343

 Petersen 2011, 246. 
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3.3.4. Karpos antaa henkensä 

 

(41.) ταῦτα εἰπὼν καὶ 

προσφερομένου τοῦ πυρὸς 

προσηύξατο λέγων· Εὐλογητὸς εἶ, 

κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, υἱὲ τοῦ θεοῦ, 

ὅτι κατηξίωσας καὶ ἐμὲ τὸν 

ἁμαρτωλὸν ταύτης σου τῆς μερίδος. 

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἀπέδωκεν τὴν 

ψυχήν. 

(41) Tämä sanottuaan ja tulen lähes-

tyessä häntä, hän rukoili sanoen: 

”Ylistetty olet, Herra Jeesus Kristus, 

Jumalan poika, kun sallit minulle 

syntiselle tämän osan kanssasi.” 

Tämän sanottuaan hän antoi henken-

sä. 

 

Liekit ovat jo lähestymässä προσφερομένου
344

 Karposta, mutta hän vielä rukoilee 

ja puhuu. Kuoleman lähestyessä hän rukoilee προσηύξατο
 345

 ensimmäistä kertaan 

tämän marttyyrikertomuksen mukaan.  Hän ylistää Εὐλογητὸς
346

 Jeesusta Kristus-

ta
347

, joka sallii κατηξίωσας
348

 osallisuuden μερίδος
349

 kuin Paavalia lainaten.
350

  

Kuolema ilmaistaan hengen ψυχήν
351

  antamisella ἀπέδωκεν
352

. 

Marttyyrin viimeiset sanat ennen kuolemaa ovat marttyyrikertomusten 

ydinkohtia, joissa marttyyri puhuu Jeesuksen sanoja.  Marttyyri antaa niissä an-

teeksi tuomitsijoilleen. Jeesuksen sanojen lainaukset ovat yleensä marttyyrien 

viimeisten lauseiden muotojen ja sanaston perustana. Lainaukset liittävät marttyy-

rit Jeesukseen ja innoittavat itsehillintään ja lujana pysymiseen.
353

  Yksi yleisim-

mistä lainauksista on Jeesuksen pyyntö tuomitsijoidensa anteeksiantamiseksi 

Luuk. 23:34
354

 sekä hänen viimeiset sanansa Luukkaan evankeliumin mukaan 

                                                 
344

 Lemma προσφέρω. LSJ merkityksiä on monia, monissa perusajatuksena passiivissa  lähestyä, 

tulla lähelle, hyökätä, mediumissa samaistua, osallistua.  Kieliopillinen muoto pass.(myös 

med.)part.prees.mask.(myös neut.)yks.gen.   
345

 Lemma προσεύχομαι  
346

 Lemma εὐλογητός. 
347

 κύριε Ἰησοῦ Χριστέ vokaatiivissa, puhuttelumuodossa. 
348

 Lemma καταξιόω 
349

 Lemma μερίς G osa, osuus, osallisuus 
350

 Kuten Kol.1:12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν 

ἁγίων ἐν τῷ φωτί· kiittäen Isää, joka on saattanut teidät kykeneviksi osallisuuteen pyhien osuudes-

ta valkeudessa. 
351

 Lemma ψ χή. 
352

 Lemma ἀποδίδωμι. 
353

 Moss 2010, 65. 
354

 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. Jeesus sanoi: ”Isä, anna 

heille anteeksi, koska eivät tiedä mitä tekevät.” 
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Luuk.23:46
355

.  Toinen marttyyrikertomuksissa marttyyrin viimeisiksi sanoiksi on 

usein lainattu Stefanoksen sanat ennen kuin hänet kivitettiin Ap.t 7:59-60
356

.  

Näissä kahdessa eri kohdasta otetuissa lainauksissa on se ero, että Stefanoksen 

sanat on osoitettu Jeesukselle eikä Jumalalle. Suorat tai lähes suorat Jeesuksen 

sanojen lainaukset ovat tärkeitä siinä, miten lukijat ymmärtävät marttyyrit.  Ne 

muuttavat lukijan käsityksiä lainatuista pyhistä kirjoituksista lisäämällä niihin 

profeetallisuutta. Luukaan evankeliumin Jeesus ennakoi sanat marttyyreille.
357

 

Karpoksen viimeiset sanat eivät siteeraa Jeesusta Luukkaan mukaan tai Ste-

fanosta Apostolien tekojen mukaan. Hän ei pyydä anteeksiantoa tuomitsijoilleen 

vaan kiittää omasta pääsystään Jeesuksesta osalliseksi. Papylos vastaavassa tilan-

teessa, jae 37, ei anonut mitään.  Hän vain rukoili, mutta sen rukouksen sisältöä 

marttyyrikertomus ei kerro.   

 

 

  

                                                 
355

 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· πάτερ,εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. 

τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. Kovaakin kovemmalla äänellä Jeesus huusi: ”Isä, sinun käsiisi annan 

minun henkeni.” Tämä sanottuaan hän heitti henkensä. ἐξέπνευσεν lemma ἐκπνέω. 
356

 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά 

μου.60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ· κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. 

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. 59 Kun he kivittivät Stefanosta, hän rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota 

vastaan minun henkeni." 60 Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: "Herra, älä vaadi heitä 

tilille tästä synnistä!" Tämä sanottuaan hän nukkui pois.  ἐκοιμήθη lemma κοιμάομαι  G nukkua, 

nukkua kuolon uneen.  
357

 Moss 2010, 66−67. 
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3.4. Agathonike 

3.4.1. Agathonike näkee Karpoksen 

 

(42.) Ἀγαθονίκη δέ τις ἑστῶσα καὶ 

ἰδοῦσα τὴν δόξαν τοῦ κυρίου ἣν ἔφη 

ὁ Κάρπος ἑωρακέναι καὶ γνοῦσα τὴν 

κλῆσιν εἶναι οὐράνιον εὐθέως 

ἐπῆρεν τὴν φωνήν· Τὸ ἄριστον τοῦτο 

ἐμοὶ ἡτοίμασται, δεῖ οὖν με 

μεταλαβοῦσαν φαγεῖν τοῦ ἐνδόξου 

ἀρίστου.  

(42) Eräs Agathonike seisoi siellä ja 

näki Herran kirkkauden, jonka Kar-

pos sanoi näkevänsä, ja tunsi kutsun 

olevan taivaasta. Heti hän korotti 

äänensä: ”Tämä ateria on minulle 

valmistettu, niinpä minun täytyy 

osallistua syömään ylistyksen ate-

ria”.  

 

Agathonike Ἀγαθονίκη tulee yllättäen tilanteeseen.  Mikään ei viittaa hänen tun-

tenee Karposta tai Papylosta aikaisemmin.  Hän oli yksi aikaisemmin mainitusta 

väkijoukosta, jossa hän seisoi ἑστῶσα
358

 ja näki ἰδοῦσα
359

 jotain suurta. Todennä-

köisesti hän oli seurannut Karposta jo kuulustelun tai ruoskinnan aikana.  Karpos 

oli sanonut ἔφη
360

 näkevänsä ἑωρακέναι
361

 Herran kirkkauden τὴν δόξαν
362

 τοῦ 

κυρίου
363

. Katsoen taivaaseen, vaikka katseen suuntaa ei erikseen mainita? Agat-

honike on seurannut Karpoksen katseen suuntaan ja niin Agathonike tunsi näke-

vänsä samaa kuin Karposkin. Tämä sai joka tapauksessa Agathoniken tuntemaan 

γνοῦσα
364

 sen kutsuksi κλῆσιν
365

 taivaasta οὐράνιον
366

. Tämä taivaallinen kutsu 

sai hänet huutamaan, tai korottamaan ἐπῆρεν
367

 äänen φωνήν
368

.  Väkijoukko kuu-

li huudon. 

 Huutaen hän julistaa saamaansa kutsua ateriasta ἄριστον
369

, joka olisi juuri 

häntä varten valmistettu ἡτοίμασται
370

 ja joka kutsuu häntä ottamaan sen vastaan 

eli syömään φαγεῖν
371

.  

                                                 
358

 Lemma ἵστημι G asettaa, pitää pystyssä, astua esiin, pysähtyä, pysyä pystyssä, seisoa. 
359

 Lemma ὁράω, 2.aoristi εἶδον 
360

 Lemma φημί 
361

 Lemma ὁράω. ἑ|ωρα|κέναι  Kieliopillinen muoto akt.inf.perf.  
362

 Lemma δόξα 
363

 Lemma κύριος 
364

 Lemma γιγνώσκω. 
365

 Lemma κλῆσις 
366

 Lemma οὐράνιος. 
367

 Lemma ἐπαίρω 
368

 Lemma φωνή. 
369

 Lemma ἄριστον  G aamiainen, myöhempänä aikana myös päivällinen, juhla-ateria. 
370

 Lemma ἑτοιμάζω G valmistaa, valmistaa ateria, varustaa, pitää varalla. 
371

 Lemma φάγω. 
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3.4.2  Agathoniken poika 

 

(43.) ὁ δὲ δῆμος ἐβόα λέγων· 

Ἐλέησόν σου τὸν υἱόν.  (44.) εἶπεν 

δὲ ἡ μακαρία Ἀγαθονίκη· Θεὸν ἔχει 

τὸν δυνάμενον αὐτὸν ἐλεῆσαι, ὅτι 

αὐτός ἐστιν ὁ πάντων προνοητής. 

ἐγὼ δὲ ἐφ’ ὃ πάρειμι. καὶ 

ἀποδυσαμένη τὰ ἱμάτια αὐτῆς, 

ἀγαλλιωμένη ἐφήπλωσεν ἑαυτὴν ἐπὶ 

τὸ ξύλον.   

(43) Väkijoukko huusi sanoen: ”Ole 

armollinen sinun pojallesi”. (44) 

Mutta autuas Agathonike sanoi: 

”Hänellä on Jumala, joka kykenee 

armahtamaan häntä, koska hän pitää 

kaikista huolta. Minä teen, mihin 

olen valmis”.Riisuneena vaatteistaan 

ja iloissaan hän heittäytyi puun pääl-

le.  

 

Väkijoukko huusi taas. Se muistutti Agathonikea hänen pojastaan, ja kehotti ole-

maan armollinen Ἐλέησόν
372

 eikä jättäisi häntä orvoksi.  Pojan mahdollisesta mu-

kanaolosta väkijoukossa ei ole mainintaa.  Seuraavat sanat Agathoniken osoittaa 

enemmän väkijoukolle kuin pojalleen, joten poika ei ehkä ole mukana. Agat-

honike sanoo pojalla olevan Jumala, joka kykenee δυνάμενον
373

 häntä armahta-

maan ja on kaikesta huolta pitävä προνοητής
374

. Tämän lisäksi hän itsekin on lä-

hellä ja valmis tekemään mihin hän kuulee kutsun, ἐφ’ ὃ πάρειμι
375

. Uudessa tes-

tamentissa on vastaava ilmaus ἐφ’ ὃ πάρει
376

. 

 Agathonike iloissaan ἀγαλλιωμένη
377

 itse heittäytyi ἐφήπλωσεν
378

 puiden 

päälle, jotka jo polttivat henkensä heittänyttä Karposta. Sitä ennen hän kuitenkin 

riisui ἀποδυσαμένη
379

 vaatteet ἱμάτια
380

. Vaatteiden riisumisella Agathonike ha-

lunnee korostaa irtautumistaan maailmasta tai hän halusi paljastaa itsensä ennen 

kuolemaansa. Poltettiinko Karpos ja Papylos vaatteet päällä vai riisuttuna ei ole 

mainintaan.  Jakeessa 41 todetaan tulen tarttuvan προσφερομένου τοῦ πυρὸς, mut-

ta tarttuiko se aluksi vaatteisiin ensin, ei kerrota.  

                                                 
372

 Lemma ἐλεέω. Ἐλέ|η|σόν kieliopillinen muoto akt.imperat.aor.yks.2.   
373

 Lemma δύναμαι. 
374

 Lemma προνοητής LSJ supervisor, administrator. 
375

 Lemma πάρειμι G olla läsnä, olla täällä, olla tullut.  
376

 Matt. 26:50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ystävä-

ni, mitä varten olet tullut?” 
377

 Lemma ἀγαλλιάω G iloita, riemuita 
378

 Lemma ἐφαπλόω LSJ levittäytyä, avautua. 
379

 Lemma ἀποδύω LSJ riisua 
380

 Lemma ἱμάτιον G vaatteet, vaatekappale,puku,vaippa. 
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3.4.3. Agathonike huutaa Herraa 

 

(45.)  οἱ δὲ ἰδόντες ἐθρήνησαν 

λέγοντες· Δεινὴ κρίσις καὶ ἄδικα 

προστάγματα. (46.) ἀνορθωθεῖσα δὲ 

καὶ τοῦ πυρὸς ἁψαμένη ἕως τρὶς 

ἐβόησεν εἰποῦσα· Κύριε, κύριε, 

κύριε, βοήθει μοι· πρός σε γὰρ 

κατέφυγα. 

 

(45) Ne, jotka näkivät, sanoivat sure-

vina: ”Kauhea tuomio ja epäoikeu-

denmukaiset määräykset!” (46) Pys-

tyyn nostettuna ja tuleen syttyneenä 

hän huusi kolmesti sanoen: ”Herra, 

Herra, Herra, pelasta minut, sillä 

sinuun minä turvaudun!”  

 

Väkijoukko suree ἐθρήνησαν
381

 Agathoniken puolesta, eivätkä he oikein tunnu 

käsittävän hänen toiminnan tarkoitusta. Väkijoukon huuto viittaa määräyksiin 

προστάγματα
382

.Jakeessa 4 Karposta kuulusteltaessa määräykset  tarkoittivat kei-

sari Augustuksen määräyksiä.  Edellisessä jakeessa väkijoukko kehottaa muista-

maan poikaansa, mutta nyt se puhuu määräyksistä.  Mistä määräyksistä on kyse? 

Ne ovat ἄδικα
383

, epäoikeudenmukaiset.  Tämän lisäksi väkijoukko sanoo tuomio-

ta κρίσις
384

  kauheaksi Δεινὴ
385

.  Väkijoukon puhe tuomiosta viittaa käsitykseen, 

että Agathonikelle olisi myös annettu polttotuomio.  Naista ei ole edes kuulustel-

tu, vaan hän astuu liekkeihin omasta tahdostaan.  Väkijoukko tekee johtopäätöksiä 

kuulematta prokonsulia.   

 Agathonike heittäytyi palavien puiden päälle ja sitten nostetaan pystyasen-

toon ἀνορθωθεῖσα
386

  samalla kun hän on jo syttynyt ἁψαμένη
387

 tuleen. Palavien 

puiden päälle heittäytymisen jälkeen hän makaa puiden päällä, jonka jälkeen hänet 

nostetaan pystyyn.  Hänen viimeisenä lauseena on huutaa Herraa Κύριε
388

 kol-

mesti, rukoilla apua ja todistaa uskoaan turvautumisessa κατέφυγα
389

 tai pakene-

misessa niin kuin Hepr. 6:18
390

.  

                                                 
381

 Lemma θρηνέω LSJ surra, valittaa, itkeä, vaikeroida. 
382

 Lemma πρόσταγμα. 
383

 Lemma ἄδ κος. LSJ wrongdoing, unrighteous, unjust, obstinate, unmanageable, of the punish-

ment of wrongdoing,  
384

 Lemma κρίσις G tuomio, arvostelu, oikeus(istuin) , oikeus 
385

 Lemma δεινός G kauhea, hirmuinen. 
386

 Lemma ἀνορθόω  G ojentaa, pysyttää jälleen, pass. oikaista itsensä suoraksi. ἀνορθω|θεῖσα 

kieliopillinen muoto pass.part.aor.fem.yks.nom. 
387

 Lemma ἅπτω.  
388

 Lemma κύριος. 
389

 Lemma καταφεύγω G turvautua LSJ paeta suojaan, paeta turvaan, turvautua,  
390

 οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος. pakenevat pitämään kiinni tulevasta toi-

vosta. 
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3.5. Jäännökset 

 

(47.) καὶ οὕτως ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα 

καὶ ἐτελειώθη σὺν τοῖς ἁγίοις· ὧν τὰ 

λείψανα λαθραίως οἱ Χριστιανοὶ 

ἀνειλάμενοι διεφύλαξαν εἰς δόξαν 

Χριστοῦ καὶ ἔπαινον τῶν μαρτύρων 

αὐτοῦ, ὅτι αὐτῷ πρέπει ἡ δόξα καὶ τὸ 

κράτος, τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ 

ἁγίῳ πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

(47) Hän antoi henkensä ja pääsi 

määränsä päähän pyhien kanssa. 

Heidän jäännöksensä kristityt salaa 

keräsivät tarkasti kokoon, Kristuksen 

kunniaksi ja heidän marttyyriensa 

kiitokseksi. Hänelle kuuluu kunnia ja 

valta, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hen-

gelle, nyt ja aina, iankaikkisesta ian-

kaikkiseen. Amen. 

  

 

 

Kolmaskin marttyyri on nyt antanut henkensä ja pääsi määränsä päähän 

ἐτελειώθη
391

. Karpos ja Papylos eivät ole enää autuaita tai marttyyreja vaan pyhiä 

ἁγίοις, koska ovat kuolleet maailmasta.  Poltettujen pyhien jäännökset λείψανα
392

 

sen sijaan ovat marttyyrien μαρτύρων jäännöksiä, koska ne jäivät maailmaan. Ke-

hityskulku on marttyyrikertomuksen selvä: kuulustelun alkaessa autuas, tuomittu-

na marttyyri ja kuolleena pyhä. 

 Kristityt sitten salaa λαθραίως
 393 

 ja tarkkaan tutkien διεφύλαξαν
394

 keräsi-

vät kokoon ἀνειλάμενοι
395

 marttyyrien jäännökset heidän kiitoksekseen ἔπαινον
396

 

ja Kristuksen kunniaksi. Salaa kerääminen viittaisi ruumiin jäännösten keräämisen 

olleen kielletty. Lain mukaan kuolemaan tuomittujen rikollisten ruumiiden hau-

taaminen olikin kielletty. Säännös koski myös luita ja tuhkaa, joiden ruumiit oli 

poltettu. Usein kristityt ilmeisesti pyrkivät keräämään marttyyriensa jäännökset 

salaa.
397

 Tässä kertomuksessa tapahtuu juuri näin.  Sitä ei kuitenkaan mainita, 

mitä jäännöksille tehtiin. Joissakin tapauksissa jäännökset on kerätty hautaamista 

varten. Hautaamisella voidaan nähdä olevan yhteys Jeesuksen hautaamiseen 

                                                 
391

 Lemma τελειόω G tehdä valmiiksi, täyttää, tehdä täydelliseksi, pass. päästä määränsä päähän. 

ἐ|τελειώ|θη kieliopillinen muoto pass.ind.aor.yks.3. 
392

 Lemma λείψ νον LSJ jäännös, jäännöspala. mon. kuolleen jäännökset. 
393

 Lemma λαθραῖος  LSJ salainen, adv. tahtomattaan, ilman syytä.  
394

 Lemma διαφ λάσσω LSJ watch closely, guard carefully, med. guard for oneself, observe close-

ly, observe, maintain, remember, retain. Kieliopillinen muoto διεφύλα|ξαν akt.ind.aor.mon.3. 
395

 Lemma ἀνείλλω LSJ kerätä kokoon (pass. shrink up or back.)  ἀνειλ||άμενοι kieliopillinen 

muoto med.part.aor.mask.mon.nom.  
396

 Lemma ἔπαινος G kiitos, jos on jotakin joka ansaitsee kiitosta. 
397

 Rebillard 2009, 95−96. 
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(Matt. 27:57-61), jota haluttiin imitoida. Hautaamisen kieltämisellä pyrittiin estä-

mään hautapaikkoja muuttumasta pyhiinvaellus- tai muiksi kultin harjoittamisen 

paikoiksi.
398

   

 Lopussa doksologia, jossa kunnia ja valta kuuluvat Isälle, Pojalle ja Pyhälle 

Hengelle aina ja ikuisesti. Amen. 

                                                 
398

 Rebillard 2009, 96. 
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4. Marttyyrien marttyyrius 

4.1. Karpos 

Marttyyrikertomuksen kolmesta marttyyrista Karpos on keskeisin henkilö.  Hänen 

kuulustelua, puheita ja tuomiota kuvataan enemmän kuin kahta muuta marttyyria.  

Kertomuksen 47 jakeesta yksin Karpokseen liittyviä on 27 ja kahdessa jakeessa 

on sekä Karpos että Papylos.
399

 

 Karpos on todistaja, häntä ruoskittaessa hän vielä huutaa ”Minä olen kristit-

ty!”
400

 Hänen todistuksensa ei perustu vain havaintoihin vaan vakaumukseen.  

Hän todistaa sen puolesta, minkä hän uskoo oikeaksi ja totuudeksi. Tarkentaen 

voisi Karpoksen todistusta Jumalastaan verrata todistukseen, jossa yhdistyvät to-

distus hänen pitämästään tosiasiasta ja vakaumus siihen luottamisesta myös kuo-

leman jälkeen, kuten jakeessa Luuk. 24:48. 

Todistamista ovat myös Karpoksen puheet, joissa hän vertaa Jumalaa ja saa-

tanaa.  Todistaminen on monologin omaista.  Kuulustelija ei väitä vastaan, yhden 

vastakysymyksen hän sentään tekee:” Näyttävätkö jumalat olevan sinusta kuollei-

ta?” 

Sankarin elkeitä Karpoksella ei sellaisenaan ole.  Hän kärsii kuoleman, mut-

ta huutaa ja tuntee tuskat. Viimeisinä sanoinaan hän ylistää Herraa Jeesusta Kris-

tusta, hän ei puhu itsestään.  Kuulustelussa Karpoksesta itsestä puhutaan vain kun 

kysytään hänen nimeään.  Siinäkin hän ei tyydy vain nimensä kertomiseen, vaan 

jatkaa vastausta heti nimeämällä itsensä kristityksi. Hänen menneisyydestään ei 

puhuta, jotta voitaisiin päätellä hänen yrittäneen vapautua häpeästä sankarikuole-

man marttyyrin. Näin ei näytä asiantilan olleen.  

Karpos on joutunut kuulusteltavaksi.  Vainon kohteena hän on ollut, koska 

syytös ja kuulusteltavaksi joutuminen perustuvat hänen kieltäytymiseensä uhrata 

Rooman keisarille.  Vainon laajuudesta ei kertomuksessa kerrota.  Sen laajuus ja 

järjestelmällisyys riippuvat myös ajankohdasta, jonka ajan tapahtumia kuvataan. 

Joka tapauksessa ympärillä oli kuulijoita, väkijoukko, joten täysin sattumanvarai-

sesta yksittäistapauksesta tuskin on kyse.
401

 

                                                 
399

 Jakeet 1−23, 38−41, 
400

 Jae 23.  
401

 Samaan aikaan kuulusteltavana on myös Papylos.  
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Kristuksen imitointia Karpoksen toiminnasta ei tule mainittavasti esiin.  Hän 

on niin keskittynyt todistamiseen. Puupaaluun naulattunakin hän nauraa ja ylistää 

Jumalaa.  Hetkinä ennen kuolemaa hän ei käyttäydy niin kuin esikuvansa.  

4.2. Papylos 

Papylos jää marttyyrikertomuksessa Karpoksen varjoon.  Hänen yhteiskunnallinen 

asemansa vaikuttaa merkittävämmältä vaikka kuulustelija haluaa varmistua, ettei 

hän vaan ole ”juonittelija”.
402

 Kaupungin kansalainen hän väittää olevansa. 

Papylos ei ole marttyyrina keskittynyt todistamiseen.  Hän ei puhu Jumalas-

ta tai saatanasta.  Uhraamaan häntä kehotetaan kerran. 

 Sankarikuoleman aineista Papyloksessa on. Hän ruoskittaessa hillitsi itsen-

sä, vaikka ruoskinta kertomuksen mukaan oli jopa vielä julmempaa kuin mitä 

Karpos sai osakseen.  Häntä vielä verrataan jaloon kilpailijaan, joka tuo sankari-

kuoleman teeman itse kertomukseen tekstiin.  Kuoleman hetkellä hän rukoili, joka 

jatkoa itsehillinnän ja olennaiseen keskittyvän sankarin kuvan kirkastamiseen. 

Vainotun kuolema, kyllä, mutta vaino on koko kertomuksessa taustaoletuk-

sena.  Vainon voimakkuutta voisi verrata kuulustelijan aggressiivisuuteen.  Papy-

lokselta kysytään vain lapsista. Siinä vastauksessa paljastuu hänen roolinsa kristit-

tynä, joka levittää kristinuskon sanomaa lähiseuduille ja vähän kauemmaksikin.  

Jumalan lapsia hänellä on eri kaupungeissa ja maakunnissa. 

Kristuksen imitaatio Papylos on.  Hän on nuoruudestaan saakka palvellut 

Jumalaa.  Hän on elänyt niin, ettei hänellä ole suurempaa tai kauniimpaa sanotta-

vaa kuin että hän on kristitty.  Se ei ole todistamista, se on imitaatiota.   

4.3. Agathonike 

Agathoniken marttyyrius on erilainen kuin Karpoksen tai Papyloksen, eikä siihen 

ole syynä hänen olevan joukossa ainoa nainen.  Hänen toimissaan ja puheissaan 

todistus ja sankarikuolema jäävät vapaaehtoisen marttyyriuden varjoon. Vainon 

kohteena Agathonike ei ole, vaan häntä ajaa kuolemaan näky taivaasta. 

Kolme kategoriaa, joihin De Ste. Croix vapaaehtoiset marttyyrit jakaa, sopii 

huonosti Agathoniken toimen määrittämiseen.  Lähinnä olisi marttyyriuden säde-

kehän tavoittelu, mutta siihenkään ei ole vahvoja viitteitä. Poikansa jättäminen 

ilman huoltavaa ihmistä ei ole sellainen.  Miksi kerrotaan hänen riisuneen itsensä 

ennen palavine puiden päälle menemistä?  Kuvaako se irrottautumista kaikesta 

                                                 
402

 Vaihtoehtoinen suomennos on: kaupunginvaltuutettu.   
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maallisesta?  Karpoksen ja Papyloksen kohdalla vaatteiden riisumisesta ei ole 

mainintaa.  

4.4. Muut henkilö 

Muut henkilöt eivät ole marttyyreita. Marttyyrikertomuksessa kolmen marttyyrin 

lisäksi esiintyy kuulustelija prokonsuli.  Hänellä ei ole nimeä, vaan edustaa valtio-

ta ja Rooman keisaria virkamiehenä.  Hän uhraa epäjumalille, ja siitä Karpos hän-

tä koetteleekin.  Toinen mainittu viranhaltija on sotilas, joka sytyttää puut Kar-

poksen polttamiseksi.  Hänkin on nimetön.  Hän tekee työtään, eikä hänen toimi-

ensa oikeutusta arvioida kertomuksessa olleenkaan. 

Väkijoukko seuraa kuulustelua ja ottaa siihen osaakin.  Karpoksen kuuluste-

lua se vain seuraa.  Papyloksen kuulusteluun se osallistuu kertomalla Papyloksella 

olevan lapsia, Jumalan lapsia ja siten auttavat prokonsulia ymmärtämään hänen 

vastauksensa.  Agathoniken heittäytyessä puun päälle, väkijoukko taas huutaa 

kehottaen häntä muistamaan poikansa.  Agathonike on aluksi väkijoukkoa ennen 

kuin nousee sieltä.  Päätteeksi kristityt keräävät salaa marttyyrien jäännökset. 

 

4.5. Marttyyrikertomus 

Karpoksen, Papyloksen ja Agathoniken marttyyrikertomus on oikeudenkäyntiku-

vaus, jossa välissä apologeettisia osia. Siinä ilmenevien seikkojen mukaan, 1) 

kristitty ei saa uhrata epäjumalille, 2) on palveltava vain yhtä Jumalaa ja 3) ja luja 

usko ylösnousemukseen, mikä tulee välillisesti esille.  Kukaan marttyyreistä ei 

luule olevansa rohkea sitä kuitenkaan olematta, vaan kukin omalla tavallaan py-

syvät vahvoina ja astuvat kuolemaan iloisina, hillityllä jaloudella ja omin päin. 

Historiallinen totuus jää avoimeksi. Mainitut paikan nimet ovat mahdollisia 

teloituspaikkoja, mutta itse henkilöistä ei ole muita tietoja kuin tämä kertomus. 
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5. Suomennos kokonaisuutena 
(1) Prokonsulin ollessa Pergamonissa, hänen eteensä tuotiin autuaat Karpos ja 

Papylos, Kristuksen todistajat.  

 (2) Prokonsuli aloitti istunnon ja sanoi: ”Kuka sinä olet?” (3) Autuas vasta-

si: ”Ensimmäinen ja erityinen nimi on: kristitty. Jos kysyt maallista nimeäni, se on 

Karpos.(4) Prokonsuli sanoi: ”Sinä tiedät kaikki keisari Augustuksen määräykset, 

jotka sitovat myös teitä osoittamaan kunnioitusta kaikkia hallitseville jumalille.  

Sen tähden neuvon teitä astumaan esiin ja uhraamaan.”(5) Karpos sanoi: ”Minä 

olen kristitty ja osoitan kunnioitukseni Kristukselle, Jumalan pojalle, joka [näi-

nä]myöhempinä aikoina on saapunut meidän pelastukseksemme, ja joka on varjel-

lut meidät saatanan eksytykseltä. Sellaisille epäjumalille en siis uhraa. (6) Tee 

kuten tahdot, mutta minä en kykene uhraamaan pahojen henkien kavalille muo-

doille. Sillä juuri niille uhraavat ovat samanlaisia kuin ne. (7) Nimittäin aidot ru-

koilijat, Herran jumalallisuudesta muistuttaen, rukoilevat hengessä ja totuudessa 

Jumalaa.  Hänen kanssaan he ovat kuolemattomia ja tulevat Jumalan kirkkauden 

kaltaisiksi.  Sanan välityksellä he saavat osakseen iankaikkisen elämän.  Vastaa-

vasti nämä epäjumalia palvovat tekee pahan hengen tyhjänpäiväisyys kaltaisek-

seen, ja niiden kanssa heidät tuhotaan helvetissä.(8) Se on oikeudenmukainen ran-

gaistus sille, joka on eksyttänyt ihmisen, Jumalan luodun valitun.  Puhun erityises-

ti saatanasta, jota nämä [ihmiset]seurasivat pahuuden omaiseksi.  Prokonsuli, kuu-

lemasi perusteella siis ymmärrä, en uhraa niille!”(9) Prokonsuli vastasi suuttunee-

na: ”Uhratkaa jumalille älkääkä olko tyhmiä”.(10) Karpos vastasi hymyillen: 

”Jumalat, jotka eivät ole luoneet taivasta ja maata, saakoot kunniattoman lopun.” 

(11) Prokonsuli sanoi:” Sinun on uhrattava, koska keisari on niin määrännyt.” (12) 

Karpos sanoi:” Elävät eivät uhraa kuolleille.” (13) Prokonsuli sanoi:” Näyttävätkö 

jumalat olevan sinusta kuolleita?”(14) Karpos sanoi: ”Tahdotko kuulla? Ne eivät 

ole ihmisistä eivätkä ne eläneet niin, että kuolisivat. (15) Tahdotko oppia, että 

tämä on totta?  Ota kunnioituksesi pois niiltä, joille kuvittelet uhraavasi ja tulet 

huomaamaan, etteivät ne ole mitään. Se on maahan kuuluvaa ainetta, joka ajan 

kuluessa tuhoutuu. (16) Mutta meidän Jumalamme on ajaton. Hän on luonut ikui-

suuden ja hän on katoamaton ja hän säilyy iankaikkisesti. Hän on aina sama, eikä 

hän kasva eikä vähene. Mutta nämä [teidän jumalanne]ovat ihmisten synnyttämiä 

ja tuhoutuvat, kuten sanoin, ajan myötä.(17) Älä ihmettele heidän oraakkeli-

vastauksia ja pettämistään. Alun alkaen saatana putosi hänen hienosta asemastaan 

oman pahuutensa takia.  Jumalan ihmistä kohtaan osoittamaa rakkautta vastaan 
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hän sotii mutta pyhät murskaavat heitä vastustavan [saatanan]. Hän valmistautuu 

etukäteen taisteluihin ja edeltä käsin ilmoittaa ne omilleen.(18) Samoin meille 

tapahtuu joka päivä [edelleen], hän on aikaa vanhempi ja ennustaa tulevat hyök-

käyksensä ja aikoo tehdä pahaa. (19) Juuri hänellä Jumalan kieltäjänä on tietoi-

suus pahuudesta.  Jumalan sopimuksella hän kiusaa ihmistä, yrittäen, eksyttää 

hänet hurskaudesta. (20) Usko siis minua, konsuli, ette ole vähäisessä turhuudes-

sa.”(21) Prokonsuli sanoi:” Paljon olet saanut herjata ja olet saattanut pilkkaan 

jumalia ja keisarin.  Sinuna en kauempaa jatkaisi. Uhraatko? Vai mitä sanot?” 

Karpos sanoi: ”Uhraamiseen olen kykenemätön. En ole koskaan uhrannut epäju-

malille.” (23) Välittömästi prokonsuli käski hänet ripustettavaksi ja ruoskittavaksi. 

Karpos huutaa: ”Minä olen kristitty!”. Paljosta ruoskimisesta hän uupui eikä enää 

jaksanut puhua.  

 (24) Jättäen Karpoksen, prokonsuli kääntyi Papyloksen puoleen sanoen hä-

nelle: ”Oletko juonittelija?” (25) Papulos sanoi: ”Minä olen kaupungin kansalai-

nen.” (26) Prokonsuli sanoi:” Minkä kaupungin kansalainen?” (27) Papylos sa-

noi:” Thyatiran.” (28) Prokonsuli sanoi: ”Onko sinulla lapsia?” (29) Papylos sa-

noi: ”Monia, Jumalan ansiosta”. (30) Väkijoukosta eräs huusi sanoen: ”Hän sa-

noo, että koska hänellä kristillinen usko hänellä on lapsia.” (31) Prokonsuli sanoi: 

”Miksi valehtelet, että sinulla on lapsia?” (32) Papylos sanoi: ”Haluatko ymmär-

tää etten valehtele vaan sanon totuuden? Kaikissa maakunnissa ja kaupungeissa 

minulla on Jumalan lapsia.”  (33) Prokonsuli sanoi: ”Uhraatko? Vai mitä sanot?”: 

(34) Papylos sanoi: ”Nuoruudesta asti olen Jumalaa palvellut enkä koskaan ole 

uhrannut epäjumalille.  Olenhan kristitty. Sinä et kuule minusta mitään muuta. 

Minulla ei ole suurempaa tai kauniimpaa sanottavaa.” (35) Hänet myös ripustet-

tiin ja ruoskittiin molemmilta puolilta kolmesti vaihtaen [puolta]. Ääntä hän ei 

päästänyt vaan kesti vastustajan vihan kuin jalo kilpailija. 

 (36) Prokonsuli näki heidän ylittämättömän kestävyytensä ja määräsi heidät 

poltettavaksi elävinä.  Molemmat lähtivät ja kiiruhtivat alas amfiteatteriin, jotta 

nopeasti vapautuisivat maailmasta. (37) Ensiksi Papylos naulattiin puupaaluun ja 

nostettiin pystyyn ja tulen sytyttyä hän rauhallisesti rukoillen antoi henkensä. (38) 

Tämän jälkeen naulattiin hymyilevä Karpos. Läsnäolijat kysyivät häneltä häm-

mästyneinä: ”Miksi olet nauravainen?” (39) Autuas sanoi: ”Näen Herran kirkkau-

den ja samalla iloitsen. Samalla vapaudun teistä, enkä ole osallinen teidän pahuu-

destanne”. (40) Kun sotilas asetti puut ja sytytti ne, riippuva pyhä Karpos sanoi: 

”Me olemme samasta äidistä, Eevasta, syntyneet ja olemme samaa lihaa, mutta 
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kun katsomme kohti todellista tuomaria, kestämme kaiken”.  (41) Tämä sanottu-

aan ja tulen lähestyessä häntä, hän rukoili sanoen: ”Ylistetty olet, Herra Jeesus 

Kristus, Jumalan poika, kun sallit minulle syntiselle tämän osan kanssasi.” Tämän 

sanottuaan hän antoi henkensä. 

 (42) Eräs Agathonike seisoi siellä ja näki Herran kirkkauden, jonka Karpos 

sanoi näkevänsä, ja tunsi kutsun olevan taivaasta. Heti hän korotti äänensä: ”Tämä 

ateria on minulle valmistettu, niinpä minun täytyy osallistua syömään ylistyksen 

ateria”. (43) Väkijoukko huusi sanoen: ”Ole armollinen sinun pojallesi”. (44) 

Mutta autuas Agathonike sanoi: ”Hänellä on Jumala, joka kykenee armahtamaan 

häntä, koska hän pitää kaikista huolta. Minä teen, mihin olen valmis”. Riisuneena 

vaatteistaan ja iloissaan hän heittäytyi puun päälle. (45) Ne, jotka näkivät, sanoi-

vat surevina: ”Kauhea tuomio ja epäoikeudenmukaiset määräykset!” (46) Pystyyn 

nostettuna ja tuleen syttyneenä hän huusi kolmesti sanoen: ”Herra, Herra, Herra, 

pelasta minut, sillä sinuun minä turvaudun!” (47) Hän antoi henkensä ja pääsi 

määränsä päähän pyhien kanssa.  

 Heidän jäännöksensä kristityt salaa keräsivät tarkasti kokoon, Kristuksen 

kunniaksi ja heidän marttyyriensa kiitokseksi. Hänelle kuuluu kunnia ja valta, 

Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Amen. 
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6. Yhteenveto 
Marttyyriutta käsittelevän kirjallisuuden perusteella marttyyrit on tässä tutkiel-

massa jaoteltu 1) todistajiin, 2) sankarikuolemiin, 3) vainotun kuolemiin, 4) Kris-

tuksen imitaatioon ja 5) vapaaehtoiseen marttyyriin. Karpos on ennen kaikkea 

todistaja Papylos edustaa vahvimmin sankarikuolemaa ja Agathonike on vapaaeh-

toinen marttyyri. Karpos ja Papylos ovat vainottuna kuolleita, Krituksen imitaatio-

ta esiintyy eniten kuvauksissa Papyloksesta. 

 Marttyyrikertomus alkaa tapahtumapaikan, Pergamonin kaupungin, ja hen-

kilöiden esiintuomisella.  Välittömästi seuraa kertomuksen päähenkilöksi luon-

nehdittavan Karpoksen kuulustelu. Hän on kristittynä kieltäytynyt uhraamasta 

Rooman keisarin määräysten mukaisesti, vaan puolustaa omaa Jumalaansa. Roo-

malaisen prokonsulin kuulustellessa Karpos perustelee ja todistaa kantaansa ver-

taamalla Jumalaa ja saatanaa sekä kristittyjä ja epäjumalille uhraavia. Kristityt 

ovat Jumalan kanssa kuolemattomia ja Jumalan kirkkauden kaltaisia kun taas epä-

jumalille uhraavat tulevat palvovansa pahan kaltaiseksi ja heidät tuhotaan helve-

tissä.  

 Toinen marttyyri, Papylos, joutuu myös kuulusteltavaksi, jossa kysytään 

hänen lapsistaan.  Hänen todistuksensa on lyhyt.  Molemmat, Karpos ja Papylos 

ruoskitaan ja lopulta poltetaan elävältä amfiteatterissa väkijoukon edessä.  Yllät-

tävä jatko seuraa, kun Agathonike, nainen väkijoukosta, kokee näkevänsä saman 

taivaallisen kirkkauden kuin poltettavana oleva Karpos. Agathonike huutaa, riisuu 

vaatteensa ja heittäytyy puun päälle ja palaa muiden marttyyrien kanssa ilman 

kuulustelua. Lopuksi kristityt salaa keräävät poltettujen jäännökset. 

Suomennos tästä marttyyrikertomuksesta on nyt tehty. Tarkempi tutkimus 

sen sisällön analysoimiseksi myös suomeksi voi alkaa. 
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Lyhenteet 
 

A  = Aejmelaeus, Lars.  Uuden Testamentin kreikan kielioppi. 

akk.  = akkusatiivi 

akt.  = aktiivi 

aor.  = aoristi 

Ap.t.  = Apostolien teot 

dat.  = datiivi 

EDNT = Exegetical Dictionary of the New Testament 

eaa.  = ennen ajanlaskun alkua 

fem.  = feminiini 

G  = Gyllenberg, Rafael, Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen 

      sanakirja  

Gen.  = Genesis 

gen.  = genetiivi 

Hepr.  = Heprealaiskirje 

Ilm.  = Johanneksen ilmestys 

imp.  = imperfekti 

imperat. = imperatiivi 

ind.  = indikatiivi 

inf.  = infinitiivi 
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