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evankeliumissa esiintyvät kaksitoista opetuslasta antavat Jeesuksen seuraamisesta. 
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selvittämään, miten Matteus on muokannut tarkasteltavia opetuslapsihahmoja. 

Narraatiokritiikin avulla tarkastelen sitä, minkälaisen mallin kukin opetuslapsi esittää 

Jeesuksen seuraamisesta Matteuksen kertomuksen kokonaisuudessa. Sosiaalisen identiteetin 

näkökulmasta pyrin selvittämään, minkälaisina prototyyppeinä, esimerkkeinä tai 

stereotyyppeinä tarkasteltavat hahmot esiintyvät. 

 

Lähdeaineistonani käytän sellaisia Matteuksen evankeliumin tekstipätkiä, joissa yksittäiset 

hahmot kahdentoista opetuslapsen joukosta nousevat esille. Näin siksi, että kaikki 

kahdentoista opetuslapsen joukkoon kuuluvat hahmot eivät nouse henkilökohtaisessa roolissa 

esille Matteuksen evankeliumissa. Käsittelen koko kahdentoista opetuslapsen ryhmää 

taustaluvuissa sekä yksittäisiä opetuslapsia käsittelevien kappaleiden yhteydessä. 

 

Tutkimukseni taustalla on Urlich Luzin näkemys Jeesuksen opetuslapsista läpikuultavina 
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minkälaisia Jeesuksen opetuslasten tulisi olla. 

 

Lähdeaineiston analyysi osoittaa, että Matteuksen esittämät kaksitoista opetuslasta antavat 
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anna esimerkkiä ihanteellisesta opetuslapsesta. Kaikkien kahdentoista opetuslapsen joukosta 

nousevan henkilöhahmon voidaan kuitenkin sanoa pyrkivän sosiaalisen identiteetin 
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1 Johdanto 
Tässä tutkimuksessa aion tutkia sitä, minkälaisen mallin Matteuksen 

evankeliumissa esiintyvät kaksitoista opetuslasta antavat Jeesuksen seuraamisesta. 

Tässä tutkielmassa Matteuksella viitataan Matteuksen evankeliumin tekijään.
1
 

Ensinnäkin tämä tarkoittaa redaktoria, eli toimittajaa, joka on viimeisenä 

muokannut Matteuksen evankeliumia meidän tuntemaamme muotoon. Toiseksi se 

tarkoittaa myös evankeliumin kirjoittajaa, joka on tehnyt kirjallista työtä 

omanlaisen kertomuksensa rakentamiseksi. Tarkoituksena on havainnoida tekijän 

toimenpiteitä, joita hän on muokkaus- ja kirjoitustyössään tehnyt, esittääkseen 

tietynlaisen kuvan kahdestatoista opetuslapsesta. Tutkimuksen tavoite ei ole 

vastata kysymykseen Matteuksen evankeliumin alkuperäisestä 

vastaanottajayhteisöstä tai siitä, miten tuo ryhmä on tulkinnut kahtatoista 

opetuslasta. Tietysti on perusteltua olettaa, että Matteuksen evankeliumi on 

osoitettu jollekin historialliselle yleisölle, mutta tässä työssä kiinnostus on 

ensisijaisesti evankeliumin toimittajassa eikä vastaanottajissa. Työn lopussa 

palaan tarpeen tullen siihen, minkälaiseen historialliseen tilanteeseen 

evankeliumissa viitataan ja mitä kaksitoista opetuslasta tuovat tässä suhteessa 

pöytään. Työni pääpaino on kuitenkin keskittyä Matteuksen evankeliumin 

kirjoittajan näkökulmaan. 

Matteuksen evankeliumissa erityisesti Pietarilla voidaan nähdä olevan 

erityinen asema opetuslasten joukossa, sillä Pietarin hahmo esiintyy Matteuksen 

kertomuksessa säännönmukaisemmin kuin kukaan muu opetuslapsista.
2
 

Tutkimuksessa on perustellusti kiinnitetty paljon huomiota Pietarin hahmoon ja 

hänen rooliinsa opetuslasten joukossa, sillä Matteus nostaa hänet selvästi esiin 

kertomuksessaan. Jotkut tutkijat ovat nähneet Pietarin hahmon erityisenä muihin 

opetuslapsiin verrattuna
3
, kun taas toiset tutkijat ovat perustelleet Pietarin 

edustavan kaikkia opetuslapsia ja olevan niin sanottu yleinen opetuslapseuden 

malli.
4
 Joskus kuitenkin näyttää unohtuvan, ettei Pietari ole ainoa Jeesuksen 

opetuslapsi Matteuksen kertomuksessa. Itse asiassa Matteuksen evankeliumi 

sisältää useita opetuslapsihahmoja, jolloin ei ole perusteltua ajatella 

                                                 
1
 Käytän evankeliumin tekijästä nimeä Matteus vakiintuneen käytännön vuoksi. Nimi Matteus on 

peräisin evankeliumissa esiintyvältä tullimies Matteukselta, jota on varhaisen kristillisen tradition 

mukaan pidetty Matteuksen evankeliumin kirjoittajana. Allison 2001, 844.  
2
 Brown 2002, 42–43. 

3
 Perkins 2000, 66. 

4
 Brown 2002, 42–43; Luz 2005a, 129. 
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opetuslapseuden koskettavan vain yhtä kertomuksen hahmoa. Matteuksen 

evankeliumin opetuslapsihahmoista erityisessä asemassa ei näytä olevan vain 

Pietari, vaan muutkin kaksitoista opetuslasta. Jos Jeesuksella oletetaan olevan 

enemmänkin opetuslapsia kuin kaksitoista, täytyy noilla kahdellatoista olla 

erityinen asema muihin opetuslapsiin nähden. Eihän heitä muuten erotettaisi 

muusta opetuslasten joukosta omaksi ryhmäkseen. Usein muut kahdestatoista 

opetuslapsesta ovat jääneet Pietarin hahmon varjoon opetuslapsia tutkittaessa. 

Onkin siis perusteltua kysyä, käyttääkö Matteus myös muita opetuslapsihahmoja 

hyväkseen luodessaan kuvaa opetuslapseudesta? Tässä tutkielmassa tarkoitukseni 

on tarkastella koko kahdentoista opetuslapsen ryhmää sekä sellaisia hahmoja 

tuosta ryhmästä, jotka esiintyvät Matteuksen kertomuksessa aktiivisessa roolissa. 

Jos Pietarin hahmo näyttäytyy esimerkillisenä opetuslapseuden mallina, niin on 

mielenkiintoista tarkastella miltä muut opetuslapsihahmot näyttävät suhteessa 

Pietariin. Antavatko muut kahdestatoista opetuslapsesta samanlaisen mallin 

Jeesuksen seuraamisesta kuin Pietari, vai tuovatko he tuohon kuvaan jotain uusia 

sävyjä? 

 Hyödynnän gradussani pääasiallisesti kolmea eksegeettistä metodia: 

redaktiokritiikkiä, narraatiokritiikkiä sekä sosiaalisen identiteetin näkökulmaa. 

Redaktiokritiikki toimii koko tutkimuksen perustana, kun analysoin miten 

Matteus on luonut omia opetuslapsihahmojaan ja tuonut tekstiin niiden kautta 

omia intentioitaan. Esimerkiksi synoptinen vertailu voi antaa hedelmällistä 

informaatiota Matteuksen teologisista painotuseroista. Näin on mahdollista löytää 

kahdestatoista opetuslapsesta ominaisuuksia, joita Matteus on halunnut muokata 

tai korostaa omia käyttötarkoituksiaan varten. 

Toisena tärkeänä metodina narraatiokritiikki tuo tutkimukseeni 

kirjallisuustieteellisen näkökulman. Raamatuntutkimuksessa narraatiokritiikki on 

kasvanut redaktiokritiikin seuraajaksi, jonka vuoksi sen kysymyksenasettelut ovat 

usein samansuuntaisia redaktiokritiikin kysymyksenasettelujen kanssa.
5
 

Redaktiokritiikki yksinään voi antaa evankeliumista hyvin sirpaleisen ja 

epäyhtenäisen kuvan. Tutkimuskysymykseni kannalta on kuitenkin olennaista 

tarkastella sekä Matteuksen toimitustyötä että syntynyttä kertomusta. 

Narraatiokritiikki antaa mahdollisuuden tarkastella Matteuksen tekstiä 

yhtenäisenä kertomuksena eikä vain erillisten osien summana. Narraatiokritiikki 

                                                 
5
 Merenlahti 1997, 52–53. 
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auttaa vastaamaan siihen, minkälaisen mallin kukin kahdestatoista opetuslapsesta 

esittää Jeesuksen seuraamisesta Matteuksen kertomuksen kokonaisuudessa? 

Redaktio- ja narraatiokriittisen metodin avulla on mahdollista päästä käsiksi 

Matteuksen evankeliumista löytyvään sosiaalisen identiteetin näkökulmaan. 

Sosiaalisen identiteetin näkökulma vastaa nimenomaan kysymykseen siitä, 

minkälaisina prototyyppeinä, esimerkkeinä tai stereotyyppeinä kahdentoista 

opetuslapsen joukosta nousevat hahmot esiintyvät Matteuksen kertomuksessa? 

Opetuslapsihahmot todennäköisesti antavat Jeesuksen seuraamisesta jonkinlaisia 

esimerkkejä, mutta tutkimukseni tarkoitus olisi selvittää näiden esimerkkien 

merkitystä. 

Tutkimukseni lähdeaineistona käytän sellaisia Matteuksen evankeliumin 

tekstipätkiä, joissa yksittäiset hahmot kahdentoista opetuslapsen joukosta 

nousevat esille ja näin ollen suurempaan rooliin kertomuksessa. Kaikki 

kahdentoista opetuslapsen joukkoon kuuluvat hahmot eivät nouse 

henkilökohtaisessa roolissa esille, minkä vuoksi kaikkia kahtatoista opetuslasta ei 

ole mahdollista tarkastella. Käsittelen koko kahdentoista opetuslapsen ryhmää 

taustaluvuissa sekä yksittäisiä opetuslapsia käsittelevien kappaleiden yhteydessä. 
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2 Metodit 

2.1 Redaktiokritiikki 

Redaktiokritiikki tutkii tekstin toimitustyötä. Redaktiokritiikissä perinteisenä 

johtoajatuksena on ollut se, että Raamatun tekstien taustalla olevat henkilöt eivät 

ole vain erilaisten tekstien yhteen kokoajia, vaan myös itsenäisiä teologisia 

ajattelijoita, jotka ovat vaikuttaneet tekstien nykyiseen lopputulokseen. Toisaalta 

redaktiokritiikki ei välttämättä tarkastele vain tekstien lopullista muotoa, vaan sitä 

voidaan soveltaa monien erilaisten ilmiöiden tarkasteluun.
6
 Tässä työssä 

redatiokritiikki auttaa hahmottamaan nimenomaan Matteuksen evankeliumin 

viimeisen, eli meille säilyneen muodon toimitustyötä. Tarkoituksena on jäljittää 

viimeisen redaktorin, eli toimittajan intentioita ja tapoja sikäli kun ne ovat 

muokkaustyöstä havaittavissa. Viimeisellä redaktorilla en tarkoita viimeisintä 

henkilöä, joka on tehnyt jonkun muokkauksen tekstiin esimerkiksi kopioidessaan 

sitä, vaan viimeisintä toimittajaa, joka on luonut itsenäistä teosta tavoitteenaan 

välittää sen avulla jonkinlainen sanoma. 

Muokkaus ja toimitus liittyvät olennaisena osana siihen prosessiin, jonka 

seurauksena Matteuksen evankeliumista on muodostunut juuri tietynlainen 

kirjallinen kokonaisuus. Redaktiokritiikin avulla on mahdollista selvittää miten 

Matteus on muovannut kertomustaan omanlaiseksi kokonaisuudekseen. Tästä 

syystä redaktorin intentioiden jäljittämisen lisäksi redaktiokritiikin tarkoituksena 

tässä työssä on hahmottaa sitä, minkälaista tarinaa redaktori on luonut ja miten 

opetuslapsihahmoja siinä käytetään. Tarkastellessani Matteuksen evankeliumin 

redaktiota kerronnallisen rakenteen muodostumisen näkökulmasta tulevat 

kirjoittaja ja redaktori ikään kuin samaksi. 

Tässä työssä redaktiokriittisen analyysin lähtökohtana on nojautua niin 

sanottuun kaksilähdeteoriaan. Kaksilähdeteorian mukaan sekä Matteus että 

Luukas ovat käyttäneet pääasiallisena lähteenään kahta kirjallista lähdettä: 

Markuksen evankeliumia ja Q-lähdettä. Teoria on lähtenyt liikkeelle ensinnäkin 

siitä huomiosta, että synoptiset evankeliumit
7
 sisältävät paljon sananmukaisia 

yhtäläisyyksiä, jonka vuoksi niiden voidaan olettaa olleen jollakin tavalla 

kirjallisesti riippuvaisia toisistaan. Perinteisesti synoptikoista vanhimpana 

                                                 
6
 Luomanen http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/metodit13.html -viitattu 

11.3.2016 
7
 Synoptisiin, eli yhdessä katsottaviin evankeliumeihin kuuluvat Matteus, Markus ja Luukas. 

Kuula 2008, 202. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/metodit13.html
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evankeliumina on pidetty Markusta.
8
 Yhteys Markuksen ja Matteuksen välillä on 

selkeä, sillä Matteuksen evankeliumi sisältää yli 90 prosenttia Markuksen jakeista. 

On siis oletettavaa, että Matteus on käyttänyt lähteenään Markusta ja tehnyt siihen 

muutoksia ja lisäyksiä omien pyrkimystensä mukaan. Tämän lisäksi Matteuksen 

ja Luukkaan evankeliumit sisältävät noin 200 yhteistä jaetta, joita ei löydy 

Markuksen evankeliumista. Näin ollen on voitu olettaa, että Matteus ja Luukas 

ovat käyttäneet yhteisenä lähteenään myös jotain muuta lähdettä kuin Markusta. 

Tätä oletettua lähdettä kutsutaan Q-lähteeksi. Matteuksen ja Luukkaan avulla 

tehdyn rekonstruktion mukaan Q-lähde on sisältänyt pääaisassa Jeesuksen 

opetuksia. Q-lähteen koko sisältöä tai sanatarkkaa muotoa ei voida kuitenkaan 

varmasti selvittää, sillä Matteus ja Luukas eivät ole käyttäneet sitä 

yhdenmukaisesti, vaan ovat muokanneet sitä omia tarkoituksiaan varten. 

Markuksen evankeliumin ja Q-lähteen lisäksi Matteus on käyttänyt omaa 

erityisaineistoaan kirjallisen kokonaisuuden rakentamisessa. Osan tästä 

erityisaineistosta Matteus on voinut saada tuntemistaan suullisista ja kirjallisista 

lähteistä ja osan Matteus on voinut luoda itse.
9
 

Redaktiokriittinen analyysi tulee olemaan tämän työn perusta. Ensinnäkin 

redaktiokritiikin avulla on mahdollista hahmottaa opetuslapsihahmojen roolia 

Matteuksen kertomuksen kokonaisuudessa. Toiseksi redaktiokritiikki auttaa 

selvittämään sitä, minkälaisia sosiaalisia malleja opetuslapsihahmojen kautta 

kertomuksessa yritetään välittää. Redaktiokritiikin sovellus alkaa analysoitavien 

kohtien lähteiden selvittämisellä. Tarkoitus on selvittää mitä palikoita Matteus on 

käyttänyt opetuslapsista kertovien kohtien rakentamisessa. Lähteiden selvityksen 

jälkeen on mahdollista tarkastella sitä, minkälaista sanomaa Matteus on halunnut 

opetuslapsihahmoillaan välittää. Se mitä opetuslapsihahmojen avulla on haluttu 

sanoa, näkyy opetuslapsihahmoihin ja heidän ominaisuuksiinsa tehdyissä 

muutoksissa, kehityksissä ja korostuksissa. Sikäli kun on tarpeellista tulen 

vertaamaan Matteuksen opetuslapsia pääasiassa Markuksen opetuslapsiin, sillä 

pidän analyysin lähtökohtana sitä, että Matteus on käyttänyt Markusta yhtenä 

lähteenään. Näin ollen Matteus on oletettavasti tehnyt muutoksia Markuksen 

kuvaamiin opetuslapsiin valjastaakseen opetuslapset oman sanomansa 

välittämiseen. Redaktiokriittisen analyysin avulla on mahdollista tarkastella miten 

                                                 
8
 Kuula 2008, 202–203; Teoria Markuksen evankeliumista vanhimpana ei ole ainoa tutkimuksen 

kentällä, sillä joidenkin näkemysten mukaan Markus on lyhennelmä Matteuksesta ja Luukkaasta. 

Luomanen 1996, 48. 
9
 Kuula 2008, 203. 
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Matteus on muokannut opetuslapsihahmoja ja heistä syntyvää kuvaa suhteessa 

Markukseen.  

2.1 Narraatiokritiikki 

Raamatuntutkimuksessa narraatiokritiikki tutkii Raamatun kirjoja yhtenäisinä 

kirjallisina kokonaisuuksina ja kertomuksina.
10

 Evankeliumeiden 

narraatiokriittiseen tutkimukseen on vaikuttanut merkittävästi yleinen 

kirjallisuustiede ja niin sanottu Boothin-Chatmanin malli.
11

  Mallissa tekstin 

ulkopuoliset asiat eivät kuulu tarkastelun alle, vaan tutkimuksen huomio keskittyy 

ainoastaan tekstin sisäisiin tekijöihin. Boothin-Chatmanin mallin mukaan tekstistä 

on eroteltavissa sisäistekijä, sisäislukija, kertoja sekä yleisö. Nämä käsitteet tulee 

erottaa tekstin todellisesta tekijästä ja todellisista lukijoista.
12

 Sisäistekijä 

tarkoittaa kuvaa, jonka teksti itse antaa tekijästään ja jonka lukija havaitsee 

tekstissä olevien viitteiden avulla.
13

 Sisäistekijän voi ajatella olevan ääni, jonka 

avulla lukija tuntee tekijän läsnäolon tekstissä. Sisäistekijä ei kuitenkaan 

mahdollista suoraa yhteyttä tekstin todelliseen tekijään.
14

 Sisäislukija taas on 

ikään kuin sisäistekijän vastakohta.
15

 Boothin-Chatmanin mallissa sisäislukijalla 

tarkoitetaan sitä lukijaa, jonka teksti näyttää olettavan itselleen. Kuten 

sisäistekijää, myös sisäislukijaa on mahdollista havainnoida tekstin sisäisten 

viitteiden avulla. Esimerkiksi jo kieli, jolla teksti on kirjoitettu, antaa viitteen siitä, 

että teksti olettaa lukijansa ymmärtävän tuota kieltä.
16

 

Narraatiokritiikin käyttäminen evankeliumitutkimuksessa ei ole täysin 

mutkatonta.
17

 Tutkittaessa Matteuksen evankeliumin opetuslapsihahmoja, on 

otettava huomioon täysin fiktiivisen kirjallisuuden ja evankeliumikirjallisuuden 

erot. Fiktiivisen kirjallisuuden kohdalla sisäistekijä ei välttämättä anna lähellekään 

totuudenmukaista kuvaa todellisen tekijän ajatuksista. Tästä syystä fiktiivisen 

kirjallisuuden kohdalla on perusteltua, että todellinen tekijä, sisäistekijä ja kertoja 

                                                 
10

 Narraatiokritiikin käyttö raamatuntutkimuksessa on painottunut lähinnä 

evankeliumitutkimukseen. Kingsbury 1988, 1; Hakola 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html -viitattu 15.2.2016 
11

 Merenlahti 1997, 54. 
12

 Merenlahti 1997, 55. 
13

 Hakola http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html -viitattu 

15.2.2016 
14

 Anderson 1994, 27. 
15

 Anderson 1994, 28. 
16

 Merenlahti 1994, 55. 
17

 Hakola http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html -viitattu 

15.2.2016 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html
http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html
http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html
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erotetaan toisistaan, sillä ne toimivat selkeästi tekstin eri tasoilla.
18

 Evankeliumien 

tekijöillä voidaan puolestaan nähdä olleen motiivi vaikuttaa lukijoidensa 

ajatuksiin ideologisella tasolla. Tästä syystä samanlainen raaka erottelu todellisen 

tekijän, sisäistekijän ja kertojan välillä ei ole välttämättä mielekästä 

evankeliumien kohdalla.
19

 Koska Matteuksen evankeliumin tekijän on ollut 

tarkoitus saada lukijansa ajattelemaan samalla tavalla kuin hän itse ajattelee, ei 

todellisen tekijän ja sisäistekijän välille voida vetää tarkkaa rajaa. Itse asiassa on 

oletettavaa, että todellisen tekijän ajattelu ja motiivit näkyvät ja heijastuvat 

tekstistä sisäistekijän kautta. 

Työni lähtökohta on tarkastella Matteuksen evankeliumin tekijän työtä, 

jonka vuoksi en käytä narraatiokritiikkiä yhtä puhdasoppisesti kuin 

raamatuntutkimuksessa on ollut perinteisesti tapana. Ajatuksena on se, että 

Matteuksen evankeliumin taustalla on tekijä, joka on ”viimeistellyt” tekstin. Tämä 

tekijä on viimeinen, joka on muokannut tekstiä, ennen kuin se on ulottunut 

meidän tarkasteltavaksi.
20

 Tähän muokkaustyöhön on kuulunut sekä evankeliumin 

toimitustyö että kirjallinen työ, jotka ovat yhdessä vaikuttaneet evankeliumin 

lopputulokseen. Matteuksen evankeliumin tekijä voidaan nähdä sekä luovana 

teologina että luovana kirjailijana, jolloin hän ei ole pyrkinyt vaikuttamaan 

yleisöönsä vain teologisin keinoin, vaan myös kirjallisin ja retorisin keinoin.
21

  

Matteuksen teksti on ikään kuin tuon tekijän ”kynästä” lähtöisin, jolloin kaikki, 

joka liittyy tekstin rakentumiseen yhdeksi kokonaisuudeksi, on tutkittavissa. Tässä 

tutkimuksessa narraatiokritiikki toimii lisänä redaktiokritiikille ja ”paikkaa” sen 

jättämiä aukkoja. Narraatiokritiikki tukee redaktiokritiikin luomaa kuvaa 

Matteuksen editointityöstä mahdollistamalla kertomuksen kokonaiskuvan 

tarkastelun. Koska analysoin Matteuksen kahtatoista opetuslasta kirjoittajan 

näkökulmasta, tuovat sekä redaktiokritiikki että narraatiokritiikki oman 

näkökulmansa Jeesuksen seuraamisesta syntyvän mallin selvittämiseen. 

Tärkeä osa narraatiokritiikkiä on tutkia kertomuksessa esiintyviä 

henkilöhahmoja. Kertomuksen hahmot ovat tekijän luomuksia, jotka esiintyvät ja 

toimivat kertomuksen tapahtumissa.
22

 Henkilöhahmot esitellään lukijalle joko 

                                                 
18

 Merenlahti 1997, 55. 
19

 Hakola http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html -viitattu 

13.2.2016 
20

 Cassidy 2007, 10. 
21

 Hakola http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html -viitattu 

15.2.2016 
22

 Mattila 2002, 47. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html
http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html
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näyttämällä tai kertomalla. Näyttämisellä tarkoitetaan epäsuoraa kerrontaa, jossa 

hahmon ominaisuudet ja luonne esitetään lukijalle esimerkiksi kuvaamalla 

hahmon toimintaa tai puhetta. Vaihtoehtoisesti lukijalle saatetaan kertoa suoraan 

hahmosta ja tämän luonteesta. Kertomuksen kannalta tärkeimpiä hahmoja 

kutsutaan päähenkilöiksi ja ne kannattelevat tarinaa ja vievät sitä eteenpäin. 

Matteuksen evankeliumi kertoo Jeesuksesta, jolloin Jeesusta voidaan pitää sen 

päähenkilönä.
23

 Matteuksen evankeliumista löytyy monia hahmoja ja ryhmiä, 

mutta niiden kaikkien merkitys kertomukselle muodostuu aina suhteessa 

päähenkilöön, eli Jeesukseen.
24

 Tämä pätee myös kahdentoista opetuslapsen 

kohdalla. Matteuksen kertomuksessa kaksitoista opetuslasta kuuluvat Jeesuksen 

lähipiiriin ja toimivat kaikista hahmoista lähimpänä Jeesusta, jonka vuoksi heidän 

merkityksensä on hyvin olennainen Matteuksen kertomuksessa. 

Kertomuksessa esiintyvillä hahmoilla voidaan nähdä olevan toisistaan 

eroavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat kuin luonteenpiirteitä, jotka saattavat 

näkyä vain yhdessä kohtauksessa tai jatkua läpi kertomuksen. Narraatiokritiikissä 

kunkin hahmon syvyyttä voidaan tarkastella sen perusteella, kuinka paljon 

hahmolla on erilaisia ominaisuuksia. Ominaisuuksien perusteella hahmot voidaan 

jakaa joko litteisiin tai pyöreisiin hahmoihin. Sana ”litteä” viittaa hahmoihin, jotka 

perustuvat vain yhden tai muutaman ominaisuuden varaan. Sen sijaan sana 

”pyöreä” viittaa tarinan edetessä kehittyviin ja ominaisuuksiltaan monimuotoisiin 

hahmoihin.
25

 Matteuksen evankeliumin kertomusta tutkinut Jack Dean Kingsbury 

esittää, että Matteuksen evankeliumissa pyöreinä hahmoina voidaan pitää ainakin 

Jeesusta sekä hänen opetuslapsiaan. Hänen mukaansa opetuslapsia voidaan pitää 

pyöreinä hahmoina siksi, että heidän ominaisuutensa erottuvat voimakkaasti 

muista evankeliumin hahmoista läpi kertomuksen.
26

 Kingsbury esittää myös, että 

samanlaisista henkilöistä koostuvat ryhmät toimivat kuten yksittäiset hahmot. 

Opetuslapsiin sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että koko opetuslasten ryhmää 

voidaan pitää ja käsitellä yhtenä hahmona.
27

 Tässä työssä tarkoituksenani on 

selvittää onko asia todella näin, vai löytyykö kahdestatoista opetuslapsesta 

toisistaan eroavia ominaisuuksia. 

                                                 
23

 Anderson 1994, 78–79. 
24

 Anderson 1994, 80. 
25

 Mattila 2002, 47–48. 
26

 Kingsbury 1988, 10. 
27

 Kingsbury 1988, 9, 13. 
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 Periaatteessa on mahdotonta päästä käsiksi Matteuksen evankeliumin 

taustalla olevaan historialliseen todellisuuteen ja selvittää miten Matteuksen 

todelliset lukijat ovat suhtautuneet Matteuksen evankeliumiin ja tulkinneet sitä. 

Tästä syystä on mielekkäämpää tutkia sitä, mitä Matteus on halunnut 

evankeliuminsa opetushahmoilla yhteisölleen välittää. Tämä lähestymistapa on 

mahdollinen, jos oletamme, että Matteuksen evankeliumilla on viimeinen tekijä, 

joka on koonnut ja muokannut evankeliumin ”lopulliseen”, meille säilyneeseen 

muotoonsa. Toki emme voi tietää onko meidän tuntemamme Matteuksen 

evankeliumi sellainen kuin Matteuksen yhteisö sen tunsi. Tästä syystä 

narraatiokritiikki on mielekäs tapa tarkastella Matteuksen evankeliumin 

kahtatoista opetuslapsihahmoa. Sen avulla on mahdollista keskittyä siihen, mitä 

meille säilynyt teksti haluaa välittää opetuslapsista. 

2.2 Sosiaalisen identiteetin näkökulma 

Sosiaalisen identiteetin näkökulman tausta on alun perin sosiaalipsykologiassa.
28

 

Sosiaalisen identiteetin näkökulmassa on yhdistynyt kaksi teoriaa: 

sosiaalipsykologi Henri Tajfelin sosiaalisen identiteetin teoria sekä hänen 

oppilaansa John C. Turnerin itsekategorisointiteoria.
29

 Sosiaalinen identiteetti 

tarkoittaa yksilön omaa käsitystä itsestään ryhmän jäsenenä. Käsitys itsestä 

ryhmän jäsenenä on tilannesidonnainen, sillä se vaihtelee esimerkiksi sen mukaan 

koostuuko ryhmä ystävistä vai tuntemattomista. Käsitys muista ryhmän jäsenistä 

ohjaa yksilön käyttäytymistä kyseisessä ryhmässä, jolloin tuo käsitys vaikuttaa 

myös yksilön sosiaaliseen identiteettiin. Ryhmiin kuulumisella on merkittävä 

vaikutus ihmisen minäkuvan syntymisessä ja muovautumisessa, sillä ihminen 

peilaa muun muassa omia arvojaan, tunteitaan ja tapojaan suhteessa kuulumiinsa 

ryhmiin ja niiden jäseniin.
30

 

Sosiaalisen identiteetin teoria perustuu ryhmien välisten suhteiden 

tutkimiseen. Koska ryhmäjäsenyyksillä on merkittävä asema ihmisen minäkuvan 

syntymisessä, ja koska ihmisille on tyypillistä pyrkiä rakentamaan positiivinen 

minäkuva, suosivat ihmiset yleensä omaa ryhmää suhteessa muihin. Näin ihmiset 

pyrkivät näkemään oman ryhmänsä paremmassa valossa kuin muut ryhmät.
31

 

Sosiaalisen identiteetin teoriaa täydentävä itsekategorisoinnin teoria laajensi 

                                                 
28

 Sosiaalisen identiteetin teorian kehitti sosiaalispsykologi Henri Tajfel. Yksinkertaistettuna 

sosiaalipsykologiassa tutkitaan yksilön käyttäytymistä ryhmässä. Siitä tuli oma tieteen alansa 

1900-luvun alussa. Jokiranta & Luomanen 2013, 69, 71. 
29

 Jokiranta & Luomanen 2013, 71, 74. 
30

 Jokiranta & Luomanen 2013, 68, 75. 
31

 Jokiranta & Luomanen 2013, 71–73, 75. 
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tarkastelun ryhmien välisistä suhteista koskemaan myös ryhmän sisäisiä suhteita 

tutkien sitä, kuinka erilaiset yksilöt kokevat kuuluvansa samaan ryhmään. 

Ihminen mieltää itsensä ryhmän jäseneksi jonkun kategorian, kuten esimerkiksi 

sukupuolen tai uskonnon, mukaan.  Itsekategorisointi tapahtuu, kun ihminen alkaa 

kokea itsensä ja ominaisuutensa yhdenmukaisina muiden ryhmänsä edustajien 

kanssa. Samalla erot toisiin ryhmiin tulevat selkeämmin esille, jolloin myös 

ryhmän ulkopuoliset nähdään keskenään yhdenmukaisina.
32

 

Tässä työssä sovellan sosiaalisen identiteetin näkökulmaa käsitteiden 

esimerkki, prototyyppi ja stereotyyppi kautta. Kun ihminen mieltää itsensä jonkin 

ryhmän jäseneksi, näkee hän toiset ryhmän edustajat edustavampina kuin toiset. 

Esimerkillä tarkoitetaan ryhmän nykyistä tai entistä jäsentä, jonka jäsenyys on 

ollut ryhmälle jollakin tavalla merkittävää. Tämän kautta tästä edustajasta on 

tullut ihanteellinen esimerkki ryhmän jäsenyydestä muille ryhmäläisille.
33

 

Prototyyppi puolestaan syntyy ryhmän jäsenten mielissä esimerkkien pohjalta.
34

 

Prototyyppi on siis ryhmän jäsenten kokemuksiin ja ajatuksiin perustuva 

kuvitteellinen käsite ryhmän ihanteellisimmasta edustajasta, joka antaa 

tavoiteltavan mallin ryhmässä toimimisesta. Koska prototyypissä yhdistyvät 

kaikki ihanteelliset ominaisuudet, joita ryhmän sisällä arvostetaan, toimii 

prototyyppi mittatikkuna ryhmään kuulumiselle, jolloin ryhmän jäsenten väliset 

erot näkyvät suhteessa prototyyppiin.
35

 Viimeisenä tärkeänä käsitteenä on 

stereotyyppi, jolla tarkoitetaan ryhmän ulkopuolisen edustajan mallia. 

Stereotyyppi syntyy prototyypin tapaan, mutta sen syntymiseen vaikuttavat 

negatiiviset mielikuvat ja kärjistykset ulkopuolisista.
36

 

Sovellan tässä työssä sosiaalisen identiteetin näkökulmaa Matteuksen 

evankeliumin kahteentoista opetuslapseen. Yksinkertaisesti tarkoituksenani on 

tarkastella löytyykö kahdestatoista opetuslapsesta esimerkkejä, prototyyppejä ja 

stereotyyppejä. Sosiaalisen identiteetin näkökulman sovellus tapahtuu tekstin 

tasolla, jolloin ihmisten ajatuksissa syntyviä prototyyppejä ja stereotyyppejä ei ole 

mahdollista tarkastella. Työn havainnot kumpuavat siis täysin Matteuksen 

tekstistä itsestään. Termillisesti tällöin voidaan puhua kulttuurisista prototyypeistä 

ja stereotyypeistä. Raamatuntutkimuksessa kulttuurisella prototyypillä tai 

                                                 
32

 Jokiranta & Luomanen 2013, 74, 76, 83. 
33

 Jokiranta & Luomanen 2013, 77; Luomanen 2013, 354. 
34

 Ihmisten mielissä syntyvää prototyyppiä kutsutaan myös kognitiiviseksi prototyypiksi. Jokiranta 

& Luomanen 2013, 78. 
35

 Jokiranta & Luomanen 2013, 77; Luomanen 2013, 354. 
36

 Jokiranta & Luomanen 2013, 79. 
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stereotyypillä viitataan kuvaan, joka on muodostunut raamatunkertomuksia 

eteenpäin välitettäessä. Kun raamatunkertomuksia on välitetty eteenpäin 

kulttuurissa, kuvat joistakin Raamatussa esiintyvistä, alun perin historiallisista 

henkilöistä ovat saattaneet muovautua prototyyppien tai stereotyyppien 

kaltaisiksi.
37

 

Petri Luomanen on esittänyt, että hyvä esimerkki tästä on kuva Jeesuksen 

opetuslapsista Matteuksen evankeliumissa.
38

 Ensinnäkin ainakin osaa heistä 

voidaan pitää alun perin historiallisina henkilöinä. Toiseksi tutkimuksessa on 

havaittu, ettei Matteus piirrä heistä niinkään totuudenmukaista, historiallista 

kuvaa, vaan heistä muodostuva kuva on lähempänä Matteuksen omaa mielikuvaa 

opetuslapseudesta. Opetuslapset eivät toimi Matteuksen kertomuksessa 

historiallisina esimerkkeinä, vaan kulttuurisina prototyyppeinä. Tämä näkyy siinä, 

että opetuslapsiin on liitetty ominaisuuksia, joita ihanteellisilla opetuslapsilla tulisi 

olla.
39

 Työssäni pyrin selvittämään esittääkö Matteus kahdentoista opetuslapsen 

avulla vain yhdenlaisen mallin opetuslapseudesta, jolloin opetuslapsihahmot 

edustaisivat samanlaisten ominaisuuksiensa kautta opetuslapsen prototyyppiä, vai 

tuovatko opetuslapsihahmot erilaisten ominaisuuksiensa kautta erilaisia malleja 

opetuslapseuteen ja opetuslapsen prototyyppiin. 

                                                 
37

 Jokiranta & Luomanen 2013, 78. 
38

 Luomanen 2012, 206–208. 
39

 Jokiranta & Luomanen 2013, 79; Luomanen 2013, 354. 



 

12 

 

3 Tutkimuksen tausta 

3.1 Matteuksen evankeliumi 

Matteuksen evankeliumin taustalla on mahdollisesti useampia toimittajia, jotka 

ovat vaikuttaneet siihen lopputulokseen, joka meillä on käytössämme tänä 

päivänä. Olennaista tämän työn kannalta ei ole tarkastella koko Matteuksen 

evankeliumin redaktioprosessia vaan keskittyä lopputulokseen, jonka Matteuksen 

evankeliumin viimeinen toimittaja on luonut. Selvyyden vuoksi käytän hänestä 

vakiintunutta nimitystä Matteus. Matteuksen evankeliumiin on vaikuttanut niin 

ympäröivä kulttuuri kuin kirjoittajan tuntemat tekstit ja traditio. Matteus on 

käyttänyt lähteinään Markuksen evankeliumia, Q-lähdettä, omia Jeesuksesta 

kertovia traditioitaan sekä Heprealaista Raamattua.
40

 Vaikka Matteuksen 

evankeliumi koostuukin useammasta erillisestä traditiosta, on se tarkoitettu 

luettavaksi kokonaisuutena.
41

 Tarkoituksena ei ole ollut vain tuoda toisistaan 

erillisiä osia yhteen, vaan luoda yhtenäinen kertomus, jonka tähtäyspisteenä on 

ollut ilmoittaa jonkinlainen sanoma ja näin vaikuttaa lukijoihinsa. 

Enemmistö tutkijoista ajoittaa Matteuksen evankeliumin syntyneen vuosien 

70–100 jKr. välissä. Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että Matteus käyttää lähteenään 

noin 60–70 jKr. syntynyttä Markuksen evankeliumia, jolloin sen on täytynyt 

syntyä vasta tämän jälkeen. Toiseksi piispa Papiaksen viittaukset Matteukseen 

toisen vuosisadan alussa osoittavat sen syntyneen noin ennen vuotta 100 jKr.
42

 

Suurin osa tutkijoista sijoittaa evankeliumin Syyrian Antiokiaan, mutta se on vain 

yksi mahdollinen vaihtoehto evankeliumin kirjoituspaikaksi.
43

 Merkittävin syy 

tälle oletukselle on piispa Ignatius, joka oli Antiokian piispa toisella vuosisadalla 

ja jonka kirjeissä on viittauksia Matteukseen.
44

 

Matteuksen evankeliumin historiallista kirjoittajaa ei tunneta, mutta hänestä 

on tehty useita olettamuksia. Varhaisin määrittely Matteuksen evankeliumin 

kirjoittajasta on peräisin toiselta vuosisadalta piispa Papiakselta.
45

 Hän tulkitsi 

                                                 
40

 Luz 2007, 44. 
41

 Luz 2005a, 3. 
42

 Allison 2001, 845; Vaihtoehtoja mahdolliseksi syntymäajankohdaksi vuosien 70–100 jKr. 

välillä on monia, mutta tarkemmalla määrittelyllä ei ole tämän työn kannalta suurta merkitystä. 
43

 Muita ehdotettuja kirjoituspaikkoja ovat muun muassa Jerusalem, Galilea ja Itä-Jordan. Allison 

2001, 845. 
44

 Mattila 2002, 40; Antiokiaa on pidetty mahdollisena kirjoituspaikkana myös siksi, että sen 

väestö koostui sekä juutalaisista että kristityistä. Näiden lisäksi yhtenä perusteena on nähty 

Pietarin merkittävä asema Matteuksen evankeliumissa (Ga.2:11). Allison 2001, 845. 
45

 Kirkkoisä Eusebius määrittelee Papiaksen olleen Hierapoliin/Hierapoliksen piispa Vähä-

Aasiassa. Allison 2001, 844. 
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kirjoittajaksi Matteuksen evankeliumissa esiintyvän publikaani Matteuksen, jonka 

Jeesus kutsuu opetuslapsekseen kohdassa 9:9–13, ja joka mainitaan myös 

kahdentoista opetuslapsen listassa 10:2–4.
46

 Papiaksen mukaan Matteus olisi 

kirjoittanut evankeliumin Jeesuksen puheiden pohjalta arameaksi ja hepreaksi, 

jonka jälkeen se olisi käännetty kreikaksi. Tämä näkemys ei ole todennäköinen, 

sillä Matteuksen evankeliumi sisältää paljon samaa aineistoa kuin kreikaksi 

kirjoitettu Markuksen evankeliumi. Olisi myös oletettavaa, että Matteuksen 

evankeliumi sisältäisi ennemmin henkilökohtaista aineistoa kuin tukeutuisi niin 

paljon Markukseen, jos sen taustalla olisi todella yksi Jeesuksen historiallisista 

opetuslapsista.
47

 Kirjoittajasta on tehty myös muita tulkintoja. Esimerkiksi jakeen 

13:52
48

 on tulkittu kuvailevan Matteuksen evankeliumin kirjoittajaa. Tämän 

lisäksi kirjoittajaa on usein pidetty juutalaisena.
49

 

Matteuksen evankeliumi sisältää monia viittauksia juutalaiseen taustaan, joita 

ovat muun muassa synagogakeskeisyys (6:1–18; 23:1–39) ja myönteinen 

suhtautuminen Mooseksen lakiin (5:17–20).
50

 Nämä viittaukset eivät kuitenkaan 

vielä todista Matteuksen olleen juutalainen. Evankeliumin sisäiset viittaukset 

voivat yhtä hyvin kertoa Matteuksen vain eläneen juutalaisessa vaikutuspiirissä. 

Toisaalta redaktiokriittisen tutkimuksen piirissä Matteuksen evankeliumin 

viimeistä toimittajaa on jopa saatettu pitää kristittynä.
51

 On kuitenkin hyvä ottaa 

huomioon, että kohdat, joissa tehdään eroa juutalaisuuteen, voivat olla yhtälailla 

osoitus juutalaiskristillisestä taustasta. Todennäköisin vaihtoehto onkin, että 

Matteuksen evankeliumin kirjoittaja oli juutalaiskristitty ja hän kirjoitti 

juutalaiskristilliselle yhteisölle, joka oli vasta siirtymässä juutalaisuudesta kohti 

kristinuskoa.
52

  

                                                 
46

 Mattila 2002, 40. 
47

 Allison 2001, 844. 
48

 13:52: ”Silloin hän sanoi heille: ’Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten 

valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että 

vanhaa.’” 
49

 Mattila 2002, 41. 
50

 Myös lukuisat Heprealaisen Raamatun siteeraukset ja viittaukset profeettojen ennustuksiin 

kertovat juutalaisen perinteen ja tekstien hyvästä tuntemisesta. Esimerkkejä: 2:18; 8:17; 23:18–21. 

Allison 2001, 845. 
51

 Matteuksen evankeliumin taustalla on nähty kristillinen toimittaja, joka olisi editoinut tekstiä. 

Ensinnäkin tämän puolesta puhuu Matteuksen evankeliumin lopussa oleva lähetyskäsky, joka 

viittaa kristilliseen missioon tehdä evankeliumista universaali. Toiseksi evankeliumissa tuomitaan 

Israel. Kolmantena huomiona on nähty aramealaisten sanojen välttely. Viimeisenä perusteena on 

pidetty evankeliumista löytyviä kohtia, jotka viittaisivat vajavaiseen tietoon juutalaisuudesta. Luz 

2007, 45. 
52

 Mattila 2002, 42; Luz 2007, 46–47. 
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3.2 Matteuksen vastaanottajayhteisö 

Vaikka tutkimukseni painopiste ei ole lähtökohtaisesti Matteuksen 

vastaanottajayhteisössä, vaan Matteuksen evankeliumin kirjoittajassa ja hänen 

työssään, on Matteuksen yhteisöstä käytyä tieteellistä keskustelua syytä avata 

pääpiirteittäin työn taustaksi. Kaikkien tekstien taustalla ei välttämättä ole erillistä 

yhteisöä, mutta tutkimuksessa Matteuksen evankeliumin on perinteisesti oletettu 

olleen osoitettu jollekin historialliselle yhteisölle.
53

 Matteuksen yhteisön 

pääpiirteiden hahmottaminen auttaa ymmärtämään Matteuksen evankeliumin 

erityispiirteitä, minkä lisäksi se antaa suuntaviivoja tutkimuksesta nousevia 

mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Tutkimuksessa Matteuksen 

vastaanottajayhteisö on ollut jo pitkään kiistelty käsite, eikä sen tarkasta 

määrittelystä tai sisäisestä yhtenäisyydestä ole päästy yksimielisyyteen.
54

 Yhtenä 

Matteuksen evankeliumin ominaisimpana piirteenä on pidetty sen positiivista 

suhtautumista juutalaiseen lakiin, minkä vuoksi sitä on pidetty perinteisesti 

kanonisista evankeliumeista juutalaisimpana.
55

 Toisaalta myös Matteuksen 

yhteisön suhde juutalaiseen kulttuuriin on jakanut tutkijoiden keskuudessa 

mielipiteitä.
56

 

  J. Andrew Overman ja Anthony J. Saldarini ovat tulkinneet Matteuksen 

yhteisön ensisijaisesti juutalaiseksi yhteisöksi. Heidän tulkintojaan tiivistäen 

Matteuksen yhteisön on nähty olleen juutalaisuuden sisällä oleva 

vähemmistölahko, joka joutui konflikteihin 70 jKr. jälkeen hallitsevaan asemaan 

muodostumassa olleen juutalaisuuden muodon kanssa.
57

 Saldarinin mukaan 

Matteuksen yhteisö on identifioinut itsensä juutalaiseksi, vaikka se näyttää 

leimautuneen juutalaisuudesta poikkeavaksi niin muiden juutalaisten kuin 

juutalaisten auktoriteettienkin silmissä. Matteuksen yhteisön kristillinen puoli 

näkyy siinä, että Matteuksen evankeliumissa juutalaista lakia tulkitaan Jeesuksen 

tekojen ja sanojen näkökulmasta. Matteuksen yhteisön näkökulmasta tällainen 

Tooran oikea tulkinta sekä Jeesuksen, Jumalan Pojan, ilmoittama Jumalan tahto ja 

sen kunnioittaminen tekevät juutalaisuuden täydelliseksi.
58

 Matteuksen yhteisöä 

ympäröivä juutalainen maailma johti juutalaisen identiteetin omaksumiseen.
59
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Tutkimuksessaan toisenlaiseen lopputulokseen on päätynyt Graham Stanton, 

joka tulkitsee Matteuksen evankeliumin olleen alun perin osoitettu ennen kaikkea 

kristilliselle yleisölle. Tarkemmin ottaen Stanton määrittelee evankeliumin 

vastaanottajiksi joukon kristillisiä yhteisöjä, jotka vaikuttivat Syyriassa, 

juutalaisen kulttuurin sisällä, noin 80 jKr. puolivälissä. Hänen mukaansa 

Matteuksen evankeliumista on havaittavissa, kuinka Matteuksen 

vastaanottajayhteisöt ovat eronneet juutalaisuudesta juutalaisten johtajien 

vihamielisyyden vuoksi. Tämä vihamielisyys kohdistui nimenomaan Jeesukseen 

ja hänen seuraajiinsa.
60

 

Edellä esitettyjen havaintojen perusteella Matteuksen yhteisön voidaan 

päätellä olleen juutalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä ollut suhteellisen pieni 

ryhmittymä. Todennäköisesti kyseessä on ollut vähitellen juutalaisuudesta kohti 

kristinuskoa siirtymässä ollut juutalaiskristillinen yhteisö.
61

 Matteuksen yhteisön 

määrittelemisen vaikeus osoittaa, ettei juutalaisuuden ja kristinuskon välille 

todennäköisesti tehty yhtä selvää eroa ensimmäisen vuosisadan lopussa kuin tänä 

päivänä. Tutkimuksessa aihe on klassinen ja se on synnyttänyt paljon 

keskustelua.
62

 

Ulrich Luz on tutkinut Matteuksen evankeliumin kertomuksen 

transparenttista, eli läpikuultavaa, luonnetta ja havainnut, että Matteuksen 

evankeliumi heijastaa Matteuksen yhteisön tilannetta. Luzin mukaan Matteus 

pyrkii kommunikoimaan omalle yhteisölleen kertomuksensa kautta, mikä näkyy 

muun maussa kertomuksessa esiintyvissä hahmoissa, kuten Jeesuksen 

opetuslapsissa. Opetuslapset toimivat Matteuksen välineenä puhutella oman 

yhteisönsä jäseniä.
63

 Luzin mukaan Matteus antaa lukijoilleen mahdollisuuden 

samaistua kertomuksen opetuslapsihahmoihin käyttämällä Jeesuksen 

kahdestatoista opetuslapsesta pääaisassa sanaa ”opetuslapsi”, μαθητής. Jos sanaa 

opetuslapsi verrataan sanaan ”apostoli”, ἀπόστολος, jota Matteus käyttää vain 

kerran (10:2), on μαθητής selkeästi epämääräisempi, sillä ἀπόστολος vie lukijan 

mielikuvat ennalta määrättyihin henkilöihin. Vaikka evankeliumin opetuslapset 

toimivat Jeesuksen sanojen ja tekojen todistajina, ei opetuslapseus päättynyt vain 

heidän aikaansa, vaan Matteuksen yhteisön jäsenet saattoivat kokea jatkavansa 
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Jeesuksen opetuslapseuden perinnettä kohdan 28:19
64

 mukaisesti. Luz jatkaa 

vielä, että olennaisena osana opetuslapseuteen kutsumista on sana ”seurata”, 

ἀκολουθέω. Jeesusta eivät seuranneet vain kertomuksessa esiintyvät opetuslapset, 

vaan myös Matteuksen yhteisön jäsenet kokivat Jeesuksen opetuslapsina olevansa 

Jeesuksen seuraajia.
65

 Palaan työni johtopäätöksissä siihen, minkälaisina 

Jeesuksen seuraamisen malleina Matteuksen yhteisön jäsenet mahdollisesti 

saattoivat nähdä Jeesuksen kaksitoista opetuslasta. 

3.3 Matteuksen evankeliumin opetuslapsihahmot 

Opetuslapsilla on Matteuksen evankeliumissa keskeinen osa, sillä he ovat läsnä 

Jeesuksen kanssa lähes koko tarinan ajan.
66

 Näyttää siltä, että opetuslapsilla ei 

tarkoiteta kaikissa tapauksissa vain kahtatoista opetuslasta, οἱ δώδεκα μαθηταὶ, 

sillä opetuslapsista käytetään usein sanaa μαθητής, joka viittaa väljemmin 

määriteltyyn opetuslasten joukkoon.
67

 Jeesus ei ole ainoa opettaja, jolla on omia 

oppilaita, joten opetuslapseus voidaan nähdä laajempana ilmiönä koko 

evankeliumin mittakaavassa. Tästä esimerkkeinä ovat Johannes Kastajan 

opetuslapset, jotka käyvät keskustelua Jeesuksen kanssa (9:14; 11:2–3) sekä 

fariseusten opetuslapset, jotka fariseukset lähettävät Jeesuksen luo saadakseen 

hänet ansaan (22:15–16).
68

 Työssäni keskityn kuitenkin vain Jeesuksen 

opetuslapsiin. Painotuksena on kaksitoista erityisasemassa olevaa opetuslasta, 

mutta tulen myös sivuamaan kahdentoista opetuslapsen ulkopuolelle jääviä 

opetuslapsia. 

Matteuksen opetuslapset kuvaavat kirjoittajansa ajatusta tyypillisistä ja 

ihanteellisista opetuslapsista, joihin yhteisön jäsenten oli mahdollista samaistua.
69

 

Tämä ei tarkoita sitä, että Matteuksen yhteisön jäsenet välttämättä samaistuivat 

opetuslapsiin, mutta tarkoituksenani on pohtia sitä, onko Matteus muokannut 

kahdestatoista opetuslapsesta sellaisia hahmoja, joihin hän halusi tai oletti 

yhteisönsä jäsenten samaistuvan. Toki on otettava huomioon, etteivät Matteuksen 
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yhteisön jäsenet välttämättä tunteneet muita kertomuksia Jeesuksesta tai 

opetuslapsista, minkä vuoksi ei ole varmaa, huomasivatko yhteisön jäsenet 

opetuslapsihahmoissa niitä eroja, joita Matteus oli esimerkiksi Markukseen 

verrattuna tehnyt. Matteuksen opetuslapset saattoivat olla yksinkertaisesti ainoita 

esimerkkejä Jeesuksen opetuslapsista, joita yhteisöllä oli käytössään. Tämän 

vuoksi työni pääpaino on tutkia Matteuksen tekemää lopputulosta. 

Tarkoituksenani on käyttää sosiaalisen identiteetin näkökulmaa ja tarkastella sitä, 

minkälaisina opetuslapsen esimerkkeinä, kulttuurisina prototyyppeinä ja 

kulttuurisina stereotyyppeinä opetuslapset esitetään Matteuksen evankeliumin 

narraatiossa. Lopuksi on mahdollista pohtia mahdollisuutta siihen, olisiko 

opetuslapsista saadulla mallilla voinut olla yhteisön yhteistä identiteettiä 

vahvistava vaikutus. 

Ulrich Luzin tekemät havainnot Matteuksen evankeliumin transparenttisesta 

luonteesta antavat hyvän lähtökohdan kahdestatoista opetuslapsesta muodostuvan 

kuvan tarkastelulle. Transparenttisuuden voi havaita esimerkiksi vertaamalla 

Matteuksen opetuslapsia Markuksen opetuslapsiin. Redaktiokriittinen tarkastelu 

osoittaa, että Matteus on muokannut opetuslapsiaan siten, että niiden avulla hän 

kommunikoi omalle vastaanottajayhteisölleen. Luz on perustellut tätä näkökulmaa 

muun muassa sillä, että Matteuksen opetuslapsiin on lisätty sellaisia 

ominaisuuksia, jotka näyttävät kuvaavan ennemmin kirjoittajan omia ajatuksia 

opetuslapsista kuin historiallisia opetuslapsia.
70

 Tämä mahdollistaa opetuslasten 

hahmojen tarkastelun sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Esimerkkeinä 

lisätyistä ominaisuuksista voidaan pitää opetuslasten polvistumista tai maahan 

heittäytymistä Jeesuksen edessä (esimerkiksi 14:33; 17:6; 20:20) sekä heidän 

tapaansa puhutella Jeesusta ”Herraksi” (esimerkiksi 8:21; 14:30). Opetuslasten 

suhtautuminen Jeesukseen näyttäytyy palvovana, kun he polvistuvat ja 

puhuttelevat häntä ”Herraksi”. Palvova suhtautuminen kuvaa ennemmin 

Matteuksen näkemystä hyvästä asenteesta Jeesusta kohtaan kuin historiallisten 

opetuslasten uskoa tai sen määrää suhteessa Jeesukseen. Tämän puolesta puhuu 

se, että Jeesuksen eteen heittäytyvät muutkin kuin Jeesuksen opetuslapset 

(esimerkiksi 8:2; 9:18; 15:25).
71

 Palvova suhtautuminen toimii siis esimerkkinä 

Matteuksen yhteisölle siitä, kuinka Jeesukseen tulee suhtautua. 
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Matteuksen opetuslapset eroavat Markuksen opetuslapsista myös siinä, että 

heidän on mahdollista tulkita ymmärtävän Jeesuksen opetukset. Opetuslapset 

eivät kuitenkaan ymmärrä Jeesuksen opetuksia oman viisautensa ansiosta, vaan 

vasta sen jälkeen kun Jeesus on selittänyt ne heille (esimerkiksi 13:36.).
72

 

Opetuslasten ymmärtäminen ei ole yksiselitteistä Matteuksen kertomuksessa, 

jonka vuoksi tutkimuksessa on esitetty myös eriäviä mielipiteitä teemaa koskien. 

Opetuslasten toiminta ei puolla ymmärtämistä kohdissa, joissa Jeesus puhuu heille 

omasta tehtävästään ja kuolemastaan (16:21–23; 17:22–23; 20:17–19). Kohdassa 

16:21–23 Pietari yrittää asettua Jeesuksen kuoleman ja tehtävän toteutumisen 

tielle, mikä viestii nimenomaan siitä, ettei hän ymmärrä Jeesuksen tehtävää.
73

 

Toisaalta opetuslasten ymmärtämistä käsiteltäessä on otettava huomioon, että 

Matteuksen evankeliumissa Jeesus neuvoo opetuslapsiaan enemmän kuin missään 

muussa evankeliumissa. Koska opetuslapset eivät ymmärrä Jeesuksen opetuksia 

oman viisautensa ansiosta, vaan Jeesuksen ansiosta, ei opetuslasten 

ymmärtämisellä ole välttämättä tarkoitus korostaa opetuslapsia, vaan Jeesusta ja 

hänen erinomaisuuttaan opettajana. Matteuksen kertomuksen kokonaisuuden 

kannalta ymmärtäminen voidaan nähdä tärkeässä osassa, sillä evankeliumin 

lopussa oleva lähetyskäsky (28:19–20)
74

 edellyttää, että Jeesuksen oppilaat lopulta 

ymmärtävät. Ilman ymmärrystä opetuslasten olisi mahdotonta opettaa ”kaikille 

kansoille” Jeesuksen opetuksia.
75

 Opetuslasten ymmärtäminen voidaan nähdä 

positiivisena viestinä Matteukselta omalle yhteisölleen. Luzin mukaan 

opetuslasten ymmärtämistä voidaan katsoa kohdan 12:50
76

 valossa. Jeesuksen 

opetuslapsi on se, joka tekee Jumalan tahdon mukaan. Näin ollen jokainen, joka 

kuulee, ymmärtää ja pitää Jeesuksen opetukset, on Jeesuksen opetuslapsi. Nämä 

ominaisuudet erottavat opetuslapset, eli Jeesuksen seuraajat, ulkopuolisista.
77

 

Ymmärtämisen teeman lisäksi opetuslapsia leimaa Matteuksen 

evankeliumissa uskon puute, sillä useassa kohdassa opetuslasten mainitaan olevan 

vähäuskoisia tai heitä moititaan siitä (esimerkiksi 8:26; 14:31; 16:8; 21:21; 
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28:17).
78

 Tutkimuksessa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, liittyvätkö usko ja 

ymmärtäminen jollakin tavalla toisiinsa Matteuksen kertomuksessa. Toisen 

näkökulman mukaan opetuslasten usko ja ymmärtäminen ovat toisistaan erillään 

olevia teemoja, joka näkyy esimerkiksi kohdassa 16:5–12. Vaikka Jeesus moittii 

kohdassa opetuslapsia vähäuskoisiksi, heidän kerrotaan myös ymmärtävän.
79

 

Toisen näkökulman mukaan opetuslasten uskon ja ymmärtämisen voidaan 

hyvinkin nähdä olevan yhteydessä toisiinsa. Tästä esimerkkinä toimii kohdan 

15:21–28 kanaanilainen nainen, joka näyttää sekä uskovan Jeesukseen että 

ymmärtävän, kuka Jeesus on.  Nainen osoittaa ymmärryksensä puhutellessaan 

Jeesusta jakeessa 22 sanoilla ”Herra, Daavidin Poika”, mutta jakeessa 28 Jeesus ei 

kehu naisen suurta ymmärrystä, vaan naisen suurta uskoa. Näkemyksen mukaan 

usko ja ymmärrys ovat kohtauksessa läheisessä yhteydessä toisiinsa, joka kertoo 

siitä, ettei niitä voida pitää toisistaan täysin erillisinä teemoina.
80

 Uskon ja 

ymmärtämisen suhde ei ole kovin selkä Matteuksen kertomuksessa. Jeesuksen 

opetusten ymmärtäminen ei takaa uskoa, mutta uskokaan ei takaa Jeesuksen 

opetusten ymmärtämistä. Näiden teemojen ansiosta opetuslapsista syntyvä kuva 

on mielenkiintoinen, sillä vaikka opetuslapset näyttäisivät ymmärtävän osan 

Jeesuksen opetuksista, heidän uskonsa vähäisyys viittaa joissakin kohdissa siihen, 

etteivät he ymmärrä Jeesuksen tehtävän ja sanoman lopullista ydintä.
81

 Kaikesta 

huolimatta ei pidä unohtaa, että opetuslapsilla mainitaan olevan uskoa, vaikka sitä 

onkin vähän. Vähäinen usko on Jeesuksen opetuslapsille leimallinen 

ominaisuus.
82

 

Matteuksen evankeliumissa voidaan nähdä esiintyvän erilaisia 

opetuslapsihahmoja. Matteuksen evankeliumin tutkimuksessa Michael Clevenot 

on käyttänyt teoriaa, jossa eri evankeliumin narratatiossa esitetyt hahmot on jaettu 

Jeesuksen ympärille eri tasoilla oleville kehille. Näin Clevenot on saanut 

muodostettua kuvan siitä, mitkä eri hahmot kuuluvat Jeesuksen lähipiiriin 

evankeliumin tarinassa ja mikä on noiden hahmojen suhde toisiinsa ja Jeesukseen. 

Esityksessä Pietari, Jaakob ja Johannes sijaitsevat lähimpänä Jeesusta. Toisena 

seuraavat loput kaksitoista opetuslasta, jonka jälkeen tulevat muut opetuslapset. 

Viimeiseksi ja näin myös kauimmaiseksi Jeesuksesta sijoitetaan väkijoukko.
83
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Talvikki Mattila on vertaillut opetuslapsihahmoja ja opetuslapsiryhmiä 

Matteuksen naishahmoihin Clevnotin ryhmäjaon ja mallin avulla, ja mielestäni 

tämä ryhmäjako sopii taustaksi myös omalle työlleni.
84

 Olen kuitenkin tehnyt 

jakoon tässä vaiheessa yhden muutoksen ja erottanut niin sanotut 

opetuslapsikandidaatit omaksi ryhmäkseen, jotta pääsisin hieman syvemmälle 

Matteuksen opetuslapsihahmojen tarkastelussa. Jaan Matteuksen 

opetuslapsihahmot neljään ryhmään: kaksitoista opetuslasta, muut opetuslapset, 

opetuslapsikandidaatit ja väkijoukko. Tämä kategorisointi koskee nimenomaan 

Jeesuksen vaikutuksen alaisuudessa olevia hahmoja. Ryhmäjako on hieman 

ongelmallinen, sillä jotkut opetuslapsihahmot voisivat periaatteessa kuulua 

useampaan kuin yhteen ryhmään. Monessa kohdassa Matteuksen kertomusta 

ryhmiä on vaikea erottaa toisistaan, sillä kaksitoista opetuslasta sekä muut 

opetuslapset sekoittuvat osaksi suurempaa väkijoukkoa, jolle Jeesus puhuu.
85

 

Seuraavaksi käyn nämä eri opetuslapsihahmot ryhmitellen läpi ja annan 

esimerkkejä niistä puhuvista tekstikohdista. 

3.3.1 Väkijoukko 

Matteuksen evankeliumissa Jeesusta seuraa ja kuuntelee opetuslasten lisäksi myös 

väkijoukko. Jo evankeliumin alussa luvussa 4 jakeessa 25 kerrotaan, kuinka 

Jeesuksen perässä ”kulki suuri joukko ihmisiä”. Juuri ennen tätä on kerrottu siitä, 

kuinka Jeesus on kutsunut ensimmäiset opetuslapsensa: Pietarin, Andreaksen, 

Jaakobin ja Johanneksen. Toki tässä vaiheessa heidän ei mainita olevan Jeesuksen 

opetuslapsia, vaan he lähtevät yksinkertaisesti seuraamaan Jeesusta. Suurella 

joukolla ihmisiä ei voida tarkoittaa näitä neljää, vaan seuraajia kuvataan olevan 

enemmän. Luvun 5 jakeissa 1-2, ennen vuorisaarnaa, tehdään ensimmäistä kertaa 

ero opetuslasten ja väkijoukon välille: ”Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi 

vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi 

puhua ja opetti heitä näin:” Vaikka opetuslapset ja väkijoukko erotetaankin 

toisistaan, ei Jeesuksen toiminta tässä kohtauksessa ole erilaista ryhmiä kohtaan; 

Jeesuksen kerrotaan opettavan sekä opetuslapsia että väkijoukkoa. Seuraamisen ja 

kuuntelemisen lisäksi väkijoukon kerrotaan ihmettelevän Jeesuksen opetuksia ja 

reagoivan hänen toimintaansa positiivisesti (esimerkiksi 9:8).
86

 Matteuksen 

narraatiossa Jeesuksen seuraaminen liittyy vahvasti opetuslapseuteen ja tästä 
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syystä opetuslapset ovat ikään kuin ”samalla viivalla” väkijoukon kanssa. 

Väkijoukkoa voidaan pitää potentiaalisina opetuslapsina ja Taivasten valtakunnan 

jäseninä.
87

 

 Useassa kohdassa väkijoukko ja opetuslapset erotetaan toisistaan, mutta 

jakeessa 23:8 Jeesus jopa rinnastaa väkijoukon opetuslapsiinsa. Siinä Jeesus sanoo 

kaikkien paikalla olevien olevan veljiä keskenään. Tämä kohtaus saa itseään 

suuremman merkityksen, kun sitä katsotaan kohdan 12:49–50 valossa.  Siinä 

Jeesus rinnastaa opetuslapseuden perheenjäsenenä olemiseen, kun hän kutsuu 

opetuslapsiaan äidikseen ja veljikseen. Opetuslapseuden ytimenä näyttäytyy 

taivaallisen Isän, eli luonnollisesti Jumalan, tahdon toteuttaminen. Tämän tahdon 

toteuttajat ovat siis ikään kuin yhtä suurta perhettä ja tähän perheeseen Jeesus 

liittää myös väkijoukon.
88

 

Matteuksen evankeliumissa väkijoukolla on merkittävä ja monipuolinen 

rooli. Väkijoukko rinnastuu useassa kohdassa opetuslapsiin Jeesuksen 

seuraamisella, kuuntelemisella ja positiivisesti värittyneellä ihmettelyllä. 

Vastavuoroisesti Jeesus opettaa ja parantaa väkijoukosta esiin nousevia hahmoja 

(11:7; 14:14). Toisaalta väkijoukon suhtautuminen Jeesukseen muuttuu etenkin 

kertomuksen lopussa selkeästi vihamielisemmäksi kuin mitä se on kertomuksen 

alussa.
89

 Väkijoukko on myös nähty ryhmänä, joka ei ymmärrä Jeesuksen 

opetuksia, toisin kuin opetuslapset.
90

 Tosin kaikki tutkijat eivät ole sitä mieltä, että 

opetuslapsetkaan ymmärtäisivät Jeesuksen opetuksia.
91

 Suurin ero väkijoukon ja 

opetuslasten välillä voidaan nähdä uskossa Jeesukseen. Vaikka väkijoukko 

suhtautuu pääasiassa myötämielisesti Jeesukseen, he eivät näytä uskovan häneen 

messiaana ja Jumalan Poikana, vaan ainoastaan profeettana.
92

 Jeesus nuhtelee 

opetuslapsiakin usein heidän uskonsa vähäisyydestä, mutta heillä uskoa on edes 

vähän, kun väkijoukolla sitä ei ole yhtään.
93

 Väkijoukkoa ja opetuslapsia on siis 

syytä pitää itsenäisinä ryhminä, vaikka väkijoukossa on mahdollista nähdä olevan 

vähintään potentiaalisia opetuslapsia.
94

 Näin ollen väkijoukolla ja 
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opetuslapsikandidaateilla on yhteys toisiinsa, minkä vuoksi väkijoukkoa voidaan 

perustellusti pitää yhtenä opetuslapsihahmojen ryhmänä Matteuksen 

evankeliumissa. 

3.3.2 Opetuslapsikandidaatit 

Opetuslapsikandidaatit ovat marginaaliryhmä Matteuksen evankeliumin 

narraatiossa. Mattila käsittelee opetuslapsikandidaatteja yleisen 

opetuslapsiryhmän yhteydessä ja tulee näin ollen liittäneeksi 

opetuslapsikandidaatit opetuslapsiin.
95

 Itse haluan tehdä selkeän eron näiden 

ryhmien välille siitä yksinkertaisesta syystä, että opetuslapsikandidaatteja ei voi 

ainakaan yksiselitteisesti lukea kuuluviksi opetuslasten joukkoon. 

Opetuslapsikandidaatit voidaan määritellä hahmoiksi, jotka ovat Matteuksen 

tarinassa halukkaita seuraamaan Jeesusta. Näin ollen he näyttäytyvät 

potentiaalisina ehdokkaina Jeesuksen opetuslapsiksi. Hahmoja yhdistää se, että 

syystä tai toisesta he jäävät osattomaksi Jeesuksen opetuslapseudesta. 

Ensimmäinen esimerkki opetuslapsikandidaatista on kohdan 8:18–22 lainopettaja. 

Lainopettajaa ei voida pitää Jeesuksen opetuslapsena, sillä tämä puhuttelee 

Jeesusta opetuslapsille epätyypillisellä nimellä Διδάσκαλε ”opettaja”. Matteuksen 

evankeliumin narraatiossa Jeesus itse osoittaa kritiikkiä opettaja-nimitystä 

kohtaan (23:8) ja hänen opetuslapsilleen onkin ominaista puhutella Jeesusta 

nimellä Κύριε ”Herra”.
96

 Ainoa poikkeus opetuslasten joukossa on Juudas 

kohdissa 26:25 ja 26:49. 

On merkillepantavaa, että lainopettaja ilmaisee uskovansa voimakkaasti 

Jeesukseen, kun hän on valmis seuraamaan Jeesusta kaikkialle. Näin ollen 

lainopettajan voidaan tulkita pyrkivän Jeesuksen opetuslasten joukkoon. Jakeessa 

20 Jeesus vastaa lainopettajalle näin: ”Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla 

pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi”. Jeesuksen vastaus 

on hämmentävän monitulkintainen, eikä sen jälkeen kerrota, kuinka lainopettaja 

reagoi Jeesuksen vastaukseen, joten on hankala päätellä, mitä Jeesus 

vastauksellaan tarkoittaa. Koska tarina ei kerro, kuinka lainopettaja reagoi 

Jeesuksen vastaukseen, emme voi tietää pääsikö lainopettaja lopulta Jeesuksen 

opetuslapseksi vai jäikö hän ryhmän ulkopuolelle.
97
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Tästä huolimatta on perusteltua olettaa, että kertomus kyseisestä 

lainopettajasta on esimerkki hahmosta, joka jää opetuslapseuden ulkopuolelle. 

Kertomukselle lainopettajasta tulee nimittäin niin yllättävän tyly loppu, ettei 

lukijalle jää syytä ajatella tämän päässeen Jeesuksen seuraajaksi. Jos 

kertomuksessa olisi ollut tarkoitus korostaa lainopettajan pääsyä opetuslapseksi, 

löytyisi tekstistä sille jonkinlaista katetta. Toki tällöin voimme väittää 

lainopettajan jälkeen kohdassa 8:18–22 esiintyvän opetuslapsenkin jäävän 

opetuslapseuden ulkopuolelle, sillä tilanne jää yhtälailla avoimeksi. Oletus ei ole 

siis täysin ongelmaton.  

Kuinka Jeesuksen kohtausta tulisi siis tulkita? Yhtenä näkökulmana Jeesus 

osoittaa vastauksellaan lainopettajalle sen, mikä on hänen opetuslastensa kohtalo, 

ja näin haastaa lainopettajan miettimään sitä, onko hänestä opetuslapseksi.
98

 

Jeesuksen vastauksen voisi helposti myös tulkita lainopettajan torjumiseksi. 

Toisaalta kohtausta on tulkittu myös siitä näkökulmasta, ettei Jeesuksen 

seuraajaksi ja opetuslapseksi pääse, ellei kutsu tule itse Jeesukselta.
99

 Nämä 

näkemykset eivät kuitenkaan sovi yhteen aikaisemman jakeen 18 kanssa. Jakeessa 

18 Jeesus nimittäin näkee ympärillään ”paljon väkeä” ja käskee heidän lähteä 

”vastarannalle”. On huomionarvoista, että ”väki” pitää sisällään muitakin kuin 

Jeesuksen opetuslapsia. Jeesus siis pyytää väkeä seuraamaan itseään, joten miksi 

hän yhtäkkiä torjuisi lainopettajan seuraamisen? 

Toinen hahmo, joka voidaan tulkita opetuslapsikandidaatiksi, löytyy 

kohdasta 19:16–26. Kyseessä on rikas nuorukainen, joka tiedustelee Jeesukselta 

iankaikkisen elämän saavuttamisesta. Aluksi Jeesus kehottaa nuorukaista 

noudattamaan ”käskyjä”. Jeesuksen kerrottua mitä käskyjä hän tarkoittaa, vastaa 

nuorukainen noudattaneensa niitä kaikkia, jonka jälkeen hän kysyy: ”mitä vielä 

puuttuu?”. Jeesus sanoo, että nuorukaisen tulisi ensin myydä koko omaisuutensa 

ja antaa rahat köyhille, jonka jälkeen tämän tulisi seurata Jeesusta. Nuorukaisen ja 

Jeesuksen keskustelu loppuu jakeeseen 22, kun nuorukainen poistuu surullisena 

tilanteesta, ”sillä hänellä oli paljon omaisuutta”. 

Miksi nuorukainen ei lähde seuraamaan Jeesusta? Kysymystä voi lähteä 

tarkastelemaan katsomalla kohtausta hieman pidemmälle, kun dialogi siirtyy 

Jeesuksen ja opetuslasten välille. Nuorukaisen esimerkki näyttää korostavan sitä, 

kuinka rikkaalla on pienet mahdollisuudet päästä taivasten valtakuntaan. Näin 
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toteaa Jeesus ja hänen opetuslastensa kerrotaan ihmettelevän tätä. Opetuslasten 

ihmettely saattaa heijastaa kulttuurillista käsitystä siitä, että Jumalan siunaus näkyi 

rikkautena ja hyväosaisuutena. Ihmisten mielissä maallinen hyväosaisuus oli näin 

ollen osoitus myös hengellisestä hyväosaisuudesta. Jos rikkaiden on vaikea 

pelastua, niin kuinka vaikeaa se tästä näkökulmasta on köyhille ja 

vähäosaisille?
100

 Jos vertaamme Jeesuksen muita seuraajia rikkaaseen 

nuorukaiseen, voimme havaita myös Jeesuksen hautaajan, Joosef Arimatialaisen, 

olleen rikas (27:57). Nuorukaisen rikkaus ei siis ole riittävä peruste 

opetuslapseuden ulkopuolelle jäämiselle. Omaisuudella näyttää kuitenkin olevan 

nuorukaiselle niin suuri merkitys, ettei hän tartu Jeesuksen esittämään 

ehdotukseen, vaan poistuu surullisena paikalta. Jeesuksen opetus osoittaa, ettei 

varallisuus ole ratkaisevassa osassa jaettaessa paikkoja taivasten valtakuntaan, 

sillä kukaan ihminen ei voi saavuttaa iankaikkista elämää. Iankaikkinen elämä 

saavutetaan vain Jumalan avulla (19:26).
101

 Rikkaan nuorukaisen kohtalosta 

nousee esiin kaksi elementtiä: osattomuus Jeesuksen seuraamisesta ja osattomuus 

iankaikkisesta elämästä. 

Sekä lainopettajan että rikkaan nuorukaisen tarinat kuvaavat hyvin sitä, 

kuinka ehdottomana Jeesuksen seuraaminen esitetään Matteuksen evankeliumissa. 

Kyseiset hahmot ovat valmiita lähtemään seuraamaan Jeesusta, mutta matka 

loppuu jo ennen kuin se ehtii alkaa. Jeesuksen seuraaminen vaatii totaalista 

omistautumista.
102

 Käytin tässä kappaleessa termiä opetuslapsikandidaatit, mutta 

yhtälailla olisin voinut käyttää nimitystä Jeesuksen seuraajakandidaatit, sillä 

opetuslapseudella ja Jeesuksen seuraamisella on selvä yhteys. 

3.3.3 Jeesuksen opetuslapsia vai seuraajia? 

Vaikka Matteus välillä käyttääkin yleistä nimitystä μαθητής kuvaamaan Jeesuksen 

opetuslapsia, ei se vielä yksin perustele sitä, että Matteus viittaisi sillä 

kahdentoista ulkopuolella oleviin opetuslapsiin. Sanan μαθητής käyttö vain jättää 

yksinkertaisesti opetuslasten lukumäärän avoimeksi. Jeesuksen opetuslapsista ei 

mainita nimeltä muita kuin kaksitoista, joten kahdentoista opetuslapsen ryhmän 

ulkopuolelta on vaikeaa osoittaa yhtäkään opetuslasta. Matteuksen kertomuksessa 

kuitenkin esiintyy hahmoja, jotka viittaavat laajempaan opetuslapsijoukkoon kuin 
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vain kahteentoista. Nämä hahmot ovat Jeesuksen opetuslapsia, joiden nimeä ei 

mainita, sekä Jeesuksen seuraajia, joissa on yhtäläisyyksiä Jeesuksen 

opetuslapsiin. 

Mielenkiintoisin hahmo, joka viittaa kahdentoista opetuslapsen ryhmän 

ulkopuolisiin opetuslapsiin, on Joosef Arimatialainen. Hän esiintyy Jeesuksen 

hautaajana vasta evankeliumin lopussa kohdassa 27:57–60.  Joosef Arimatialaisen 

esiintyminen on hyvin lyhyt: Hänen mainitaan pyytävän Pilatukselta Jeesuksen 

ruumista, jonka jälkeen kuvataan kuinka hän hautaa Jeesuksen. Mielenkiintoisena 

yksityiskohtana hänen mainitaan olevan rikas. Jakeessa 57 Joosef Arimatialaiseen 

liitetään passiivi ἐμαθητεύθη, joka viittaa Joosefin tulleen Jeesuksen 

opetuslapseksi.
103

 Viittausta voidaan pitää melko selkeänä osoituksena siitä, 

kuinka Jeesuksen opetuslapsijoukko on Matteuksen kertomuksessa kahtatoista 

opetuslasta suurempi.  

Yksittäisiä opetuslapsia, joiden henkilöllisyys jää lukijalle arvoitukseksi, 

esiintyy ainakin kohdissa 8:21 ja 21:1. Jakeet 8:18–22 liittyvät isompaan 

kokonaisuuteen, jossa käsitellään Jeesuksen seuraamisen ehdottomuutta. Ennen 

vastarannalle lähtöä nimeltä mainitsematon opetuslapsi pyytää Jeesukselta lupaa 

ensin haudata isänsä (8:21). Kohdassa opetuslapsi esitellään ympäripyöreästi: 

”eräs toinen, hänen opetuslapsensa”, ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν. Jos Matteus olisi 

tarkoittanut kohdassa esiintyvällä opetuslapsella jotakin kahdestatoista 

opetuslapsesta, olisi ollut perusteltua nimetä kyseinen opetuslapsi. Sama pätee 

myös kahden opetuslapsen kohdalla jakeessa 21:1. Toki tämä argumentti ei 

kumoa sitä mahdollisuutta, että kyseisillä opetuslapsilla olisi voitu tarkoittaa 

joitakin kahdentoista joukosta, mutta se ei vaikuta todennäköiseltä. Syy tähän on 

se, ettei esimerkiksi kohdassa 8:18–22 opetuslapsen henkilöllisyydellä ole väliä. 

Väliä on sillä, että kysyjä identifioidaan opetuslapseksi. Paralleelin löydämme 

tälle Matteuksen kohdalle Luukkaan evankeliumista Luuk.9:57–62. Jos 

vertaamme Luukkaasta ja Matteusta keskenään, huomaamme ettei Luukas 

identifioi ketään kysyjistä mihinkään tiettyyn ryhmään, toisin kuin Matteus. 

Luukkaalla kysyjät ovat ”muuan mies” ja ”eräs toinen”, josta voimme päätellä, 

ettei heidän henkilöllisyydellään ole kertomuksen sanoman kannalta mitään 

merkitystä. 

Matteuksella kysyjiä on kaksi: lainopettaja ja opetuslapsi, ja tämä jaottelu 

osoittautuu olennaiseksi osaksi kertomuksen luonnetta, sillä lainopettaja ja 
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opetuslapsi näyttäytyvät vastakohtina toisilleen.
104

 Ero lainopettajan ja 

opetuslapsen välillä näkyy ennen kaikkea heidän tavoissaan puhutella Jeesusta. 

Opetuslapseuden sisällä olevat puhuttelevat Jeesusta ”Herraksi”, kun taas 

ulkopuolella olevat puhuttelevat Jeesusta ”opettajaksi”.
105

 Toisaalta sekä 

lainopettaja että opetuslapsi näyttävät jäävän osattomiksi Jeesuksen seuraamisesta. 

Tämä vaikuttaa ongelmalliselta, koska Jeesuksen seuraamisella ja 

opetuslapseudella on merkittävä yhteys keskenään.
106

 Kutsuuhan Jeesus 

opetuslapsiaan nimenomaan seuraamaan itseään (4:19,21; 9:9). Yksi ratkaisu 

ongelmaan on erottaa Jeesuksen opetuslapseus ja seuraaminen toisistaan. Tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei Jeesuksen seuraaminen ole sama asia kuin 

Jeesuksen opetuslapseus. Näin ollen osa Jeesuksen opetuslapsista on samalla 

Jeesuksen seuraajia, mutta osa ei.
107

 

Toinen ratkaisu voi liittyä siihen, kenen aloitteesta seuraaminen tulee 

puheeksi; lainopettaja sanoo itse seuraavansa Jeesusta minne vain, kun taas Jeesus 

käskee opetuslasta seuraamaan itseään sanoen ”Seuraa minua”. Jeesuksen sanat 

Ἀκολούθει μοι ”Seuraa minua” toistuvat myös kohdassa 9:9, jossa Jeesus kutsuu 

tullimies Matteuksen seuraamaan itseään. Kun tullimies Matteuksen kutsumisen 

lisäksi tarkastellaan kohtaa 4:18–22, jossa Jeesus kutsuu ensimmäiset 

opetuslapset, eli Pietarin, Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen, seuraamaan 

itseään, voidaan kohtauksissa nähdä olevan samanlainen kaava. Kaikessa 

yksinkertaisuudessaan kaavassa on kolme osaa: ensimmäiseksi Jeesus tulee 

opetuslasten luo, toiseksi Jeesus kutsuu opetuslapset seuraamaan itseään ja 

kolmanneksi opetuslasten kerrotaan lähtevän seuraamaan Jeesusta. Olennaista 

kaikissa opetuslasten kutsumisissa on se, että Jeesus saa opetuslapset seuraamaan 

itseään pelkän sanansa voimalla. Esimerkiksi kohdasta 4:18–22 välittyy kuva, 

ettei opetuslapsilla ole muuta vaihtoehtoa kun lähteä seuraamaan Jeesusta, sillä 

Jeesus itse kutsuu heidät. Seuraamaan lähtemisellä ja opetuslasten kuuliaisella 

asenteella Jeesusta kohtaan vaikuttaa olevan yhteys keskenään.
108

 Muihin 

opetuslasten kutsumiskohtauksiin nojaten kohdan 8:21 opetuslapsen on 

mahdollista tulkita lähtevän seuraamaan Jeesusta, vaikkei tätä suoraa tekstissä 

mainitakaan, sillä Jeesus käskee häntä. 
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Kaikki Jeesuksen seuraajat, kuten esimerkiksi väkijoukko, eivät ole 

Jeesuksen opetuslapsia, vaikka hiestä samoja ominaisuuksia löytyykin. Kysymys 

siitä, ovatko kaikki Jeesuksen opetuslapset samalla Jeesuksen seuraajia, onkin 

hankalampi kysymys. Jeesuksen seuraamisella voidaan vähintäänkin nähdä olevan 

merkittävä yhteys Jeesuksen opetuslapseuden kanssa. Yksi esimerkki seuraamisen 

ja opetuslapseuden yhteydestä on kohta 20:29–34, jossa Jeesus parantaa kaksi 

sokeaa. Sokeat kutsuvat Jeesusta kolme kertaa ”Herraksi”, joka jo itsessään liittää 

heidät opetuslapseuteen. Jeesuksen puhuttelu ”Herraksi” asettaa sokeat vahvasti 

opetuslapseuden sisäpuolelle, sillä Matteuksen evankeliumissa ulkopuoliset 

puhuttelevat Jeesusta yleensä ”opettajaksi”. Moneen kertaan huutaessaan Jeesusta 

sokeat osoittavat myös jotain ymmärrystä siitä kuka Jeesus on, sekä uskonsa 

Jeesuksen parantavaan voimaan. Sokeat eivät luovuta, vaikka väkijoukossa olevat 

ihmiset käskevät heidän olla hiljaa, vaan he luottavat Jeesukseen. Jeesuksen 

annettua sokeille näkönsä kerrotaan heidän lähtevän seuraamaan Jeesusta. 

Kohtauksen viittaukset liittävät sokeat vahvasti Jeesuksen opetuslapseuteen ja 

viimeisenä perusteena tälle on se, että he lähtevät seuraamaan Jeesusta. 

Matteuksen kertomuksessa opetuslapseus tulee todeksi ja konkreettiseksi 

Jeesuksen seuraamisen kautta. 

Erilaiset opetuslapsi- ja seuraajahahmot osoittavat, ettei käsitteiden 

”opetuslapset” ja ”kaksitoista opetuslasta” väliin voida laittaa 

yhtäläisyysmerkkejä. Matteuksen evankeliumi ei anna tähän perusteita.
109

 Tämä 

puoltaa sitä näkemystä, että Matteuksen evankeliumissa kahdellatoista 

opetuslapsella näyttää olevan erityisasema muihin opetuslapsiin nähden. 

3.3.4 Kaksitoista opetuslasta 

Tärkeimpiä asioita tutkimukseni kannalta on määritellä se, mitä Matteuksen 

evankeliumissa oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan opetuslapsista. Tarkemmin 

sanottuna kysymys koskee sitä, kuinka suurta joukkoa tuo nimitys ”opetuslapsi” 

voidaan katsoa koskevaksi eri kohdissa evankeliumin kertomusta. Olennaista olisi 

erotella, milloin puhutaan nimenomaan vain kahdestatoista opetuslapsesta ja 

milloin kyseessä on laajempi opetuslasten joukko. 

Ulrich Luz on tullut tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, ettei 

opetuslasten lukumäärällä näytä olevan Matteuksen evankeliumin kirjoittajalle 

kovin suurta merkitystä. Hän perustelee näkemystään sillä, että Matteus käyttää 
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opetuslapsista vähemmän sanaa δώδεκα, kaksitoista, kuin Markus. Matteus on 

usein korvannut Markuksen käyttämän sanan ”kaksitoista” sanalla μαθητής, 

opetuslapset. Luz myös huomauttaa, että opetuslasten määrää kuvaava luku 

kaksitoista esiintyy evankeliumin narraatiossa vasta luvussa 10. Tuossa kohdassa 

kaikki kahdentoista opetuslapsen nimet kerrotaan lukijalle ensimmäisen ja 

viimeisen kerran. Nimiluettelon alussa Matteus ei kutsukaan ryhmää enää 

kahdeksitoista opetuslapseksi, vaan kahdeksitoista apostoliksi. Tästä seuraa 

johtopäätös, joka mukaan Matteuksen tarkoituksena ei ole identifioida 

opetuslapsia tietyksi historialliseksi kahdentoista opetuslapsen joukoksi, vaan 

puhuessaan kahdestatoista hän vain seuraa jo vakiintunutta traditiota.
110

 

Toisaalta tutkimuksessa on esitetty myös toisenlaisia näkemyksiä. Muun 

muassa Jeannine K. Brown argumentoi sen puolesta, että opetuslasten 

lukumäärällä on selkeä merkitys Matteuksen evankeliumin narraatiossa. Itse 

asiassa Brown määrittää Jeesuksen opetuslasten koostuvan vain kohdan 10:2–4 

listassa mainituista kahdestatoista opetuslapsesta.
111

 Ensimmäinen osoitus tämän 

näkemyksen puolesta on sanojen opetuslapset μαθητής ja kaksitoista δώδεκα 

säännönmukainen yhteys toisiinsa.
112

 Tällaisia kohtia ovat muun muassa 10:1; 

11:1; 20:17 ja 26:20. On myös syytä huomata, että vaikkei sanaa ”kaksitoista” 

käytetä yhtä paljon kuin Markuksen evankeliumissa, sitä kuitenkin käytetään. 

Muun muassa kohdissa 10:5 ja 26:14, 47 sanaa ”kaksitoista” käytetään 

kuvaamaan nimenomaan Jeesuksen kahdentoista opetuslapsen ryhmää.
113

 

Viimeisenä perusteluna väitteelleen Brown esittää kohdan 19:28, jossa Jeesus 

lupaa seuraajilleen, että ”te saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita 

Israelin kahtatoista heimoa”. Koska numero ”kaksitoista” on kohdassa painottunut 

kaksikin kertaa, on perusteltua olettaa, että tämä lupaus on osoitettu kahdelletoista 

opetuslapselle.
114

 

Opetuslapsien lukumäärä Matteuksen evankeliumissa ei ole itsestään selvä 

asia, sillä ei ole täysin yksiselitteistä, tarkoittiko Matteus Jeesuksen opetuslapsilla 

vain kahtatoista erikseen nimettyä hahmoa vai suurempaa seuraajien joukkoa. 

Kaikesta huolimatta on selvää, että Jeesuksen opetuslasten joukkoon kuuluu 

vähintään kaksitoista opetuslasta. Jos opetuslapsia tulkitaan olevan enemmän 
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Matteuksen kertomuksessa, voidaan noiden kahdentoista olettaa kuuluvan tuohon 

ryhmään. Vaikka Matteus käyttääkin opetuslapsista enemmän yleisempää 

nimitystä μαθητής kuin rajattua ryhmää koskevaa nimitystä δώδεκα, niin ei ole 

mitään syytä olettaa, etteivätkö kaksitoista nimeltä mainittua opetuslasta kuuluisi 

myös suureen opetuslapsijoukkoon. Jos evankeliumin kerrontaa ajatellaan 

puhtaasti lukijan näkökulmasta, ovat samaistuttavat opetuslapset juuri ne 

esimerkit, jotka esitetään nimeltä Matteuksen narraatiossa. Lukija osaa määritellä 

Jeesuksen opetuslapsiin kuuluneen ainakin niiden kahdentoista, joista Matteus 

narraatiossaan kertoo. Lukijalle Matteuksen kertomuksen opetuslapset voivat olla 

yhtä kuin kaksitoista opetuslasta, vaikka Matteus ei olisi näin tarkoittanutkaan.  

Matteuksen evankeliumista löytyy onneksi myös kohtia, joissa kaksitoista 

opetuslasta kirjaimellisesti erotetaan muusta kasvottomasta henkilömassasta 

omaksi selkeäksi ryhmäkseen. Tästä esimerkkinä on muun muassa kohta 20:17: 

”Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista 

opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille”. Muusta joukosta erillinen, 

”yksityinen” keskustelu mahdollisesti kertoo kahdentoista opetuslapsen 

erityisasemasta muihin opetuslapsiin ja henkilöhahmoihin nähden. Kahdentoista 

opetuslapsen mainitaan viettävän Jeesuksen kanssa myös pääsiäisateriaa kohdassa 

26:20, eikä näin tärkeällä aterialla esiinny muita hahmoja. 

Kahdestatoista opetuslapsesta kaikki esitellään nimeltä luvussa 10, mutta 

kaikki eivät esiinny tai toimi nimeltä ennen tätä tai tämän jälkeen evankeliumin 

narratiossa. Vain tietyt opetuslapset nousevat esille kahdentoista joukosta, joka 

herättää kysymyksen heidän funktiostaan. Miksi osa kahdestatoista opetuslapsesta 

saa roolia Matteuksen kertomuksessa, mutta osa ei? Jack Dean Kingsbury on 

ehdottanut omassa tutkimuksessaan, että opetuslapsia voidaan käsitellä yhtenä 

hahmona.
115

 Tämä tarkoittaa sitä, että opetuslapset ovat kertomuksessa samat 

ominaisuuden omaavia hahmoja, eli ikään kuin kopioita toisistaan. Näin ollen 

yhden tai useamman opetuslapsen toiminta edustaa Matteuksen kertomuksessa 

kaikkia opetuslapsia.
116

 Suurimmassa osassa tapauksia opetuslasten joukosta 

nousee esiin Pietari. Useassa kohdassa Pietari on se opetuslapsi, joka toimii 

opetuslasten puhemiehenä ja käy keskustelua Jeesuksen kanssa. Pietarista 

voidaankin sanoa, että hän on ainoa opetuslapsihahmo, jolla on selkeä jatkuva 

rooli Matteuksen evankeliumin kokonaisuudessa ja jolla on nähtävissä oma 
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tarina.
117

 Asemansa ansiosta Pietarilla on nähty olevan Matteuksen evankeliumin 

toiseksi tärkein rooli.
118

 

Pietarin roolin voidaan sanoa olevan merkittävä ja erityisen korostunut 

muihin opetuslapsiin nähden Matteuksen kerronnassa. Onkin perusteltua kysyä 

ovatko muut kahdentoista opetuslapsen hahmot vain kopioita Pietarista, vai 

tuovatko he jotakin erityislaatuista opetuslapseuden kuvaan? Kysymykseen on 

mahdollista saada vastaus tarkastelemalla niitä hahmoja kahdestatoista 

opetuslapsesta, jotka esiintyvät Matteuksen kerronnassa. Esimerkiksi 

Sebedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes, toimivat aktiivisessa roolissa ja tulevat 

esiin tarinassa säännöllisin väliajoin. Jeesus kutsuu Jaakobin ja Johanneksen 

opetuslapsikseen luvussa 4 hieman Pietarin kutsumisen jälkeen. Luvussa 17 

heidän mainitaan lähtevän yhdessä Pietarin kanssa Jeesuksen mukaan vuorelle, 

jossa heille ilmestyy Mooses ja Elia. Luvussa 20 Sebedeuksen poikien äidin 

sanotaan pyytävän yhdessä poikiensa kanssa Jeesukselta paikkoja Jeesuksen 

oikealta ja vasemmalta puolelta tulevassa valtakunnassa. Evankeliumin lopussa, 

luvussa 26, Jeesus ottaa Pietarin sekä ”molemmat Sebedeuksen pojat” mukaansa 

Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. 

Tärkeän roolin kahdentoista opetuslapsen joukosta saa myös Juudas 

Iskariot. Tarinan kannalta Juudaksen hahmolla on hyvin olennainen ja 

ainutlaatuinen rooli Jeesuksen kavaltajana, jota ei ainakaan voida pitää 

yhtenevänä Pietarin tai kenenkään muun opetuslapsen kanssa. Tämä rooli leimaa 

Juudaksen hahmoa hyvin vahvasti kertomuksessa, sillä jo ensimmäisen kerran kun 

Juudas esitellään, häneen liitetään maininta: ”joka sitten kavalsi Jeesuksen” 

(10:4). Juudaksen hahmo ei toistu Matteuksen kerronnassa, vaan hän ilmestyy 

kerrontaan aktiivisena hahmona vasta evankeliumin loppupuolella. Merkittävää 

on, että evankeliumin alussa Juudaksen mainitaan kuuluvan kahdentoista 

opetuslapsen joukkoon, mutta lopussa maininta opetuslapseudesta häviää ja 

jäljelle jää vain Jeesuksen kavaltamisen leima.
119
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3.3.5. Käsiteltävät opetuslapset  

Tämän työn pääpaino on Jeesuksen kahdessatoista opetuslapsessa, mutta koska 

kaikki opetuslapset kahdestatoista eivät esiinny Matteuksen kertomuksessa 

henkilökohtaisessa roolissa, joudun rajaamaan opetuslasten tarkastelun vain 

tiettyihin opetuslapsiin. Nämä opetuslapset ovat Pietari, Jaakob, Johannes, Juudas 

sekä Matteus. Pietaria osalta analysoin tarkemmin seuraavat kohdat: Pietari 

kävelee veden päällä (14:22–33) ja Pietarin tunnustus ja nuhtelu (16:13–23). 

Pietarin yhteydessä käsittelen myös hänen veljeään Andreasta, jolla on hyvin 

pieni rooli Matteuksen kertomuksessa. Jaakobin ja Johanneksen käsittelen 

samassa kappaleessa. Heidän osaltaan analysoin kohdat: Ensimmäisten 

opetuslasten kutsuminen (4:18–22), Kirkastusvuorella (17:1–13), Sebedeuksen 

poikien äiti (20:20–28) ja Getsemanessa (26:36–46). Seuraavaksi analysoin 

Juudas Iskariotin ja hänen osaltaan kohdat: Juudas neuvottelee kavalluksen 

palkasta (26:14–16), Pääsiäisateria (26:17–25), Juudas kavaltaa Jeesuksen (26:47–

56) ja Juudas katuu tekoaan (27:3–10). Viimeisenä henkilöhahmona käsittelen 

publikaani Matteusta ja hänen kohdaltaan vain yhden kohdan: Jeesus kutsuu 

Matteuksen (9:9–13). 
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4 Analyysi 

4.1 Simon Pietari 

Ensimmäisenä kahdestatoista opetuslapsesta otan tarkastelun alle Simon Pietarin. 

Pietarin roolia opetuslasten joukossa sekä koko Matteuksen kertomuksessa 

voidaan pitää monesta syystä merkittävänä. Narraatiokritiikin näkökulmasta 

tarkasteltuna Pietari näyttäytyy yhtenä tärkeimmistä Matteuksen evankeliumin 

hahmoista.
120

 Ensinnäkin Pietari esiintyy Matteuksen kertomuksessa useammin 

kuin kukaan muu opetuslapsi.
121

 Toiseksi Pietari kuuluu Jeesuksen ja Johannes 

Kastajan ohella niiden harvojen joukkoon, joilla on oma juoni Matteuksen 

kertomuksessa. Kolmanneksi Pietari on hyvin monimuotoinen hahmo, sillä hänen 

ominaisuuksissaan on selkeitä heikkouksia ja vahvuuksia. Heikkoudet ja 

vahvuudet näkyvät muun muassa siinä, kuinka Pietari kehittyy läpi kertomuksen. 

Pietarin tarina alkaa asemasta ”ensimmäisenä” opetuslapsena sekä opetuslasten 

puhemiehenä, mutta päättyy katkeraan itkuun Jeesuksen kieltämisen jälkeen. 

Monimuotoisuutensa ansiosta Pietari on selkein pyöreä hahmo kahdentoista 

opetuslapsen joukossa.
122

 

Näkemys Pietarin asemasta ”ensimmäisenä” opetuslapsena perustuu 

vahvasti kahdentoista opetuslapsen nimilistaan kohdassa 10:2–4. Tuossa listassa 

Pietari on sijoitettu ensimmäiseksi ja hänen nimensä eteen on lisätty sana 

”ensimmäinen”, πρῶτος.
123

 Tämän lisäksi näkemykseen on vaikuttanut Pietarin 

ensiesiintyminen Matteuksen kertomuksessa. Pietari astuu kertomuksen keskiöön 

ensimmäisen kerran kohdassa 4:18–20, jossa Jeesus kutsuu Pietarin ja hänen 

veljensä Andreaksen seuraamaan itseään. Kohdassa Jeesuksen kerrotaan kulkevan 

Galileanjärven rannalla ja näkevän Pietarin ja Andreaksen kalastamassa. Jeesus 

lupaa veljeksille tekevänsä heistä ihmisten kalastajia, jonka seurauksena Pietari ja 

Andreas lähtevät seuraamaan Jeesusta. Pietarin ja Andreaksen toiminta osoittaa, 

että Jeesuksen seuraaminen on olennainen osa Jeesuksen opetuslapseutta. Itse 

asiassa sana ”seurata”, ἀκολουθέω, esiintyy kohdassa 4:20 ensimmäisen kerran 

koko Matteuksen evankeliumissa.
124

 Tosin tässä yhteydessä ei vielä mainita sanaa 

”opetuslapset”, μαθητής, vaan se esiintyy ensimmäisen kerran vasta hieman 
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myöhemmin kohdassa 5:1. Sana ”opetuslapset” viittaa selvästi kuitenkin Pietariin, 

Andreakseen, Jaakobiin ja Johannekseen.
125

 

Vielä tässä vaiheessa kertomusta Pietarin erityisasema ei tule millään tavalla 

näkyväksi suhteessa Andreakseen, sillä Jeesus kutsuu heidät yhdessä. 

Tasavertaisesta alusta huolimatta kertomuksen kokonaiskuvassa Andreaksen 

roolin voidaan sanoa olevan minimaalinen suhteessa Pietariin. Tämän vuoksi on 

syytä tarkastella lyhyesti myös Andreaksen osaa kahdentoista opetuslapsen 

joukossa. Pietarin ja Andreaksen kutsumisesta voidaan havaita, ettei Pietari saa 

minkäänlaista erityiskohtelua suhteessa Andreakseen. Koska Pietari kutsutaan 

yhdessä veljensä kanssa, häntä ei voida yksin pitää Jeesuksen ensimmäisenä 

opetuslapsena. Pietarin ja Andreaksen lisäksi Jeesus kutsuu heti seuraavassa 

jakeessa (4:21) toisetkin veljekset, Jaakobin ja Johanneksen, seuraamaan itseään. 

Näin ollen Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset ovat Pietari, Andreas, Jaakob ja 

Johannes. Kutsumisensa jälkeen Pietari, Jaakob ja Johannes nousevat 

säännöllisesti esiin kertomuksessa, minkä vuoksi he näyttäytyvät Jeesuksen 

lähimpinä oppilaina. Andreas kuitenkin katoaa kertomuksesta, eikä häntä enää 

mainita seuraamaan lähtemisensä jälkeen, lukuun ottamatta opetuslasten 

nimilistaa (10:2–4). Tästä syystä Andreaksen roolia kahdentoista opetuslapsen 

joukossa ei ole mahdollista analysoida kovinkaan syvällisesti. 

Olennaista Andreaksen kohdalla on se, että hän on läheisessä yhteydessä 

Pietariin kummassakin kohdassa, jossa hän esiintyy. Sen lisäksi, että Andreaksen 

mainitaan olevan toinen kahdesta ensimmäiseksi kutsutusta opetuslapsesta, 

sijoittuu hän myös opetuslasten nimilistassa toiseksi heti Pietarin jälkeen. Matteus 

on todennäköisesti käyttänyt opetuslasten nimilistan (10:2-4) lähteenä Markuksen 

vastaavaa nimilistaa (Mark.3:16–19), sillä molemmat nimilistat sisältävät 

tismalleen samat opetuslapset. Omassa nimilistassaan Markus mainitsee 

Andreaksen vasta neljäntenä opetuslapsena, minkä lisäksi Markus ei mainitse 

nimilistassa Andreaksen olevan Pietarin veli, toisin kun Matteus. Veljeyden 

korostamisen on tulkittu liittyvän Matteuksen evankeliumin suurempaan kuvaan 

siitä, kuinka Jeesuksen seuraajat ovat perheenjäseniä keskenään.
126

 

Pietarin merkitystä opetuslasten joukossa korostaa se, että hän toimii 

opetuslasten puhemiehenä läpi Matteuksen kertomuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

yleensä Pietari on se opetuslapsi, joka puhuu tai jolle puhe kohdistetaan, vaikka 

                                                 
125

 Mattila 2002, 146. 
126

 Gundry 1994, 182–183. 



 

34 

 

muitakin opetuslapsia olisi paikalla. Useassa kohdassa opetuslasten kerrotaan 

puhuvan tai reagoivan johonkin tilanteeseen, johon Pietari liittyy ja josta hän 

jatkaa omalla puheellaan. Näin ollen Pietarin voidaan tulkita puhuvan kaikkien 

opetuslasten puolesta. Kun Jeesus on vuorovaikutuksessa opetuslastensa kanssa, 

Pietari saattaa esittää hänelle pyynnön (14:28; 15:15), kysyä kysymyksen (18:21; 

19:27) tai vastata Jeesuksen kysymykseen (16:16) tai puheeseen (16:22).
127

 

Toisaalta Pietari ei ole ainoa, joka opetuslapsista esittää Jeesukselle kysymyksiä 

(13:10; 15:12).
128

 Pietarin on nähty nousevan esille puhemiehen roolissa myös 

juutalaista lakia ja säädöksiä koskevissa kohdissa. Nämä kohdat koskevat 

ruokasäädöksiä (15:15), temppeliveron maksamista (17:24–27) ja anteeksi 

antamista (18:21). Tästä syystä jotkut tutkijat ovat nähneet Pietarin juutalaisten 

säännösten ja niiden noudattamisen takaajana.
129

 Tulkinta juutalaisten säännösten 

takaamisesta käy yhteen sen näkemyksen kanssa, että opetuslapseudessa 

olennaista on Jumalan tahdon mukaan toimiminen, eli Jeesuksen opetusten 

kuuleminen, ymmärtäminen ja toteuttaminen.
130

 Kyseisissä kohdissa Pietari käy 

henkilökohtaista keskustelua Jeesuksen kanssa, minkä vuoksi Pietarin on tulkittu 

olevan se opetuslapsi, joka viimekädessä ymmärtää Jeesuksen opetukset ja takaa 

Jumalan tahdon toteutumisen.
131

 Toisaalta ohjeet eivät ole ”salaisia”, vaan 

mukana on aina suurempi opetuslapsijoukko. Muut opetuslapset eivät siis jää 

osattomiksi Jeesuksen opetuksista, vaikka Pietari nouseekin heidän joukostaan 

esille.  

Pietari ei ole täydellinen opetuslapsi, vaan vahvuuksien lisäksi hänessä on 

myös heikkouksia. Heikkouksien kautta Pietari ei jää yksipuoliseksi, vaan hänestä 

tulee ”pyöreä” hahmo. Pietarin heikkoudet ja niistä syntyvät kontrastit näkyvät 

parhaiten Pietarin nuhtelussa (26:23) sekä Jeesuksen kieltämisessä (26:57–75).
132

 

Näiden kohtien lisäksi Jeesus moittii Pietaria tämän vähäisen uskon vuoksi aivan 

kuten muitakin opetuslapsia (14:31). 

Koska Pietarilla on kaikista opetuslapsista ylivoimaisesti suurin rooli 

Matteuksen kertomuksessa, on häntä luonnollisesti tutkittu paljon. Seuraavaksi 

analysoin Pietarin hahmon antamaa mallia Jeesuksen seuraamisesta, mutta 

materiaalin runsauden vuoksi en aio käydä läpi kaikkia Pietarista kertovia kohtia. 

                                                 
127

 Anderson 1994, 92. 
128

 Davies & Allison 1991, 649. 
129

 Overman 1990, 137; Perkins 2000, 66; Luz 2005, 116. 
130

 Luz 2005a, 125. 
131

 Perkins 2000, 66. 
132

 Anderson 1994, 94–95. 



 

35 

Lähempään tarkasteluun otan kaksi tekstipätkää, joista ensimmäinen on kohtaus 

Pietarin kävelystä veden päällä (14:22–33) ja toinen on kohtaus Pietarin 

tunnustuksesta ja nuhtelusta (16:13–23). 

4.1.1 Pietari kävelee veden päällä (14:22–33) 
22 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, 

sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 23 Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle 

rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. 24 Vene oli jo hyvän matkan päässä 

rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. 25 Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli 

opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. 26 Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he 

säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. 27 Mutta samassa Jeesus jo 

puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö." 28 Silloin Pietari sanoi 

hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." 29 "Tule!" sanoi 

Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. 30 Mutta huomatessaan, miten 

rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!" hän huusi. 31 Jeesus ojensi heti 

kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?" 

32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. 33 Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat 

hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika." (KR 92) 

 

Matteuksen evankeliumista löytyy kaksi myrskykertomusta: ensimmäinen 

kohdasta 8:23–27 ja toinen kohdasta 14:22–33. Molempia myrskykertomuksia on 

pidetty hyvinä esimerkkeinä koko Matteuksen evankeliumin läpikuultavasta 

luonteesta.
133

 Ensimmäinen myrskykertomus (8:23–27) alkaa siitä, kun 

opetuslapset seuraavat Jeesusta veneeseen. Veneessä ollessaan myrskyn kerrotaan 

yltyvän järvellä, mikä synnyttää opetuslapsissa pelkoa. He pyytävät Jeesukselta 

apua ja kutsuvat tätä ”Herraksi”. Lopuksi Jeesus moittii opetuslasten 

vähäuskoisuutta ja tyynnyttää myrskyn. Matteuksen evankeliumin läpikuultavan 

luonteen näkökulmasta tarkasteltuna Jeesuksen seuraamisen, myrskyn yltymisen, 

opetuslasten pelon, avunpyytämisen ”Herralta” sekä heidän vähäisen uskonsa on 

tulkittu kuvaavan Matteuksen yhteisön tilannetta ja omia kokemuksia.
134

 

Matteuksen evankeliumin toinen myrskykertomus sisältää samoja elementtejä, 

minkä vuoksi myrskykertomukset linkittyvät selvästi toisiinsa.
135

 Tämä on 

merkittävää Pietarin hahmon tarkastelun kannalta, sillä kyseiset elementit liittyvät 

luvun 14 myrskykertomuksessa pääasiassa Pietariin.  

Kohdan 14:22–33 taustalla on Markuksen evankeliumin kertomus Jeesuksen 

kävelystä veden päällä (Mark.6:45–52). Matteus näyttää muokanneen kertomusta 

niin, että siinä korostuu opetuslasten ymmärrys Jeesuksesta pelastajana sekä 

Jumalan Poikana.
136

 Etenkin kertomusten loput ovat hyvin erilaiset, sillä 
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Markuksen version lopussa painotetaan opetuslasten ymmärryksen puutetta, kun 

taas Matteuksen version lopussa opetuslapset kumartavat Jeesusta ja tunnustavat 

tämän olevan Jumalan Poika. Tämän lisäksi Matteus on lisännyt kohtaukseen 

Pietarin, jota ei löydy Markukselta.
137

 

Kohtaus alkaa siitä, kun Jeesus käskee opetuslapsiaan lähtemään edeltäkäsin 

veneellä vastarannalle. Jakeessa 26 opetuslapset pelästyvät Jeesusta tämän 

kävellessä veden päällä kohti venettä, sillä he luulevat tätä ”aaveeksi”. 

Opetuslasten pelkääminen on ensimmäinen osoitus Matteuksen 

myrskykertomusten yhteydestä. Jakeissa 28 Pietari nousee opetuslasten joukosta 

esiin ja pyytää Jeesusta kutsumaan häntä luokseen. Pyynnössä näkyy Pietarin 

rooli opetuslasten puhemiehenä; koko opetuslapsiryhmän kerrotaan ensin 

reagoivan pelästymällä Jeesuksen tekemään ihmeeseen, minkä jälkeen Pietari 

liittyy tähän reaktioon ja pyytää päästä osalliseksi Jeesuksen ihmeestä. 

Jakeessa 29 kerrotaan, kuinka Jeesus suostuu Pietarin pyyntöön ja kutsuu 

tämän luokseen lyhyellä käskyllä ”Tule!”. Jeesuksen sana saa Pietarin toimimaan, 

sillä sen myötä hän astuu veneestä ja kävelee vettä pitkin Jeesuksen luo. Jos tässä 

kohdassa Pietaria vertaa muihin opetuslapsiin, voi hänellä tulkita olevan enemmän 

uskoa kuin muilla, sillä hän todella kävelee veden päällä samalla, kun muut 

opetuslapset jäävät veneeseen.
138

 Toisaalta Pietari ei kävele veden päällä omasta 

voimastaan, vaan Jeesuksen käskyvallasta osallisena.
139

 Kohdassa ei siis korosteta 

Pietarin uskon vahvuutta tai hänen erinomaisuuttaan opetuslapsena, sillä veden 

päällä hän on täysin Jeesuksen armoilla. Tämä näkemys vahvistuu, kun Pietari 

alkaa vajota jakeessa 30. Vajotessaan Pietari kutsuu Jeesusta Matteuksen 

evankeliumin opetuslapsille tyypillisellä tavalla ”Herraksi”, mikä liittää hänet 

vahvasti opetuslasten ryhmän sisälle. Pietarin toiminta osoittaa, että hänkin 

tarvitsee Jeesuksen pelastusta aivan kuten kuka tahansa muu Jeesuksen 

opetuslapsi. Samalla tavalla opetuslapset tarvitsevat Jeesuksen pelastusta 

ensimmäisessä myrskykertomuksessa, kun he pelkäävät hukkuvansa. Siinä 

opetuslapset herättävät Jeesuksen ja sanovat: ”Herra, pelasta meidät” Κύριε, 

σῶσον. Opetuslasten avunpyyntö ei oikeastaan eroa Pietarin pyynnöstä: ”Herra, 

pelasta minut” Κύριε, σῶσόν με. Pietarin ja opetuslasten yhtäläisyydet ovat 

osoitus myrskykertomusten välisestä yhteydestä, mutta ennen kaikkea 
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opetuslasten ja Pietarin välisestä yhteydestä. Tällä viittaan siihen, että vaikka 

Pietari nousee yksittäisenä hahmona opetuslasten joukosta esiin kohdassa 14:22–

33, hän toimii siinä kaikille opetuslapsille tyypillisellä tavalla. 

Pietarin tyypillisyys opetuslapsena näkyy myös hänen vähäisessä uskossaan. 

Jakeessa 31 Jeesus moittii Pietaria vähäuskoiseksi, mikä asettaa Pietarin samalle 

viivalle muiden opetuslasten kanssa, sillä myös ensimmäisessä 

myrskykertomuksessa Jeesus moittii opetuslasten vähäistä uskoa. Vähäisessä 

uskossaan Pietari liittyy kaikkiin niihin kohtiin, joissa puututaan Jeesuksen 

seuraajien vähäiseen uskoon (esimerkiksi 6:30; 16:8; 17:20). Opetuslasten uskon 

määrän arvostelijana toimii yleensä Jeesus, joka nimenomaan moittii heitä uskon 

vähyyden vuoksi.  Vähäuskoisuus leimaa opetuslapsia läpi Matteuksen 

kertomuksen ja sitä voidaan pitää yhtenä opetuslapsia määrittelevänä 

ominaisuutena. Pietari on kuitenkin ainoa yksittäinen opetuslapsi, jonka mainitaan 

erikseen olevan vähäuskoinen, mikä alleviivaa hänen rooliaan tyypillisenä 

opetuslapsena.
140

 Tässä vaiheessa Pietarista muodostuva kuva alkaa hahmottua 

opetuslapsiryhmän prototyypin kaltaiseksi. 

Kun Jeesus ja Pietari nousevat takaisin veneeseen, tuuli tyyntyy ja kaikki 

veneessä olevat polvistuvat Jeesuksen eteen. Kuten vähäuskoisuutta tai Jeesuksen 

puhuttelua ”Herraksi”, myös Jeesuksen edessä polvistumista voidaan pitää yhtenä 

Jeesuksen opetuslapsia kuvaavana ominaisuutena. Ennemmin kuin opetuslasten 

historiallista toimintaa, polvistumisen on tulkittu kuvaavan Matteuksen omaa 

näkemystä opetuslasten asenteesta Jeesusta kohtaan.
141

 Saman asenteen jakavat 

monet kertomuksen hahmot, joiden ei erikseen mainita olevan opetuslapsia, mutta 

joiden toiminta esimerkiksi ”Herraksi” puhuttelemisella (8:6; 20:30) tai maahan 

polvistumisella (20:20) liittää heidät vahvasti opetuslapseuden sisälle. Nämä 

ominaisuudet esiintyvät usein myös yhdessä (8:2; 15:25). Polvistumisen lisäksi 

opetuslapset tunnustavat Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Matteus tekee selvän 

eron Markukseen, jonka versio samasta tapahtumasta loppuu viittaukseen siitä, 

etteivät opetuslapset ymmärrä Jeesuksen ihmetekoa. Markuksen opetuslasten 

ymmärryksen puutteen mainitaan johtuvan opetuslasten sydänten 

”paatumuksesta” (Mark.6:52). Ero Markuksen ja Matteuksen välillä on tässä 
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suhteessa merkittävä, sillä Matteuksen opetuslapset eivät ymmärrä ainoastaan 

Jeesuksen ihmetekoa, vaan myös hänen jumalallisen asemansa.
142

 

Koska Pietari epäonnistuu veden päällä kävelyssä vähäisen uskonsa vuoksi, 

on kohtauksen mahdollista tulkita asettavan hänet huonoon valoon. Yhden 

näkemyksen mukaan opetuslasten polvistuminen ja uskontunnustus luovat 

kontrastin Pietarin ja muiden opetuslasten välille. Koska Pietari epäonnistuu 

uskossaan ja muut opetuslapset tunnustavat uskovansa Jeesuksen olevan Jumalan 

Poika, on Pietari mahdollista nähdä huonommassa valossa kuin muut 

opetuslapset.
143

 Toki tämä näkemys edellyttää oletuksen siitä, ettei Pietari 

kumarra ja tunnusta Jeesusta yhdessä muiden veneessä olevien kanssa. Oletus 

saattaa hyvinkin pitää paikkansa, sillä jakeiden 32 ja 33 välissä oleva konjunktio 

δὲ ilmaisee vastakohtaisuutta. Tässä yhteydessä sen siis voidaan tulkita erottavan 

Jeesuksen ja Pietarin niistä, jotka ovat olleet koko kohtauksen ajan veneessä.
144

 

Joka tapauksessa kohtauksessa ei ole tarkoitus painottaa sitä, että Pietari 

tunnustaisi Jeesuksen olevan Jumalan Poika, sillä hän tekee tämän itsenäisesti 

vielä myöhemmin kertomuksessa (16:16). 

4.1.2 Pietarin tunnustus ja nuhtelu (16:13–23) 
13 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen 

Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" 14 He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes 

Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." 15 "Entä te?" 

kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" 16 Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, 

elävän Jumalan poika." 17 Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei 

sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18 Ja minä sanon sinulle: 

Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. 19 Minä 

olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu 

taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu." 20 Sitten hän kielsi 

opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. 21 Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua 

opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, 

ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi 

kuolleista. 22 Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: "Jumala varjelkoon! Sitä ei saa 

tapahtua sinulle, Herra!" 23 Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! 

Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!" (KR 

92) 

 

Kohtauksen 16:13–23 raamit näyttävät olevan peräisin Markuksen 

evankeliumista, sillä se seuraa pääpiirteittäin Markuksen versiota Pietarin 

tunnustuksesta ja nuhtelusta (Mark.8:27–33).
145

 Markuksen versiossa Pietari 

tunnustaa Jeesuksen olevan Messias sen jälkeen, kun Jeesus on kysynyt 
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opetuslastensa mielipidettä siitä, kuka hän ihmisten ja opetuslastensa mielestä on. 

Tämän lisäksi Jeesus puhuu opetuslapsilleen ”Ihmisen Pojan” kuolemasta, minkä 

seurauksena Pietari päätyy nuhtelemaan Jeesusta. Markuksen evankeliumin lisäksi 

Matteuksen version taustalla näyttää olevan muitakin traditioita.
146

 Matteus on 

tehnyt suuria muutoksia suhteessa Markukseen, etenkin jakeiden 17–19 kohdalla, 

joiden sisältö liittyy vahvasti Pietariin. Kyseisissä jakeissa Jeesus julistaa Pietarin 

autuaaksi, viittaa häneen ”kalliona” ja lupaa hänelle taivasten valtakunnan 

avaimet. Näihin jakeisiin ei löydy paralleeleja muista kanonisista evankeliumeista, 

vaan ne kuuluvat Matteuksen erityisaineistoon.
147

 Kaikki kolme ajatusta näyttävät 

olevan peräisin omista itsenäisistä traditioistaan, jotka Matteus on yhdistänyt 

yhdeksi kokonaisuudekseen.
148

 

Pietarin antaman Jeesuksen seuraajan mallin kannalta kohtaa 16:13–23 

voidaan pitää yhtenä Matteuksen kertomuksen olennaisimmista. Kohtauksen ydin 

on jakeessa 16, jossa Pietari tunnustaa Jeesuksen olevan ”Messias, elävän Jumalan 

Poika”. Pietarin tunnustuksesta seuraa Jeesuksen puhe, jonka kautta Pietari 

vaikuttaa nousevan erityisasemaan suhteessa muihin opetuslapsiin. Matteuksen 

evankeliumissa tämänkaltainen tunnustus ei ole kuitenkaan ainutlaatuinen, sillä 

Jeesuksen messiaanisuus tunnustetaan jo useassa kohtaa aikaisemmin (9:27; 

12:23; 15:22; 20:30). Näissä kohdissa Jeesusta kutsutaan nimellä ”Daavidin 

Poika”, missä ilmentyy ymmärrys Jeesuksen messiaanisista sukujuurista.
149

 

Jeesusta Daavidin Pojaksi kutsuvat hahmot suhtautuvat Jeesukseen 

myötämielisesti ja heidän voidaan nähdä kuuluvan joko väkijoukkoon tai jopa 

Jeesuksen seuraajiin.
150

 Messiaanisuuden lisäksi Jeesuksen asema Jumalan 

Poikana tunnustetaan muiden kuin Pietarin toimesta, kun aikaisemmin 

käsittelemässäni kohdassa 14:33 veneessä olevat opetuslapset polvistuvat 

Jeesuksen eteen ja tunnustavat Jeesuksen olevan ” todella Jumalan Poika”.
151

  

Jakeessa 17 Jeesus vastaa Pietarin tunnustukseen julistamalla tämän olevan 

autuas. Jeesuksen sanat herättävät kysymyksen siitä, miksi Pietari näyttää saavan 

tunnustuksestaan siunauksen, mutta muut opetuslapset eivät? Jeesus ei kutsu 
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opetuslapsia autuaiksi kohdan 14:33 tunnustuksen jälkeen, mutta Jeesuksen 

voidaan nähdä tekevän tämän kohdassa 13:16–17
152

. Nuo jakeet liittyvät 

kokonaisuuteen, missä Jeesus opettaa väkijoukkoa ja opetuslapsiaan vertauksin. 

Jeesus asettaa opetuslapsensa erityiseen asemaan suhteessa väkijoukkoon, sillä he 

ymmärtävät Jeesuksen opetukset ja oppivat näin ”Jumalan valtakunnan 

salaisuudet” (13:11).
153

 Jos yhtenä opetuslasten ominaisuutena on lopulta 

ymmärtää Jeesuksen opetukset, toimii Pietari tunnustuksessaan opetuslapsille 

tyypillisellä tavalla. Pietari on ymmärryksessään muiden opetuslasten tavoin 

etuoikeutetussa asemassa, sillä Matteuksen kertomuksessa Jeesuksen 

opetuslapsiryhmän ulkopuolisille hahmoille Jumalan valtakunnan salaisuudet 

eivät aukene. Kuten edellä olen todennut, Pietarin ja muiden opetuslasten 

ymmärrys ei kuitenkaan tapahdu heidän oman viisautensa ansiosta. Jakeessa 17 

Jeesus viittaa Pietarin ymmärtäneen Jeesuksen aseman Messiaana ja Jumalan 

Poikana taivaallisen ”Isän” ilmoituksen kautta.
154

 Tässä valossa Pietari on kuin 

muutkin opetuslapset. Opetuslapseuden mallina hän on Jumalan valtakunnan 

sanoman kuulija, ymmärtäjä ja toteuttaja. 

Jeesuksen seuraavilla sanoilla jakeissa 18 ja 19 on ollut suuri vaikutus 

siihen, miksi Pietarin aseman on tulkittu olevan erityislaatuinen opetuslasten 

joukossa.
155

 Jeesuksen sanat: ”Sinä olet Pietari” on tulkittu Pietarin 

uudelleennimeämiseksi Simonista Pietariksi.
156

 Pietarin uudelleennimeämisessä 

on nähty olevan yhteys Abrahamiin ja 1. Mooseksen kirjan lukuun 17. Tuossa 

luvussa Jumala antaa Abrahamille uuden nimen, koska tämä on osoittanut 

uskonsa Jumalaan. Uusi nimi osoittaa Abrahamin tärkeän roolin ihmisten esi-

isänä, sillä nimi ”Abraham” viittaa paljouden isään.
157

 Tässä valossa Pietarin 

uudelleennimeämisen on nähty korostavan Pietaria kirkon esi-isänä ja ”uutena 

Abrahamina”.
158

 Tunnustuksessaan Pietari osoittaa uskonsa ja ymmärryksensä 

Jeesuksen luonnosta, mistä seuraa uuden nimen antaminen. Ongelmallisen tästä 

tulkinnasta tekee se, että nimeä Pietari käytetään Matteuksen kertomuksessa jo 
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siitä asti, kun Pietari esitellään lukijalle ensimmäisen kerran (4:18). Tästä syystä 

kohtauksen tärkein painotus ei näytä olevan Pietarin uudelleennimeämisessä.
159

 

Jeesuksen seuraavat sanat: ”tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni” ovat 

synnyttäneet paljon keskustelua tutkijoiden välillä. Sanoihin sisältyy sanaleikki, 

sillä nimi Pietari, Πέτρος
160

, muistuttaa kreikankielen sanaa ”kallio”, πέτρᾳ
161

.
162

 

Yhden näkökulman mukaan sanaleikki viittaa siihen, että Jeesus asettaa Pietarin 

kirkkonsa perustaksi, minkä vuoksi Pietari olisi tulkittava ylimpänä rabbina ja 

Jeesuksen opetusten säilyttäjänä.
163

 Toisen näkökulman mukaan sana ”kallio” ei 

viittaa varsinaisesti Pietariin, vaan Pietarin tekemään tunnustukseen.
164

 Jeesuksen 

sanoissa on yhteys vuorisaarnan lopussa olevaan vertaukseen kahdesta 

rakentajasta (7:24–27)
165

. Vertauksessa sana ”kallio” toimii symbolina Jeesuksen 

sanojen kuulemiselle ja noudattamiselle. Vertaus toimii vuorisaarnan viimeisenä 

vakuutuksena Jeesuksen opetusten kuulemisen ja ymmärtämisen tärkeydestä, sillä 

Jeesuksen opetukset ovat se kestävä kallio, johon turvaaminen takaa Jumalan 

suosion.
166

 Tässä yhteydessä loogisimmalta tulkinnalta kallion ja Pietarin 

yhteydestä vaikuttaa se, että kalliolla viitataan nimenomaan Pietarin 

tunnustukseen eikä itse Pietariin. Pietarin tunnustus nousee Jumalan antamasta 

ymmärryksestä Jeesuksen opetuksia ja olemusta kohtaan. Näin ollen Jeesuksen 

kirkon perustan on mahdollista tulkita muodostuvan Jeesuksen opetuksista.
167

 

Tässä kohtauksessa syntyvää kuvaa Pietarista on hyvä peilata kohtaukseen veden 

päällä kävelemisestä (14:22–33), jossa Pietari näyttäytyy vähäuskoisena ja 

kelvottomana muihin opetuslapsiin verrattuna. Kohdassa 16:16 Pietari kuitenkin 

nousee opetuslasten joukosta esille ja tunnustaa uskonsa Jeesukselle muiden 

opetuslasten tavoin (14:33). Pietari saa Jumalalta uskon ja ymmärryksen, mikä 

mahdollistaa sen kaltaisen tulkinnan, että Pietari saa Jeesukselta valtuutuksen 

Jeesuksen opetusten säilyttämiseen. Tästä huolimatta uskossaan horjuva Pietari ei 
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ole vakuuttava vaihtoehto kirkon perustaksi. Vahvempana perustana ovat Jeesus 

ja hänen Jeesuksen opetuksensa, sekä usko ja ymmärrys niitä kohtaan.
168

 

Jeesuksen Pietarille osoittama puhe jatkuu jakeessa 19, jossa Jeesus lupaa 

Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Lupausta voidaan pitää merkittävänä, 

sillä avainten haltijalla on tässä kontekstissa sisäänpääsy taivaalliseen 

valtakuntaan.
169

 Ennen kaikkea avaimet edustavat valtaa, sillä ne antavat Pietarille 

oikeuden ”sitoa ja vapauttaa”. Jakeelle 19 löytyy yhtymäkohdat sekä Jesajan 

kirjasta (Jes.22:22)
170

 että Johanneksen ilmestyksestä (Ilm.3:7)
171

.  Näissä 

kohdissa avaimet liittyvät avaamiseen ja sulkemiseen eivätkä sitomiseen ja 

vapauttamiseen, mutta kielelliseltä muodoltaan kohdat ovat verrattavissa 

jakeeseen 19. Matteuksen evankeliumissa yhtymäkohta avaamiselle ja 

sulkemiselle löytyy kohdasta 23:13
172

, jossa Jeesus nuhtelee lainopettajia ja 

fariseuksia siitä, että he sulkevat ihmisiltä taivasten valtakunnan ovet tulkitessaan 

lakia niin, etteivät he erota olennaisia asioita epäolennaisista. Pietarin merkittävää 

asemaa korostavan näkemyksen mukaan Pietarin tehtävänä on toimia tässä 

valossa lain sitovana tulkitsijana, joka takaa ihmisten pääsyn taivasten 

valtakuntaan.
173

 Näin ainakin, jos sitomisen ja vapauttamisen tulkitaan 

tarkoittavan opettamisen valtaa. Periaatteessa opettamisen vallan antaminen 

Pietarille sopisi kertomuksen loogiseen jatkumoon, sillä Pietarin tunnustusta 

edeltävässä kohtauksessa Jeesus varoittaa opetuslapsiaan fariseusten ja 

saddukeusten hapatteesta, eli opetuksesta (16:5–12). Fariseusten ja saddukeusten 

opettaessa väärin, antaa Jeesus Pietarille vallan opettaa oikein.
174

 Ensimmäinen 

ongelma tällaisessa näkemyksessä on se, että kohdassa 23:8
175

 Jeesus kieltää 

seuraajiaan asettumasta ”rabbiksi” toistensa yläpuolelle, sillä opetuslapset ovat 
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veljiä keskenään, ja täten samanarvoisia.
176

 Toinen ongelma on se, ettei Pietarista 

tule missään vaiheessa kertomusta suurta opettajaa, vaan hänen tarinansa päättyy 

varsin murheellisesti. Jeesuksen jouduttua vangituksi Pietari kieltää Jeesuksen 

(26:69–70), minkä jälkeen hän katoaa evankeliumin kerronnasta kokonaan. 

Evankeliumin lopussa Pietari on mukana opetuslasten joukossa, mutta häntä ei 

enää mainita erikseen. Pietari ei näyttäydy kertomuksessa muista opetuslapsista 

erillisenä opettajana, vaan hän saa evankeliumin viimeisissä jakeissa Jeesukselta 

saman tehtävän kuin muutkin opetuslapset: opettaa kaikille kansoille sen, mitä 

Jeesus on itse opettanut.
177

 Evankeliumin lopussa siis palataan Jeesuksen 

opetusten tärkeyteen; opetuslasten olennaisena tehtävänä on pysyä Jeesuksen 

opetuksissa ja viedä niitä eteenpäin. 

Pietarille annettu valta sitoa ja vapauttaa voidaan ymmärtää myös kohdan 

18:18
178

 avulla. Tuo kohta liittyy kokonaisuuteen, missä Jeesus opettaa 

opetuslapsilleen oikean tavan suhtautua syntisiin veljiin (18:15–20). Jeesus puhuu 

nimenomaan veljistä, ἀδελφός, minkä vuoksi hänen opetuksensa voidaan nähdä 

koskevan opetuslapseuden sisällä olevia syntisiä. Veljeys on Matteuksen 

kertomuksessa toistuva teema, minkä kautta kuvataan opetuslasten läheistä 

suhdetta Jeesukseen ja toisiinsa.
179

 Vaikka Pietari saa Jeesukselta 

henkilökohtaisesti vallan sitoa ja vapauttaa kohdassa 16:19, ei Pietari näyttäydy 

tässäkään suhteessa poikkeuksellisena opetuslapsena. Opetuslasten osa olla 

keskenään tasa-arvoisia veljiä näkyy kohdassa 18:18, jossa Jeesus antaa kaikille 

opetuslapsilleen tuon saman vallan. Tämän voi päätellä siitä, että kohdassa 18:18 

verbejä sitoa ja vapauttaa käytetään monikossa, mikä viittaa Jeesuksen puhuvan 

suuremmalle opetuslapsijoukolle.
180

 Luvussa 18 ”sitoa ja vapauttaa” liittyvät 

selkeästi syntien anteeksi antamiseen tai antamatta jättämiseen. Näin ollen syntien 

anteeksi antamisen ja antamatta jättämisen valta ei ole Matteuksen kertomuksessa 

vain Jeesuksen käytössä, vaan se periytyy kaikille opetuslapsille. Sitomisen ja 

vapauttamisen vallan voidaan kohdan 18:18 valossa katsoa koskevan kaikkia 

opetuslapsia, mutta kohta 16:19 kohdistaa tämän vallan Pietariin. Tämä on jälleen 

yksi osoitus Pietarin roolista tyypillisenä opetuslapsena.
181
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Jakeet 21–23 vahvistavat näkemystä siitä, ettei Pietari voi olla Jeesuksen 

kirkon perusta. Jeesuksen puhuessa omasta kärsimyksestään ja kuolemastaan 

vetää Pietari Jeesuksen erilleen ja alkaa nuhdella tätä. Pietarin toiminta osoittaa, 

että vaikka Pietari tietää ja tunnustaa Jeesuksen olevan Messias, hän ei näytä 

ymmärtävän, mitä messiaanisuus lopulta pitää sisällään.
182

 Matteuksen 

kertomuksessa Pietari, muiden opetuslasten tapaan, kyllä ymmärtää Jeesuksen 

opetukset, mutta vasta Jeesuksen selitysten jälkeen. Samoin hän ymmärtää 

Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika, mutta vasta Jumalan ilmoituksen 

kautta. Jakeessa 23 Pietarin ajatusten sanotaan kuitenkin olevan peräisin 

ihmisestä, mikä johtaa hänen ymmärtämättömyyteensä. Pietarin ajatusten ollessa 

”ihmisestä”, ei häntä voida enää yhdistää ”kallioon”, vaan hänestä tulee Jeesuksen 

”kompastuskivi”, σκάνδαλον.
183

 Jakeet 17 ja 23 näyttävät vastakkaisina toisilleen, 

sillä jakeessa 17 Pietari saa siunauksen, kun hänen ajatuksensa ovat peräisin 

Jumalan ilmoituksesta, mutta jakeessa 23 Pietari osoittautuu Jeesukselle 

”kompastuskiveksi”, kun hänen ajatuksensa ovat peräisin ihmisestä.
184

 

Jakeessa 23 Jeesus kutsuu Pietaria nimellä ”Saatana”, missä on suuri 

kontrasti Jeesuksen Pietarille aikaisemmin osoittamiin sanoihin. Jeesuksen on 

tulkittu kutsuvan Pietaria ”Saatanaksi” siksi, että hänen ajatuksensa ovat nähty 

Saatanan istuttamina.
185

 Mielestäni näin pitkälle menevä johtopäätös Saatana-

nimen käyttämisestä on hankala, sillä jakeessa 23 Pietarin ajatusten sanotaan 

olevan peräisin ihmisestä, ei Saatanasta. Nimi ”Saatana” esiintyy Matteuksen 

kertomuksessa tämän kohdan lisäksi vain kohdassa 4:10, kun Jeesus on 

Paholaisen kiusattavana autiomaassa (4:1–11). Kiusattavana ollessaan vain Jeesus 

käyttää Paholaisesta nimeä ”Saatana” – muuten kohtauksessa tätä kutsutaan 

kiusaajaksi tai Paholaiseksi. Kohdassa 4:10 Jeesuksen Paholaiselle osoittamat 

sanat: ”mene pois, Saatana!” ovat melko samanlaiset kuin kohdassa 16:23 

Jeesuksen Pietarille osoittamat sanat: ”väisty tieltäni, Saatana!”. Tässä valossa 

näiden kahden kohtauksen välille on vedettävissä selkeä linja. Luvussa 4 

Paholainen vetoaa Jeesuksen asemaan Jumalan Poikana, mutta Jeesus onnistuu 

väistämään tämän kiusaukset. Luvussa 16 Pietari tunnustaa Jeesuksen olevan 

Jumalan Poika, mutta ei ymmärrä sen merkitystä, vaan kyseenalaistaa Jeesuksen 
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kärsimyksen, jolloin hänestä tulee Jeesuksen kiusaaja.
186

 Kyseenalaistuksessaan 

Pietari astuu Jeesuksen ja Jeesuksen tulevan kärsimyksen väliin, minkä vuoksi 

Jeesus käskee Pietaria väistymään tieltään.
187

 Vaikka Pietari näyttäytyy 

uskontunnustuksessaan ihanteellisena opetuslapseuden esimerkkinä, osoittaa 

hänen epäonnistumisensa myös toisenlaisen puolen. Itse asiassa Pietarin kerrotaan 

epäonnistuvan Matteuksen kertomuksessa useammankin kerran (14:30–31; 

16:22–23; 26:69–75), mikä on osoitus siitä, ettei Pietari ole teoissaan täydellinen 

ihminen ja täten täydellinen opetuslapsi. 

Kohtaus Pietarin tunnustuksesta ja nuhtelusta esittää Pietarin niin hyvässä 

kuin pahassa. Kohtaus on erinomainen osoitus siitä, kuinka Pietari nousee 

Matteuksen kertomuksessa suurempaan rooliin kuin kukaan toinen opetuslapsi. 

Opetuslapsena Pietari on suuren roolinsa ansiosta ainutlaatuinen, mutta 

ominaisuuksiensa valossa hän ei ole poikkeuksellinen.
188

 Pietaria voidaan pitää 

tyypillisenä opetuslapsena, jolla ei ole sellaisia ominaisuuksia, joita ei muillakaan 

opetuslapsilla olisi.
189

 Pietarin onkin tulkittu edustavan Matteuksen 

evankeliumissa kaikkia opetuslapsia, epäonnistujia myöden.
190

 Tämä tarkoittaa 

sitä, että Pietarista muodostuva kuva näyttää lukijalle sen, millaisia Jeesuksen 

opetuslapset ovat.
191

 Matteuksen evankeliumissa esiintyvän Pietarin voidaan siis 

sanoa muodostuneen kulttuurisen prototyypin kaltaiseksi hahmoksi, sillä hänen 

kauttaan Matteus pyrkii esittämään mahdollisimman ihanteellisen mallin 

Jeesuksen seuraajasta. 

4.2 Jaakob ja Johannes – Sebedeuksen pojat 

Vaikka Pietarin hahmo nousee esiin Matteuksen evankeliumissa selkeämmin kuin 

muut opetuslapset, ei hän ole kuitenkaan ainoa opetuslapsi, joka osallistuu 

kertomuksen tapahtumiin. Pietarin ohella monessa tarinan kannalta olennaisessa 

kohdassa mainitaan nimeltä myös Sebedeuksen pojat – Jaakob ja Johannes. 

Jaakob ja Johannes ovat tiivis pari, sillä he esiintyvät Matteuksen kertomuksessa 

aina yhdessä. Täten he eivät siis nouse esille yksiöinä. Useassa kohdassa 

Sebedeuksen poikien kerrotaan toimivan yhdessä Pietarin kanssa, minkä vuoksi 

heidän roolinsa Matteuksen kertomuksessa voi vaikuttaa niin sanotulta 

”täyteroolilta”. Jos katsomme esimerkiksi Jeesuksen kirkastumista kohdassa 17:1–
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13 ja rukoilua Getsemanen puutarhassa kohdassa 26:36–46, voimme huomata 

toisteisuutta. Molemmissa tapauksissa Jeesus ottaa mukaansa opetuslasten 

joukosta Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Kohdissa korostuu se, että Jeesus ei 

ota mukaansa kaikkia opetuslapsiaan – ei edes kaikkia kahtatoista, joilla voidaan 

nähdä olevan erityisasema opetuslasten joukossa. Näissä kohdissa Jeesus ottaa 

mukaansa vieläkin rajatumman ja pienemmän ryhmän, joka saattaa herättää 

lukijassa kysymyksiä. Toimivatko Jaakob ja Johannes niin sanottuina 

”täyteopetuslapsina”, joita Matteus käyttää kertomuksessa, kun hän haluaa käyttää 

pientä opetuslasten joukkoa, mutta ei kuitenkaan vain yhtä opetuslasta? Tällainen 

näkökulma itse asiassa tuo Pietarin hahmoa lähemmäs muita opetuslapsia ja 

korostaa kahdentoista opetuslasten samanarvoisuutta, sillä näissä kohdissa 

Jeesuksen mukana ei kulje vain opetuslapsista se ”ensimmäinen”, vaan mukana 

on muitakin opetuslapsia. 

Pietarilla on nähty erityinen rooli ensimmäisenä opetuslasten joukossa, 

opetuslasten puhemiehenä ja avainten haltijana, mutta myös opetuslapsen 

tyypillisenä mallina ja prototyyppinä.
192

 Koska Sebedeuksen pojat toimivat 

muutamassa kohdassa Pietarin kanssa on syytä miettiä, miten Sebedeuksen pojat 

suhteutuvat Pietarin hahmoon ja koko opetuslapseuteen? Löytyykö Sebedeuksen 

pojista samanlaisia ominaisuuksia, jotka tekevät heistä omalta osaltaan Jeesuksen 

seuraajan malleja ja prototyyppejä? Sebedeuksen pojat eivät ainakaan puhu yhtä 

paljon kuin Pietari, mutta tämä ei poista sitä mahdollisuutta, etteivätkö heidän 

hahmonsa voisi osoittaa esimerkillisyyttä opetuslasten joukossa omalla 

toiminnallaan. 

4.2.1 Ensimmäisten opetuslasten kutsuminen (4:18–22) 
18 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä 

Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat 

kalastajia. 19 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." 

20 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 21 Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan 

Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He 

olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. 

22 He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. (KR92) 

 

Matteuksen evankeliumin narraatiossa opetuslapset ovat lähestulkoon alusta 

loppuun Jeesuksen kanssa yhdessä. Näin opetuslapset pysyvät koko ajan myös 

tarinan keskiössä.
193

 Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapset seuraamaan itseään 
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kohdassa 4:18–22. Ensimmäisten opetuslasten joukkoon kuuluvat Jeesuksen 

lähimmät opetuslapset: Pietari, Jaakob ja Johannes. 

Matteuksen evankeliumin hahmoina Jaakob ja Johannes määritellään isänsä 

Sebedeuksen kautta, sillä lähes poikkeuksetta heidän mainitaan olevan 

Sebedeuksen poikia. Myös Jaakobin ja Johanneksen äiti esiintyy yhden kerran 

Matteuksen kertomuksessa, jolloin äiti pyytää pojilleen paikkoja Jeesuksen 

oikealta ja vasemmalta puolelta tämän valtakunnassa (20:20–21). Jaakob ja 

Johannes esitellään lukijalle Pietarin ja Andreaksen jälkeen ensimmäisten 

opetuslasten joukossa, jotka Jeesus kutsuu seuraamaan itseään kohdassa 4:21–22. 

Vastaava kohta ensimmäisten opetuslasten kutsumisesta löytyy myös Markuksen 

evankeliumista (Mark.1:16–20), mutta toisin kun Markus, Matteus korostaa 

Jaakobin ja Johanneksen isän osaa kohdassa. Matteus kertoo heti kohtauksen 

alussa Jaakobin ja Johanneksen olevan veneessä yhdessä isänsä Sebedeuksen 

kanssa selvittelemässä verkkoja. Markuksella poikien isä mainitaan vasta kun 

pojat jättävät tämän ja tämän palkkalaiset seuratakseen Jeesusta. Isän merkitys 

näkyy myös siinä, että Matteus on jättänyt maininnan työmiehistä kokonaan pois 

(vertaa Mark.1:20).
194

 Näin lukijan huomio kiinnittyy kokonaan siihen, kuinka 

Jaakob ja Johannes jättävät isänsä seuratakseen Jeesusta. Esimerkiksi Luz on 

tulkinnut kohtauksen kuvaavan koko perheen jättämistä.
195

 Myöhemmin 

kertomuksessa Sebedeuksen poikien äiti kuitenkin ilmestyy kuvaan, jonka vuoksi 

koko perheen jättäminen näyttää hankalalta.  

Kohtaus punoutuu osaksi laajempaa Matteuksen evankeliumin teemaa. 

Jeesuksen seuraamiseen ja näin ollen opetuslapseuteen kuuluu oman perheen 

jättäminen.
196

 Toisaalta kuten olen aikaisemmin todennut, Jeesuksen 

seuraamiseen kuuluu myös uuden perheyhteyden saaminen (12:46–50). Tämä 

aihe näkyy muun muassa kohdissa 8:21–22; 10:35 ja 19:29. Perheen jättämisen 

korostamisen lisäksi Matteus korostaa tapaa ja asennetta, jolla Jaakob ja Johannes 

lähtevät seuraamaan Jeesusta. Matteus on nimittäin lisännyt kohtaukseen 

ilmauksen ”heti” kuvaamaan Jeesuksen seuraamisen ehdottomuutta. Ilmaisu 

kuvaa myös opetuslasten kuuliaisuutta Jeesusta kohtaan. Näillä korostuksilla 

Matteus ilmaisee omalle yhteisölleen sen, minkälaisella asenteella Jeesusta tulee 

lähteä seuraamaan. Sebedeuksen pojat toimivat esimerkillisinä malleina Jeesuksen 
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seuraamisesta jättäessään oman perheensä ilman kysymyksiä tai harkinta-

aikoja.
197

 

4.2.2 Kirkastusvuorella (17:1–13) 
1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen 

Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.  2 Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui 

heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin 

valo. 3 Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 

4 Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos 

tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." 

5 Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!" 6 Kun opetuslapset kuulivat äänen, he 

heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. 7 Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, 

kosketti heitä ja sanoi: "Nouskaa, älkää pelätkö." 8 Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet 

ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. 9 Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus sanoi heille: 

"Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista." 10 

Opetuslapset kysyivät häneltä: "Miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin?" 

11 "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen. 12 Ja minä sanon teille, että 

Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he 

tulevat tekemään Ihmisen Pojalle." 13 Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille 

Johannes Kastajasta. (KR92) 

 

Kertomus Jeesuksen kirkastumisesta löytyy myös Markuksen evankeliumista, 

kohdasta 9:2–13, joka on todennäköisesti Matteuksen kertomuksen taustalla.
198

 

Opetuslasten roolin kannalta merkittävää on se, mille kohtaa Matteuksen 

narraatiota kirkastumiskertomus on sijoitettu. Ennen kohtausta vuorelle 

kiipeämisestä, on Pietari luvussa 16 tunnustanut Jeesuksen olevan Messias ja 

Jumalan Poika. Jeesuksen kirkastuminen on tässä valossa mielenkiintoinen 

kohtaus, sillä siinä palataan tähän samaan teemaan, kun kolmelle opetuslapselle: 

Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle erikseen todistetaan Jeesuksen olevan 

Jumalan Poika. 

Pietarin rooli on merkittävä myös kirkastumiskertomuksessa. Pietari on toki 

vain yksi kolmesta opetuslapsesta, jotka Jeesus ottaa mukaansa vuorelle, mutta 

tässäkin kohtauksessa Pietarin hahmo toimii tyypilliseen tapaansa opetuslasten 

puhemiehenä, jonka vuoksi Jaakob ja Johannes näyttävät jäävän sivuosan 

esittäjiksi. Vuorelle päästyään Jeesuksen ulkomuoto muuttuu kirkkaaksi ja 

paikalle ilmestyvät Mooses ja Elia keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Pietarin 

puhemiehen rooli näyttäytyy jakeessa 4, kun hänen kerrotaan ”puuttuvan” 

keskusteluun ja ehdottavan kolmen majan rakentamista Jeesukselle, Moosekselle 

ja Elialle. Markuksen evankeliumissa Pietarin kerrotaan ehdottaneen majojen 

rakentamista siksi, ettei pelkonsa vuoksi tiennyt mitä sanoa, mutta Matteus on 
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jättänyt tällaisen maininnan kokonaan pois. Matteus yksinkertaisesti jättää 

kertomatta syyn Pietarin kummalliselle ehdotukselle.
199

 Epäselväksi jää mitä 

Matteus yrittää tässä kohtaa viestiä omalle yhteisölleen. Pietarin ehdotus saattaa 

kertoa lukijalle jotakin Pietarin hahmon harkitsemattomasta luonteenlaadusta, 

mutta ennen kaikkea se näyttää alleviivaavan Pietarin ymmärtämättömyyttä aivan 

kuten Matt.16:22. Pietarin harkitsemattoman puheen kuitenkin keskeyttää pilvestä 

kuuluva ääni jakeessa 5, joka siirtää huomion jälleen Jeesuksen rooliin Jumalan 

Poikana.
200

 

Jeesuksen kirkastumiskertomuksella on paralleeli Exoduksessa, jossa 

Mooses kiipeää vuorelle ja näkee israelilaisten kanssa ”Herran” kirkkauden (2. 

Moos.24:12–18). Jeesus ottaa mukaansa vuorelle kolme lähintä opetuslastaan. 

Samoin Mooseksen kanssa Siinain vuorelle lähtee hänen kolme lähintä 

työtoveriaan: Aaron, Nadab ja Ahibu (2. Moos.24:1).
201

 Opetuslapset ovat 

Matteuksen kirkastumiskertomuksessa yllättävän tärkeässä osassa, sillä selkein 

ero Markuksen ja Matteuksen kirkastumiskertomusten välillä löytyy 

opetuslapsista. Matteuksen kertomuksessa, jakeissa 6–7 opetuslapset reagoivat 

pilvestä kuuluvaan ääneen pelkäämällä ja heittäytymällä maahan kasvoilleen. 

Markuksen versiossa ei tällaista reaktiota ole, ja opetuslasten pelkääminenkin 

mainitaan vasta myöhemmin kohdassa Mark.9:5–6, jossa korostuu lähinnä 

Pietarin pelkääminen.
202

 Markuksella Pietarin ehdotus majojen rakentamisesta 

laitetaan pelkäämisen piikkiin, mutta Matteuksen versiossa pelkäämisellä on eri 

funktio.  

Opetuslasten ollessa peloissaan maassa, ratkaisee Jeesus tilanteen 

koskettamalla opetuslapsia ja sanomalla heille: ”älkää pelätkö”. Opetuslasten 

pelkääminen ja Jeesuksen toiminta heijastavat Danielin kirjasta tuttua tyyliä, jossa 

Daniel heittäytyy maahan kasvoilleen kuullessaan äänen ja nähdessään näyn 

(Dan.8:16–17). Enkeli kuitenkin herättää Danielin koskettamalla tätä ja sanomalla 

”älä pelkää” (Dan.10:9–12)
203

 Ennen kaikkea Matteus näyttää haluavan sanoa 

opetuslasten reaktiolla jotakin. Pelkääminen on ilmeisesti opetuslapsiin lisätty 

ominaisuus. Tämän puolesta puhuu se, että samankaltainen pelkäämisen kaava 

toistuu Matteuksen evankeliumissa myös kohdassa 14:26–27, jossa opetuslapset 

pelästyvät Jeesusta, kun tämä kävelee veden päällä kohti heidän venettään. 
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Tuossakin kohtauksessa Jeesus kehottaa opetuslapsiaan olemaan pelkäämättä.
204

 

Itse asiassa opetuslasten kerrotaan olevan peloissaan useammassakin kohtaa 

Matteuksen narraatiossa (esimerkiksi 8:26; 14:30). Muun muassa kohdassa 8:23–

27 opetuslapset ovat peloissaan, sillä he ovat joutuneet keskelle myrskyä. 

Pelkäämisillä saattaa olla funktio osoittaa Jeesuksen olevan se, jonka toiminta 

rauhoittaa tilanteen ja poistaa seuraajiensa pelon. Tämä ei kuitenkaan selitä täysin 

opetuslasten reaktiota. 

Opetuslapset pelästyvät ja heittäytyvät kasvoilleen maahan, sillä he kuulevat 

pilvestä Jumalan äänen. Jumalan sanat: ”Tämä on minun rakas Poikani” todistavat 

opetuslasten aikaisemmat tunnustukset Jeesuksesta oikeiksi. Opetuslapset saavat 

todistaa itse Jumalan ilmestyksen nähdessään Jeesuksen kirkastumisen ja 

kuullessaan Jumalan todistuksen. Jumalan todistus Jeesuksesta on niin voimakas, 

että se heittää opetuslapset maahan ja synnyttää heissä pelon.
205

 Näiden kolmen 

opetuslasten saadessa todistaa Jeesuksen kirkkautta Jumalan Poikana, ovat he 

Matteuksen tarinassa huipulla. Pietari, Jaakob ja Johannes osoittautuvat 

kirkastumiskertomuksen myötä merkittävimmiksi ja ihailtavimmiksi 

opetuslapsiksi. Pudotus korkealta on kuitenkin kova, sillä vastakohtana tälle 

huippukohdalle on kohtaus Getsemanen puutarhassa. Sitä voidaan pitää näiden 

samaisten kolmen opetuslasten pohjanoteerauksena, kun he eivät pysy hereillä 

Jeesuksen kanssa.
206

 Sebedeuksen poikien roolia voidaan Pietarin ohella pitää 

kirkastumiskertomuksessa merkittävänä, sillä he toimivat Jeesuksen kirkkauden 

silminnäkijöinä ja samalla todistavat Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Jakeessa 9 

Jeesus kieltää heitä puhumasta tästä näystä kenellekään ”ennen kuin Ihmisen 

Poika on herätetty kuolleista”. Tämän näyn todistamisen on tulkittu antavan näille 

kolmelle opetuslapselle merkittävän aseman Jeesuksen tradition säilyttäjinä ja 

eteenpäin viejinä.
207

 Tällainen näkemys ei kuitenkaan käy yhteen sen kanssa, että 

muutkin opetuslapset ymmärtävät Jeesuksen olevan Jumalan Poika, minkä lisäksi 

Jeesus valtuuttaa kaikki opetuslapset viemään hänen traditiotaan eteenpäin, eli 

tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen ja opettamaan heitä. 

4.2.3 Sebedeuksen poikien äiti (20:20–28) 
20 Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja 

polvistui anovasti hänen eteensä. 21 "Mitä haluat?" Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: 
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"Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja 

toinen vasemmalla puolella." 22 Jeesus vastasi: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan 

sitä maljaa, joka minun on juotava?" "On", he vastasivat. 23 Silloin hän sanoi heille: "Minun 

maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla 

puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut." 24 Kun muut kymmenen kuulivat 

tästä, he suuttuivat veljeksille. 25 Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Te tiedätte, että 

hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 

26 Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon 

toisten palvelija, 27 ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. 

28 Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi 

kaikkien puolesta." (KR92) 

  

Ainoa kohtaus Matteuksen kertomuksessa, jossa huomio opetuslasten joukossa 

kiinnittyy vain Sebedeuksen poikiin ja jossa heidän voidaan sanoa toimivan 

erillään muista kahdestatoista opetuslapsesta, on kohtaus Sebedeuksen poikien 

äidin kysymyksestä Jeesukselle. Aikaisemmassa kirkastusvuorikertomuksessa 

sekä myöhemmin vastaantulevassa kertomuksessa Getsemanen puutarhasta 

Sebedeuksen pojat toimivat yhdessä Pietarin kanssa. Synoptisen vertailun kautta 

on mahdollista huomata, että tämä jakso on todennäköisesti peräisin Markuksen 

evankeliumista (Mark.10:35–45). Kun Markuksen ja Matteuksen versioita vertaa 

keskenään, voi eroavien kohtien huomata koskevan Matteukselle tyypillisiä 

teemoja.
208

 Näin ollen on perusteltua olettaa Matteuksen käyttäneen Markuksen 

versiota lähteenään.
209

 Matteus on muokannut lähinnä kohtauksen alkua, mutta 

muutokset joita hän on tehnyt suhteessa Markuksen versioon, ovat opetuslasten 

kannalta mielenkiintoisia. 

Itse asiassa Jaakob ja Johannes eivät tässäkään kohtauksessa toimi täysin 

itsenäisesti. Toisin kuin Markuksen versiossa, Matteus ei aseta Sebedeuksen 

poikia itse esittämään kysymystä Jeesukselle, vaan sen tekee heidän äitinsä. Miksi 

Matteus kiinnittää huomion poikien äitiin? Tässä kohtaa olisi helppo tulkita 

tilanne niin, että Matteus olisi halunnut vetää negatiivisen huomion pois 

Jeesuksen opetuslapsista laittamalla poikien äidin utelemaan poikiensa tulevasta 

asemasta.
210

 Toisaalta miksi Matteus olisi halunnut juuri tässä kohtaa vältellä 

opetuslasten asettamista huonoon valoon, kun monessa muussa kohdassa heidän 

korostetaan olevan ymmärtämättömiä ja vähäuskoisia?
211

 Myöskään lähempi 

tarkastelu ei tue tällaista näkemystä, sillä jakeessa 22 Jeesus vastaa samalla tavalla 
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 Matteuksen versoissa paikkoja pyydetään valtakunnasta βασιλείᾳ, joka on Matteuksen 
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kuin Markuksenkin versiossa: Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, eli ”Te ette tiedä mitä 

pyydätte”. Matteus seuraa tässä yksinkertaisesti Markusta ja käyttää monikon 

toista persoonaa, jolloin Jeesuksen puhuttelu on suunnattu selvästi Sebedeuksen 

poijille.
212

 Tietysti monikon toisen persoonan vuoksi ei ole täysin varmaa, onko 

Jeesuksen vastaus osoitettu vain Sebedeuksen pojille, vai sekä Sebedeuksen 

pojille että poikien äidille.
213

 Joka tapauksessa huomio siirtyy kohtauksessa 

takaisin Sebedeuksen poikiin, jonka vuoksi argumentti ikävän huomion 

poisvetämisestä Jaakobista ja Johanneksesta ei vakuuta. Äidin tuominen 

kohtaukseen saa jopa tilanteen näyttämään siltä, että Sebedeuksen pojat olisivat 

pyytäneet äitiään kysymään puolestaan paikkoja Jeesuksen oikealta ja vasemmalta 

puolelta ja näin käyttäneet häntä hyväkseen.
214

 Tällainen tulkinta saattaa 

Sebedeuksen pojat kenties vielä huonompaan valoon kuin se, että Matteus olisi 

laittanut Jaakobin ja Johanneksen itse kysymään tulevasta asemastaan Jeesukselta. 

Toinen syy Sebedeuksen poikien äidin keskeiselle roolille saattaa löytyä 

poikien iästä. Kohtauksesta on tulkittavissa, että Matteus on halunnut 

tarkoituksella esittää Sebedeuksen pojat niin nuorina, että heidän äitinsä vielä 

pitää heistä huolta.
215

 Poikien nuoren iän puolesta voi myös puhua se, että heidät 

määritellään läpi Matteuksen kertomuksen isänsä Sebedeuksen pojiksi. Jos 

katsomme kertomuksessa taaksepäin jakeisiin 4:21–22, Sebedeuksen poikien 

suhdetta isäänsä painotetaan kertomalla heidän olleen kalastamassa yhdessä isänsä 

kanssa ja jättävän ennen kaikkea isänsä, kun Jeesus kutsuu heidät mukaansa. 

Nämä seikat saattavat olla viitteitä poikien nuoreen ikään sekä vanhempien 

merkittävään rooliin heidän elämässään. 

Toisaalta tässä vaiheessa herää yksi kysymys: miksi Sebedeusken poikien 

äiti on myöhemmin heidän kanssaan, jos he kuitenkin olivat jo jättäneet taakseen 

isänsä seuratakseen Jeesusta? Matteuksen evankeliumissa painottuu teema 

perheen jättämisestä Jeesuksen seuraamisen tähden, jonka vuoksi olisi 

johdonmukaista, että isän jättämisellä olisi viitattu koko perheen taakse 

jättämiseen.
216

 Esimerkkinä tästä on kohta 12:46–50, jossa Jeesus itse näyttää 

hylkäävän äitinsä ja veljensä. Jeesuksen radikaali toiminta osoittaa sen, että hänen 

seuraamisensa todella tarkoittaa kodin, perheen ja omaisuuden hylkäämistä, 
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jolloin opetuslapsista ja Jeesuksesta tulee yhtä perhettä keskenään.
217

 Yksi tapa 

vastata tähän ongelmaan on tulkita Sebedeuksen poikien äidin myös olevan 

Jeesuksen seuraaja.
218

 Näin ollen kertomuksesta olisi tulkittavissa, että sekä 

Jaakob ja Johannes että heidän äitinsä olisivat jättäneet Sebedeuksen lähtiessään 

seuraamaan Jeesusta. Tällainen järjestely ei vaikuta mahdottomalta, sillä 

Matteuksen evankeliumista löytyy muitakin viitteitä siitä, että Jeesusta 

mahdollisesti seurasi kokonaisia perheitä. Esimerkiksi 

ruokkimisihmekertomuksissa (14:21; 15:38) kerrotaan paikalla olleen miesten 

lisäksi myös naisia ja lapsia. Matteuksen kertomuksen väkijoukot ja Jeesuksen 

seuraajat eivät siis koostu vain miehistä, vaan myös naisista ja lapsista.
219

 

Nämä huomiot avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia 

tutkimuskysymykseni kannalta. Jos Jaakobin ja Johanneksen oletetaan olevan 

Matteuksen kertomuksessa iältään nuoria, tuovat heidän hahmonsa uudenlaisen 

näkökulman opetuslapseuden malliin. Sebedeuksen pojat saattavat toimia 

esimerkkinä siitä, että Jeesuksen seuraajiksi kelpaavat myös nuoret ja kenties 

lapsetkin. Tietenkään edellä mainittujen havaintojen perusteella ei voi vetää liian 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, kuinka vanhoja Sebedeuksen pojat 

tarkalleen kertomuksessa ovat. Toisaalta Sebedeuksen poikien ei ehkä ole 

tarkoituskaan kuvata tarkasti tietyn ikäisiä henkilöitä, jos Matteuksen tarkoitus on 

ollut esittää heidät samaistuttavina hahmoina. Jättämällä iän kertomatta, ovat 

Sebedeuksen pojat säilyneet suurelle yleisölle samaistuttavissa olevina hahmoina. 

Pienten viitteiden avulla on Sebedeuksen pojat tuovat opetuslapseuden malliin 

uutta sävyä. Etenkin tässä jaksossa mahdollisesti korostuu perheiden: isien, äitien 

ja lasten mahdollisuus seurata Jeesusta.  

Matteus ei kerro tapauksesta, jossa poikien äiti lähtee seuraamaan Jeesusta, 

mutta onneksi 20:20–28 ei ole kuitenkaan ainoa kohta, jossa Sebedeuksen poikien 

äiti esiintyy Matteuksen kertomuksessa. Nimittäin kohdassa 27:56 Sebedeuksen 

poikien äiti asetetaan Jeesuksen ristin juurelle.
220

 Ristin juurella oleminen voi 

mahdollisesti kertoa siitä, että Matteus on halunnut antaa kuvan Sebedeuksen 
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poikien äidistä Jeesuksen seuraajana. Miksi muuten hän olisi Jeesuksen ristin 

juurella, jos hän ei olisi seurannut Jeesuksen matkaa Jerusalemiin?
221

 

Sebedeuksen poikien äidin käytös tukee myös näkemystä Jeesuksen 

seuraamisesta. Äiti ”polvistuu anovasti” Jeesuksen eteen ja odottaa kunnioittavasti 

Jeesuksen ensin puhuvan itselleen ennen kuin esittää tälle kysymyksen. Hän osaa 

myös kysyä ”valtakunnasta” βασιλείᾳ, josta Jeesus on opettanut.
222

 Tosin 

olisivathan Jaakob ja Johannes voineet siitä äidilleen kertoa, varsinkin siinä 

tapauksessa, jos heidän tulkitaan pyytäneen äitiään kysymään Jeesukselta 

paikkoja valtakunnassa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä 

vaihtoehdolta. Sebedeuksen poikien äidin käytöksessä erityisesti polvistuminen 

Jeesuksen edessä herättää mielenkiintoa, sillä tapa polvistua Jeesuksen eteen 

toistuu Matteuksen kertomuksessa useassa kohdassa. Polvistumisella, προσκυνέω, 

osoitetaan kunnioittamista sekä palvovaa suhtautumista.
223

 Esimerkiksi 

opetuslapset polvistuvat tai heittäytyvät Jeesuksen eteen kohdissa 17:6 ja 14:33, 

minkä on tulkittu kuvaavan yhtä ihanteellisten opetuslasten ominaisuutta.
224

 

Toisaalta opetuslapset eivät ole ainoita hahmoja Matteuksen evankeliumissa, jotka 

polvistuvat tai heittäytyvät maahan Jeesuksen edessä (esimerkiksi 8:2; 9:18; 

15:25). Tämä on tulkittu niin, ettei kunnioittava asenne Jeesusta kohtaan ole vain 

opetuslasten ominaisuus, vaan koko evankeliumissa vallalla oleva yleinen 

asenne.
225

 Jos kuitenkin Jeesuksen edessä polvistuvia hahmoja tarkastelee 

lähemmin, näyttävät he liittyvän ennemmin Jeesuksen seuraamisen sisäpuolelle 

kuin ulkopuolelle esimerkiksi puhuttelunsa ansiosta. 

Kohtauksessa Sebedeuksen poikien äidin kysymyksestä Jeesukselle näyttää 

olevan jälleen kyse opetuslapsien ymmärtämättömyydestä. Sebedeuksen pojat ja 

heidän äitinsä eivät ole ymmärtäneet itsenäisesti Jeesuksen opetuksia Taivasten 

valtakunnasta tai Jeesuksen puheita omasta kuolemastaan. Tästä kertoo jo 

Jeesuksen vastaus: ”Te ette tiedä mitä pyydätte”.
226

 Jeesus jatkaa ja kysyy 

opetuslapsiltaan, onko heistä juomaan maljaa, jonka hänen on juotava. Maljalla ei 

viitata enää valtakuntaan, vaan Jeesuksen kuolemaan, josta Jeesus on puhunut 

opetuslapsilleen jo useampaan otteeseen.
227

 Viimeksi Jeesus ennustaa kuolemansa 
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juuri ennen Sebedeuksen poikien ja heidän äitinsä kohtausta kohdassa 20:17–19, 

joka asettaa kertomuksellisesti kohtaukset selvään yhteyteen.
228

 Sebedeuksen 

pojat (ja heidän äitinsä) vastaavat Jeesukselle myöntävästi kysymykseen 

maljanjuomisesta, joka viimeistään osoittaa sen, etteivät he ole ymmärtäneet 

Jeesuksen puheita tämän tulevasta kuolemasta ja sen merkityksestä.
229

 Toki 

kohtaus on mahdollista tulkita myös niin, että Sebedeuksen pojat ymmärtävät 

Jeesuksen tarkoittavan maljanjuomisella kuolemaa ja vastaavat siitä huolimatta 

itsevarmoina pystyvänsä juomaan ”tuon maljan”.
230

 Mielestäni tämä ei kuitenkaan 

sovi Matteuksen kertomuksen yleiskuvaan siitä, että opetuslapset eivät ymmärrä 

sitä, mitä Jeesuksen messiaanisuus pitää sisällään. Sebedeuksen poikien vastaus 

aiheuttaa ironisen yhteyden Getsemanen puutarhan kohtaukseen (26:36–46), jossa 

Jeesus kamppailee maljanjuomisen kanssa samalla, kun Sebedeuksen pojat 

nukkuvat.
231

 

Sebedeuksen poikien toiminta kertomuksessa paljastaa sen, että he 

ymmärtävät Taivasten valtakunnan vain maallisena ja loistokkaana 

”instituutiona”, jonka parhaita paikkoja pyytämällä on mahdollisuutta saada 

itselleen kunniaa. Sebedeuksen pojat eivät ole kuitenkaan kunnianhimonsa kanssa 

ainutlaatuisia opetuslapsihahmoja. Jakeessa 24 kerrotaan kuinka muut kymmenen 

opetuslasta suuttuvat veljeksille kuullessaan heidän pyynnöstään. Opetuslapset 

eivät suutu poikien äidille, vaan nimenomaan veljeksille itselleen. Mutta mikä 

synnyttää opetuslapsissa vihan? Muut opetuslapset tuskin paheksuvat veljesten 

toimintaa siksi, että he olisivat itse parempia eivätkä koskaan tavoittelisi 

valtakunnan parhaita paikkoja. Ennemmin opetuslasten suuttumus kuvaa heidän 

kateuttaan Sebedeuksen poikia kohtaan, sillä heillekin kelpaisivat nuo paikat.
232

 

Vastahan Jeesus oli luvannut kaikille kahdelletoista opetuslapselle, että he saavat 

istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa (19:28). 

Tämän vahvistaa myös Jeesuksen toiminta, kun hän pyytää kaikki opetuslapset 

luokseen ja opettaa, ettei hänen opetuslastensa tule olla toistensa hallitsijoita vaan 

palvelijoita. Jeesuksen seuraajien ei tule tavoitella kunniaa, vaan ollakseen 

ensimmäinen, on oltava viimeinen.
233
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Perikooppien 19:27–30 ja 20:20–28 välillä on selkeä ja mielenkiintoinen 

yhteys. Jakeessa 19:27 opetuslasten puhemiehen ominaisuudessa Pietari kysyy 

kaikkien opetuslasten puolesta Jeesukselta: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja 

seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?” Pietarin kysymystä on edeltänyt 

kohtaus, jossa rikas nuorukainen tiedustelee Jeesukselta iankaikkisen elämän 

saavuttamisesta. Kyseinen hahmo vaikuttaa potentiaaliselta opetuslapselta, mutta 

hän ei lopulta lähdekään seuraamaan Jeesusta. Tämä johtuu nuorukaisen suuresta 

omaisuudesta sekä haluttomuudesta myydä sitä. Pietarin kysymys siis liittyy 

perustellusti edeltävään tapaukseen; jos rikas nuorukainen ei voi saavuttaa 

iankaikkista elämää ja lähteä seuraamaan Jeesusta varallisuuden ollessa liian 

tärkeää hänelle, niin mikä palkka odottaa heitä, jotka todella ovat jättäneet kaiken 

taakseen ja lähteneet seuraamaan Jeesusta?
234

 Jälleen kertomuksessa painottuu 

sama teema: seuratakseen Jeesusta ja tullakseen näin hänen opetuslapsekseen 

ihmisen tulee jättää vanha elämä taakseen. Näin toimivat muun muassa Pietari ja 

Andreas (4:20) sekä Sebedeuksen pojat (4:22).
235

 Jeesuksen vastaus paljastaa, että 

ainakin kahdentoista opetuslasten tuleva palkka on ”istua kahdellatoista 

valtaistuimella ja hallista Israelin kahtatoista heimoa”. Seuraavassa jakeessa 29 

Jeesus lupaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka ovat jättäneet kotinsa, 

perheensä ja omaisuutensa taakseen ja seuranneet Jeesusta. Lupaus iankaikkisesta 

elämästä ei koske vain kahtatoista opetuslasta, vaan kaikkia Jeesuksen seuraajia. 

Näissä jakeissa Matteus osoittaa lukijoilleen sen hyvän, mitä Jeesuksen 

seuraamisesta koituu ihmiselle, mutta myös sen, että Jeesuksen seuraamattomuus 

johtaa osattomuuteen iankaikkisesta elämästä. Mutta miksi Matteus asettaa 

kertomuksessaan kahdelletoista opetuslapselle erilaisen palkkion kuin muille 

Jeesuksen seuraajille? Todennäköisesti samasta syystä kuin hän asettaa kaksitoista 

opetuslasta erityiseen asemaan kertomuksessaan. Kaksitoista opetuslasta ovat 

erityisessä asemassa Jeesuksen opetuslasten joukossa ja tästä syystä heidän 

voidaan katsoa olevan niin sanotusti ensimmäisiä. Tematiikka täsmentyy 

tutkimalla jaetta 19:30, jossa Jeesus täsmentää vastaustaan Pietarin esittämään 

kysymykseen. Vaikka Jeesus on luvannut kahdelletoista opetuslapselleen erityiset 

paikat kirkkaudessa, hän muistuttaa, että nuo paikat on mahdollista myös 

menettää.
236

 Jos katsomme tässä valossa Sebedeuksen poikien ja muiden 
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kahdentoista opetuslapsen tavoittelua kunniallisista paikoista Jeesuksen oikealla ja 

vasemmalla puolelle, voimme ymmärtää miksi Jeesus ottaa asian udelleen 

puheeksi. Jeesus muistuttaa opetuslapsiaan siitä, mihin liika kunnian ja paremman 

aseman tavoittelu voivat johtaa. Matteus käyttää kahtatoista opetuslasta mallina 

siitä, ettei oman edun ajattelun tule olla Jeesuksen seuraajien päämäärä. 

Minkälaisen kuvan Sebedeuksen pojat antavat tässä kohtauksessa Jeesuksen 

seuraamisesta? Ainakin he antavat on yhden esimerkin siitä, kuinka Matteuksen 

kertomuksessa opetuslasten on mahdotonta ymmärtää omin neuvoin. Sebedeuksen 

pojat eivät ole ymmärtäneet Jeesuksen puheita Taivasten valtakunnasta tai hänen 

omasta kuolemastaan. Toisaalta loputkin kymmenen opetuslasta osittuvat olevan 

aivan yhtä ymmärtämättömiä. Sebedeuksen poikien voidaan nähdä olevan 

samanlaisia hahmoja kuin muutkin opetuslapset, mutta he tuovat omalla 

esimerkillään jotakin uutta Matteuksen esittämään Jeesuksen seuraajan malliin. 

Nimittäin viittauksen Sebedeuksen poikien nuoreen ikään voisivat mahdollisesti 

laajentaa kuvaa Jeesuksen seuraajista. Patriarkaalisen kulttuurin vaikutuksen 

myötä opetuslapsikuvat hahmottuvat usein aikuisiksi miehiksi, mutta jo lukuisat 

Matteuksen evankeliumin naishahmot antavat esimerkin naispuolisista Jeesuksen 

seuraajista (esimerkiksi 15:22; 20:20; 27:55–56). Ei ole siis mahdoton ajatus, että 

Matteus olisi halunnut antaa esimerkin myös iältään nuorista Jeesuksen 

seuraajista. Sebedeuksen pojat alkavat muodostumaan moniulotteisiksi, mikä 

tekee heistä kertomuksen kokonaisuuden näkökulmasta pyöreitä hahmoja. Tämä 

yhä korostuu Getsemanen tapahtumista kertovassa kohtauksessa. 

4.2.4 Getsemanessa (26:36–46) 
36 Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: "Jääkää te 

tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa." 37 Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat 

hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. 38 Hän sanoi 

heille: "Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani." 

39 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: "Isä, jos se on 

mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin 

kuin sinä." 40 Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: 

"Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? 41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi 

kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko." 42 Hän meni taas etäämmäksi ja 

rukoili toistamiseen: "Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin 

toteutukoon sinun tahtosi." 43 Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli 

alkanut painaa heidän silmiään. 44 Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili 

kolmannen kerran samoin sanoin. 45 Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: "Yhäkö te 

nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 

46 Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä." (KR92) 

 

Viimeinen kohta, jossa Sebedeuksen pojat nousevat esiin kahdentoista 

opetuslapsen joukosta, on kohtaus Getsemanen tapahtumista. Kohtaus muistuttaa 
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aikaisemmista tapahtumista, joissa Sebedeuksen pojat ovat olleet mukana (17:1–

13; 20:20–28) ja näin linkittää erilliset kohtaukset toisiinsa sekä osaksi koko 

Matteuksen kertomusta. Kirkastusvuorelle Jeesus otti mukaansa samat 

opetuslapset kuin Getsemaneen ja Jeesuksen rukous maljan juomisesta 

Getsemanessa palauttaa mieleen Jeesuksen vastauksen Sebedeuksen poikien ja 

heidän äitinsä kysymykseen.
237

 

Getsemanen puutarhan tapahtumien ja kirkastusvuorikertomuksen välillä on 

nähtävissä yhtäläisyyksiä, mutta myös selkeitä vastakohtaisuuksia. Molemmissa 

kohtauksissa samat opetuslapset saavat todistaa Jeesuksesta jotakin ainutlaatuista, 

mitä muille opetuslapsille ei paljasteta. Kirkastusvuorella Pietari ja Sebedeuksen 

pojat todistavat Jeesuksen jumalallista luontoa, mutta Getsemanessa Jeesuksesta 

näkyy täysin toisenlainen puoli, jollaista ei ole nähtävissä samanlaisena muualla 

Matteuksen evankeliumissa. Kertomuksessa tähän asti Jeesus on ollut hahmona 

ylivertainen muihin nähden, mutta Getsemanessa Jeesuksesta paljastuu 

inhimillinen puoli, kun hän suree, kärsii ja pelkää. Toki on mahdollista 

argumentoida, etteivät opetuslapset todista tällaista puolta Jeesuksesta, sillä he 

eivät pysy hereillä ollessaan Getsemanessa. Itse asiassa sekä kirkastusvuorella että 

Gersemanessa opetuslapset epäonnistuvat siinä mitä Jeesus heiltä odottaa.
238

 

Kirkastusvuorikertomusta on pidetty näiden kolmen opetuslapsen huippukohtana 

Matteuksen kertomuksessa, kun taas Getsemanen puutarhassa samaiset 

opetuslapset vajoavat pohjalle.
239

 

Kertomus Getsemanen tapahtumista löytyy myös Markukselta ja 

Luukkaalta, mutta ei Johannekselta.
240

 Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen asema 

Jeesuksen sisäpiirissä Matteuksen kertomuksessa näkyy jälleen, kun Jeesus ottaa 

juuri heidät mukaansa rukoilemaan. Kertomuksen yhtenäisyyden kannalta on 

loogista, että juuri nämä kolme opetuslasta ovat Jeesuksen mukana, sillä heidän 

roolinsa on korostunut tähänkin asti kertomuksessa.
241

 Kaksitoista opetuslasta 

ovat selvästi kertomuksessa Jeesuksen lähimmät seuraajat, mutta heidän 

joukostaan Pietari ja Sebedeuksen pojat näyttävät muodostavan Jeesuksen 
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”lähipiirin”. Tämän huomion valossa Getsemanen kohtaus rakentuu 

ymmärrettävästi, sillä Jeesus haluaa olla lähimpiensä kanssa viimeisellä hetkellä 

ennen kuolemaansa. Kuoleman tuskan vallassa Jeesus kaipaa yksinkertaisesti 

tukea lähimmiltä opetuslapsiltaan ja pyytää jakeessa 37 Pietaria, Jaakobia ja 

Johannesta odottamaan ja valvomaan kanssaan. Kertomuksen kokonaiskuvassa 

pyyntö ei näyttäydy ylivoimaisena, sillä Pietari on hetkeä aikaisemmin vannonut 

vaikka kuolevansa Jeesuksen kanssa, jos tarve niin vaatii (26:35).
242

 

Kun Jeesus palaa opetuslastensa luo jakeessa 40, hän löytää heidät 

nukkumasta. Jeesus puhuttelee luonnollisesti opetuslasten puhemiestä Pietaria, ja 

tämä puhuttelu on mahdollista nähdä myös Pietarin aikaisemman vannomisen 

valossa; vaikka Pietari lupasi kuolevansa Jeesuksen kanssa, hän ei jaksanut edes 

valvoa hetkeä tukeakseen Jeesusta kärsimyksessään.
243

 Ei siis ihme, että Jeesus 

osoittaa pettymyksensä Pietarille. Näin Pietari osoittautuu jälleen tarkoitukseltaan 

hyväksi ja hurskaaksi, mutta toiminnaltaan vajavaiseksi.
244

 Jeesuksen sanat ovat 

kuitenkin osoitettu myös Sebedeuksen pojille, sillä kohdassa käytetään toisen 

persoonan monikkoa. Näin ollen myöskään Sebedeuksen pojat eivät jaksaneet 

tukea Jeesusta, vaikka hän oli tätä heiltä pyytänyt, jopa käskenyt. Jeesus kehottaa 

opetuslapsia ”valvomaan ja rukoilemaan”, jossa on yhteys sekä Isä meidän -

rukoukseen että Jeesuksen aikaisempiin opetuksiin viimeisistä tapahtumista.
245

 

Opetuslapset epäonnistuvat lähes huonoimmalla mahdollisella hetkellä, mikä 

tekee heistä huonoja Jeesuksen seuraajien malleja. Matteuksen kertomuksessa 

Jeesus jopa osaa ennustaa kaikkien opetuslasten luopuvan hänestä (26:31), joka 

näyttää tapahtuvan melko helposti, kun opetuslapsilla ei ole tahdonvoimaa 

taistella edes unta vastaan.
246

 

Getsemane kohtauksessa toistuu useaan kertaan sama kaava, jossa Jeesus 

käy yksin syrjässä rukoilemassa ja palatessaan tapaa kolme opetuslastaan 

nukkumasta. Nukkuvista opetuslapsista käytetään vain monikkoa ”opetuslapset”, 
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mutta on perusteluta olettaa, että noilla opetuslapsilla tarkoitettavan niitä kolmea, 

jotka Jeesus otti mukaansa rukoilemaan. Toisaalta narraatiokriittisessä 

tutkimuksessa on esitetty toisenlaisiakin vaihtoehtoja, jotka avaavat erilaisen 

näkökulman opetuslasten rooliin kyseisessä kohtauksessa. Jannine K. Brown 

esittää omassa tutkimuksessaan, että Pietarin ja Sebedeuksen poikien lisäksi 

muutkin kahdestatoista näyttävät olevan mukana kohtauksessa. Kuten edellä 

totesin, Jeesus puhuttelee opetuslapsiaan monikon toisessa persoonassa, jonka 

voidaan luonnollisesti tulkita viittaavan Pietariin ja Sebedeuksen poikiin. 

Viimeisellä kerralla palatessaan rukoilemasta Jeesus puhuu jälleen 

”opetuslapsille” ja käskee heitä nousemaan, sillä hänen kavaltajansa on jo lähellä 

(26:45–46). Brown huomioi, että tässä kohtaa muutkin opetuslapsista näyttävät 

ilmestyneen kohtaukseen.
247

 Tämän näkemyksen puolesta puhuu seuraava jae 47, 

jossa kerrotaan Juudaksen ja aseistautuneen miesjoukon saapuvan heidän 

luokseen vielä Jeesuksen puhuessa. Näin kerrontaan luodaan jatkumo, jossa 

seuraavat tapahtumat alkavat heti edellisen kohtauksen jälkeen. Kerronta antaa 

viitteitä kaikkien kahdentoista opetuslapsen paikalla oloon myös jakeessa 51, 

jossa yhden ”Jeesuksen seuralaisen” kerrotaan ryhtyvän vastarintaan, mutta hänen 

henkilöllisyyttään ei paljasteta. Kyseinen henkilö olisi myös mahdollista nähdä 

kahdentoista opetuslapsen ulkopuolisena Jeesuksen seuraajana, sillä jos hänet 

haluttaisiin identifioida lukijalle yhdeksi kahdestatoista, sen voisi kuvitella 

tapahtuvan selkeämmin. Varmempi kohta, joka viittaa vielä aukottomammin 

kaikkien opetuslasten läsnäoloon, on vangitsemiskohtauksen viimeinen jae 56. 

Siinä kerrotaan yksiselitteisesti, kuinka kaikki opetuslapset jättävät Jeesuksen ja 

pakenevat paikalta, aivan kuten Jeesus oli itse ennustanut muutamaa hetkeä 

aikaisemmin (26:31). 

Edellä olevien argumenttien valossa Pietarin ja Sebedeuksen poikien 

voidaan tulkita edustavan koko opetuslasten joukkoa Getsemanen 

kohtauksessa.
248

 Vaikka heidät esitetään yksilöinä, voidaan heidän nähdä toimivan 

kuten muutkin opetuslapset. Tämä näkemys sopii myös koko Matteuksen 

kertomuksen kaavaan, jossa nämä nimenomaiset opetuslapset toimivat 

opetuslasten esimerkkeinä kun sellaisia tarvitaan. Jakeessa 26:56 tapahtuva 

pakeneminen ja Jeesuksen hylkääminen on tarkoitettu koskemaan kaikkia 

Jeesuksen opetuslapsia. Tästä eteenpäin kertomuksessa kaikki Jeesuksen 
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opetuslapsihahmot ovat hylänneet Jeesuksen, joka näkyy muun muassa siinä, että 

väkijoukko kääntyy Jeesusta vastaan (27:17–25) sekä siinä, että Pietari kieltää 

Jeesuksen (26:69–75). 

4.3 Juudas Iskariot 

Juudas Iskariotin hahmo eroaa selvästi muista opetuslapsista, joten 

tutkimuskysymykseni kannalta hänen hahmonsa on erittäin mielenkiintoinen. 

Juudas Iskariot kuuluu kahdentoista opetuslapsen joukkoon niin Matteuksen 

esittämässä nimilistassa (10:2–4) kuin muissakin tunnetuissa kahdentoista 

opetuslapsen listoissa.
249

 Matteuksen ja Markuksen (Mark.3:16–19) nimilistat 

sisältävät samat opetuslapset, joten Matteuksen voidaan nähdä liittyvät tässä 

Markukselta tuntemaansa traditioon. Nimilistassa Matteus ei seuraa orjallisesti 

Markuksen järjestystä, mutta Juudaksen hän nimeää vasta viimeisenä, aivan kuten 

Markus ja Luukaskin (Luuk.6:14–16). Mainitessaan Juudaksen Matteus paljastaa 

hänen olevan Jeesuksen tuleva kavaltaja.
250

 Juudaksen tekemä kavallus ei siis tule 

lukijalle yllätyksenä, koska se paljastetaan heti ensimmäisen kerran, kun hänet 

esitellään lukijalle. Matteuksen nimiluettelossa Pietari nimetään ensimmäisenä ja 

häneen liitetään myös määritelmä πρῶτος, ”ensimmäinen”. Pietarin asema 

ensimmäisenä sekä Juudaksen asema viimeisenä luovat Pietarin ja Juudaksen 

hahmojen välille kontrastin, jolloin hahmoja on mahdollista tulkita vastakohtina 

toisilleen. Näin varsinkin, jos opetuslapset ovat listassa arvojärjestyksen mukaan, 

jossa Pietarin hahmolla nähdään olevan merkittävin ja Juudaksella arvottomin osa 

opetuslasten joukossa.
251

 

Kyseenalaisesta roolistaan huolimatta Juudaksella on merkittävä osa 

Matteuksen kertomuksessa. Koska Juudas luetaan kahdentoista opetuslapsen 

joukkoon, voidaan hänen sanoa olevan yksi Jeesuksen lähipiirin jäsenistä. 

Merkittävän tästä faktasta tekee se, että kaikki mitä Jeesus puhuu kahdelletoista 

opetuslapselleen, on osoitettu myös Juudakselle. Luvun 10 listan jälkeen Jeesus 

antaa kahdelletoista opetuslapselleen vallan muun muassa parantaa sairaita ja ajaa 

pois pahoja henkiä (10:5–8). Tämän lisäksi esimerkiksi lupaukset kahdestatoista 
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valtaistuimesta sekä Israelin kahdentoista heimon hallitsemisesta (19:28) koskevat 

myös Juudasta.
252

 

4.3.1 Juudas neuvottelee kavalluksen palkasta (26:14–16) 
6 Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa, 7 tuli hänen luokseen nainen, 

jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuodatti öljyn 

hänen päähänsä. 8 Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: "Millaista 

haaskausta! 9 Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille." 10 Jeesus 

huomasi tämän ja sanoi heille: "Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon. 

11 Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. 12 Kun hän voiteli minut, se 

tapahtui hautaamistani varten. 13 Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin 

sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki." 14 Silloin 

yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15 ja sanoi: "Paljonko 

maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan 

kolmestakymmenestä hopearahasta. 16 Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen. 

(KR92) 

 

Matteuksen kertomuksessa Juudas Iskariot astuu esiin ensimmäisen kerran 

aktiivisessa roolissa vasta luvun 26 jakeissa 14–16, mutta tarinan kulun kannalta 

Juudaksen teon merkitys linkittyy jo aikaisempiin jakeisiin 6–13. Matteus liittää 

kohtaukset Jeesuksen voitelusta sekä kavalluksen palkasta toisiinsa aivan kuten 

Markuskin (14:3–11). Etenkin Jeesuksen voitelu seuraa melko suoraan Markusta, 

joka viittaa siihen, että Matteus on todennäköisesti käyttänyt sitä lähteenään. 

Myös jakeissa 14–16 Matteus on seurannut Markuksen versiota samaisesta 

kohtauksesta (10–11), mutta muokannut sitä monin osin.
253

 Esimerkiksi 

Markukselta ei löydy tietoa Juudaksen palkkion suuruudesta. Matteuksen 

kertomuksessa Juudaksen palkkion määrä, kolmekymmentä hopearahaa, näyttää 

liittyvän Sakarjan kirjan kohtaan 11:12
254

, jossa tekstin kertoja puhuu 

pyytämästään palkkiosta, joka on ”vaivaiset” kolmekymmentä hopearahaa. 

Matteuksen ja Sakarjan yhteyden puolesta puhuu se, että Matteuksen versiossa 

Juudas kysyy itse ylipapeilta, mitä he ovat valmiita maksamaan siitä, että hän 

luovuttaa Jeesuksen heidän käsiinsä.
255

 

Matteus ei vaikuta olevan yhteydessä Luukkaan versioon kyseisestä 

kohtauksesta, sillä Matteus ei tunne Luukkaan (22:3)
256

 tuntemaa traditiota siitä, 
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että Saatana olisi mennyt sisälle Juudakseen.
257

 Saatana-traditiota voi tulkita 

kahdesta näkökulmasta: toisaalta Matteus ei ole yhdistänyt Juudaksen hahmoon 

pahaa edustavaa Saatanaa, mutta toisaalta Saatanan lisääminen tarinaan olisi 

ulkoistanut Juudaksen pahan teon Saatanalle. Saatanan mennessä Juudakseen, 

siirtyy vastuu Juudaksen teosta viimekädessä Saatanalle eikä Juudakselle 

itselleen. Matteukselle paholainen ja Saatana ovat tuttua traditiota, kuten 

aikaisemmista kertomuksen tapahtumista voidaan todeta (4:1–11; 16:23). 

Esimerkiksi kohdassa 16:23 Pietarin asettama kiusaus Jeesukselle voidaan tulkita 

olevan Saatanan työtä. Ei ole tietoa tunsiko Matteus Luukkaan tuntemaa traditiota 

tässä kontekstissa ja halusiko hän jättää sen tarkoituksella pois.
258

 

Juudaksen hahmoa maalataan synkillä väreillä, mikä näkyy myös Juudaksen 

ahneuden korostamisessa. Toisin kuin Markuksen tai Luukkaan versioissa, 

Matteuksen Juudas itse ehdottaa ylipapeille Jeesuksen kavaltamista palkkiota 

vastaan. Itse asiassa kertomuksellisesta näkökulmasta Juudas on kohtauksen ainoa 

aktiivinen toimija, kun taas ylipapit pysyvät äänettöminä ja eleettöminä.
259

 Niin 

Markuksen kuin Luukkaankin versioissa ylipapit ovat niitä henkilöitä, jotka 

tarjoavat Juudakselle rahaa vastineeksi Jeesuksen kavaltamisesta. Matteuksen 

kertomuksessa Juudaksen hahmon rahanahneus siis korostuu, vaikka tällaista 

ominaisuutta ei löydy Markuksen Juudaksesta eikä todennäköisesti 

historiallisestakaan Juudaksesta. Matteus näyttääkin esittävän Juudaksen 

tarkoituksella huonossa valossa.
260

 Rahanahne Juudas näyttäytyy vastakohtana 

naiselle, joka käyttää kalliin öljyn Jeesuksen voiteluun. Juudaksen ja naisen 

teoissa on nähtävissä selkeä kontrasti.
261

 Itse asiassa opetuslasten kerrotaan 

paheksuvan naisen tekoa, sillä öljystä olisi voinut saada rahaa, jotka olisi voinut 

antaa köyhille. Markuksen versiossa (14:4) naisen tekoa paheksuvien henkilöiden 

kerrotaan olevan vain joitakin henkilöitä, mutta Matteus on muuttanut nämä 

henkilöt opetuslapsiksi. Matteus ei nimeä paheksuvia opetuslapsia, vaan asenteen 

voidaan tulkita koskevan kaikkia. Näin ollen Juudaksen ahneutta ei linkitetä 

ainakaan suoraan kalliilla öljyllä voiteluun ja sen paheksumiseen. Toisin on 

Johanneksen evankeliumin kohdassa 12:4–6, jossa paheksuja nimetään 

nimenomaan Juudakseksi. Tämän lisäksi mainitaan, ettei Juudas oikeasti 
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välittänyt köyhistä, vaan paheksui öljyllä voitelua siksi, että hän oli ”varas”.
262

 

Matteus ei leimaa Juudaksen hahmoa yhtä selkeästi, mutta toisaalta Matteuksen 

kertomuksessa Juudas näyttää menevän ylipappien luokse heti Jeesuksen voitelun 

jälkeen. Tämän puolesta puhuu se, että jae 14 alkaa sanalla τότε ”silloin”, joka 

viittaa Juudaksen lähteneen juuri siltä istumalta ylipappien luokse.
263

 Suoraa 

johtopäätöstä siihen, että naisen teko ja Jeesuksen sanat olisivat laukaisseet 

Juudaksen halun pettää Jeesus, ei voida tehdä, mutta siitä huolimatta Matteuksen 

kertomuksen kokonaisuudessa nämä kaksi tapahtumaa linkittyvät vahvasti 

toisiinsa.  

Juudaksen hahmoon on lisätty ominaisuuksia, joiden avulla Matteus haluaa 

välittää jonkinlaisen sanoman, mikä tekee Juudaksesta samanlaisen hahmon, mitä 

muutkin opetuslapset olevat. Juudaksessa ei kuitenkaan ole vaikuta olevan 

ihanteellisia opetuslapsen ominaisuuksia, vaan Matteus on ennemminkin 

korostanut Juudaksen synkkiä puolia, kuten rahan ahneutta ja Jeesuksen 

pettämistä. 

4.3.2 Pääsiäisateria (26:17–25) 
17 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 

kysyivät: "Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?" 18 Jeesus sanoi: "Menkää 

kaupunkiin." Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: "Opettaja 

sanoo: 'Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.'" 

19 Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. 20 Illan tultua 

Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21 Heidän syödessään hän sanoi: 

"Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut." 22 Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen 

kysellä: "Herra, en kai se ole minä?" 23 Jeesus vastasi heille: "Minut kavaltaa mies, joka syö 

samasta vadista kuin minä. 24 Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä 

sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän 

olisi syntynytkään." 25 Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: "Rabbi, en kai se ole minä?" 

"Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. (KR92) 

 

Ylipappien ja Juudaksen välisen neuvottelun loputtua siirtyy kertomuksen fokus 

Jeesuksen ja hänen kahdentoista opetuslapsen viettämään pääsiäisateriaan (26:17–

25). Matteus on todennäköisesti käyttänyt pääsiäisateriakertomuksessaan 

lähteenään Markusta, sillä siinä on paljon yhtäläisyyksiä kohdan Mark.14:12–21 

kanssa.
264

 Tähän viittaa myös opetuslasten tapa puhutella Jeesusta Matteuksen 
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opetuslapsille tyypilliseen tapaan ”Herraksi.
265

 Markuksen ja Luukkaan (Luuk. 

22:14–23) pääsiäisateriakertomuksissa opetuslapset eivät puhuttele Jeesusta 

”Herraksi”, joka osoittaa puhuttelutavan olevan Matteukselle ominainen piirre, ja 

näin ollen Matteuksen omaa muokkausta. Tapa puhutella Jeesusta on myös avain 

siihen, minkälaisen kuvan Matteus antaa Juudaksesta sekä muista opetuslapsista 

pääsiäisateriakertomuksessa. 

Pääsiäisaterialla Jeesus paljastaa tietävänsä, että yksi hänen opetuslapsistaan 

tulee kavaltamaan hänet (jae 21).
266

 Opetuslasten kerrotaan vuorotellen kysyvän 

Jeesukselta: ”Herra, en kai se ole minä?” Kuten muutkin opetuslapset, myös 

Juudas kysyy Jeesukselta, ettei vain hän olisi Jeesuksen kavaltaja. Juudas ei 

kuitenkaan enää kutsu Jeesusta ”Herraksi”, vaan ”rabbiksi” ῥαββί (jae 25). Tällä 

tavalla Juudaksen ja muiden opetuslapsien välille tehdään eroa. Juudas ei toimi 

samalla tavalla kuin muut opetuslapset, joka saa hänen hahmonsa näyttämään 

ryhmästä erillään olevalta, jopa ulkopuoliselta. Puhuttelu muistuttaa 

opetuslapsikandidaattien sekä muiden opetuslapsiryhmän ulkopuolisten hahmojen 

tapaa kutsua Jeesusta ”opettajaksi”.
267

 Juudas ei kuitenkaan kutsu Jeesusta 

opettajaksi, vaan hänen puhuttelutapansa Jeesusta kohtaan on täysin 

ainutlaatuinen, jollaista ei käytä kukaan muu hahmo Matteuksen 

evankeliumissa.
268

 Juudaksen puhuttelu muistuttaa lukijaa kohdasta 23:7–8, jossa 

Jeesus kehottaa väkijoukkoa ja opetuslapsia välttämään sanaa ”rabbi”. Jeesus ei 

halua, että kukaan hänen seuraajistaan antaa kutsua itseään rabbiksi, sillä hänen 

seuraajansa ovat veljiä keskenään. Jeesus osoittaa kehotuksellaan kritiikkiä 

fariseuksia kohtaan, jotka ovat ”hyvillään” kyseisestä kutsumanimestä. Näin ollen 

Juudaksen kutsuessa Jeesusta rabbiksi, linkittyy hänen hahmonsa fariseuksiin, 

Jeesuksen vastustajiin. Pääsiäisateriakertomuksen opetuslapsien avulla Matteus 

mahdollisesti kommunikoi yhteisölleen, ettei Juudaksella ole enää mitään 

tekemistä Jeesuksen seuraamisen kanssa.
269
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 Luomanen 2012, 207. 
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 Kuten koko Matteuksen kertomuksessa, myös tässä kohtauksessa Jeesus on kaikkitietävä 

hahmo, joka tietää kuka hänet tulee kavaltamaan. Opetuslapsille uutinen siitä, että joku heidän 

joukostaan tulisi pettämään Jeesuksen, tulee täytenä yllätyksenä. Hagner 1995, 761–762. 

Jeesuksen sanat kuultuaan opetuslasten kerrotaan olevan murheen vallassa (jae 22), joka viittaa 
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4.3.3 Juudas kavaltaa Jeesuksen (26:47–56) 
47 Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan 

miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat 

lähettäneet. 48 Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä 

suutelen. Ottakaa hänet kiinni." 49 Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi!", ja 

suuteli häntä. 50 Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat 

lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 51 Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi 

vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. 

52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan 

kaatuu. 53 Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista 

legioonaa* enkeleitä ja enemmänkin. 54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden 

mukaan näin täytyy tapahtua?" 55 Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: "Tehän olette lähteneet kuin 

rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä 

istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. 56 Mutta kaikki tämä on 

tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät 

hänet ja pakenivat. (KR92) 

 

Matteus nojaa tässäkin kohtauksessa vahvasti Markukseen (Mark.14:43–52). 

Markukseen verrattuna Matteus on jättänyt joitakin kohtia pois, mutta myös 

tehnyt omia lisäyksiään.
270

 Matteuksen kohtaus alkaa samalla tavalla kuin 

Markuksen, kun Juudas saapuu aseistautuneen miesjoukon kanssa Getsemaneen, 

jonne Jeesus oli mennyt yhdessä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa 

rukoilemaan. Jos kertomusta pääsiäisaterialta Getsemaneen tarkastellaan 

yhtenäisenä tapahtumien jatkumona, on mahdollista huomata, että Juudaksen ei 

kerrota lähtevän missään vaiheessa pois Jeesuksen ja muiden opetuslasten luota. 

Juudaksen hahmon poislähteminen on kuitenkin tarinan loogisuuden kannalta 

oletettavaa, sillä hän saapuu kohtauksen ja samalla koko opetuslapsiryhmän 

ulkopuolelta Getsemaneen.
271

 Pääsiäisateriakohtauksessa Juudas vielä kysyy 

Jeesukselta, ettei hän olisi Jeesuksen kavaltaja, vaikka heti seuraavassa 

kohtauksessa missä Juudas esiintyy, hän kavaltaa Jeesuksen. 

Juudaksen tullessa Getsemaneen hänen sanotaan olevan ”yksi kahdestatoista 

opetuslapsesta”. Tämä on viimeinen kerta, kun Juudaksen sanotaan kuuluvan 

tuohon joukkoon. Vaikka Matteus on tehnyt selvää eroa Juudaksen ja muiden 

opetuslasten välille, hän vielä yhdistää Juudaksen Jeesuksen opetuslapsiin. Tämä 

on mielenkiintoista siksi, ettei Juudakseen liitetä mainintaa opetuslapseudesta 

enää pääsiäisateriakertomuksessa tai myöhemminkään (27:3), vaan hänen 

sanotaan olevan yksinkertaisesti Jeesuksen kavaltaja. Miksi Juudaksen 

nimeäminen ei ole johdonmukaista? Yksi selitys Juudaksen identifioimiselle 
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 Yksi merkittävimmistä eroista Markukseen verrattuna on se, että Matteukselta puuttuu 

kokonaan maininta Markuksen versiossa esiintyvästä alastomasta nuoresta miehestä (Mark.14:51–
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2005b, 411. 
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Jeesuksen opetuslapseksi on se, että Matteus haluaa vielä kerran muistuttaa 

Juudaksen olleen yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Toisaalta lukijan luulisi tässä 

vaiheessa kertomusta muistavan Juudaksen olevan Jeesuksen kavaltaja. Toisena 

selityksenä on esitetty, ettei Matteuksen tarkoitus ole tässä enää identifioida 

Juudasta yhdeksi opetuslapsista, vaan muistuttaa lukijaa Jeesuksen profetiasta, 

että yksi hänen kahdestatoista opetuslapsestaan tulisi kavaltamaan hänet 

(26:21).
272

 Ulrich Luz on taas tulkinnut maininnan korostavan petoksen kauheutta, 

sillä Jeesuksen kavaltaja tuli Jeesuksen lähipiiristä.
273

 Matteus identifioi 

Juudaksen yhdeksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta myös kohdissa 10:4 ja 

26:14, jotka voidaan tulkita samalla tavalla. Juudas toimii esimerkkinä 

opetuslapsesta joka hylkää Jeesuksen eikä pysy uskollisena hänelle. 

Vaikka Juudaksen mainitaan olevan yksi kahdestatoista, hänen tapansa 

tervehtiä Jeesusta sanoilla Χαῖρε, ῥαββί ”Terve rabbi” ilmentää hänen 

ulkopuolisuuttaan opetuslapsista. Tervehtimisen jälkeen Juudas kavaltaa 

Jeesuksen suudelmalla. Juutalaisessa kulttuurissa suudelma eleenä on merkinnyt 

muun muassa yhteenkuuluvuuden osoittamista perheenjäsenten kesken, 

korkeammassa asemassa olevan kunnioittamista sekä sovinnon tekoa.
274

 

Suudelman merkitykset antavat mahdollisuuden katsoa Juudaksen tekoa 

toisenlaisesta näkökulmasta: vaikka Juudas kavaltaa Jeesuksen, hän osoittaa 

samanaikaisesti kunnioitustaan Jeesusta kohtaan. Periaatteessa suutelemisen voi 

siis tulkita antavan pienen valonpilkahduksen Juudaksen muuten synkkään 

hahmoon. Tässä valossa Juudas ei näyttäydy läpeensä pahana, vaan hänen 

hahmossaan on nähtävissä merkki myötämielisyydestä. Tällainen ajattelu ei 

kuitenkaan sovi kovin hyvin Matteuksen esittämään kuvaan Juudaksesta. 

Juudakseen liitetty ahneus ja tapa kutsua Jeesusta eri tavalla kuin muut 

opetuslapset, viittaavat Matteuksen pyrkimykseen esittää Juudas muista 

opetuslapsista erillään olevana hahmona. Toisin sanoen Matteus ei ole halunnut 

lukijoidensa samaistuvan Juudaksen hahmoon, vaan ennemminkin näkevän hänet 

hahmona, jolla ei ole mitään yhteistä opetuslasten kanssa. On myös huomattava, 

ettei Juudaksen suudelma tuo mukanaan rakkautta, vaan petoksen.
275

 

Suuteleminen kavallustapana on todennäköisesti peräisin Markukselta 

(Mark.14:45), jota Matteus ei ole halunnut lähteä muuttamaan. 
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Suudelman jälkeen Jeesus vastaa Juudakselle sanoin, jotka pohjautuvat 

todennäköisesti Matteuksen omaan aineistoon.
276

 Jeesus puhuttelee Juudasta 

kutsumalla häntä sanalla Ἑταῖρε, jolle voidaan antaa monenlaisia merkityksiä 

kuten oppilas, toveri, kumppani ja ystävä.
277

 Kyseistä sanaa käytetään vain 

Matteuksen evankeliumissa, joka osaltaan viittaa kohdan olevan Matteuksen omaa 

aineistoa.
278

 Itse asiassa tutkimuksessa on käyty keskustelua siitä miten Ἑταῖρε 

tulisi ymmärtää. Jeesuksen puhuttelun voidaan tulkita olevan ironinen, mutta 

toisaalta myös rakastava, jolla Jeesus osoittaa ottavansa vastaan Juudaksen 

myötämielisen teon.
279

. Puhuttelu voidaan nähdä Jeesuksen tapana osoittaa 

rakkautta ja ymmärrystä Juudasta kohtaan, joka kavalluksellaan vain toteuttaa 

Jumalan tahdon.
280

 Toisen kannan puolesta argumentoi se, että kohdan 26:50 

lisäksi Matteus käyttää sanaa ἑταῖρος ainoastaan kahdessa muussa kohdassa: 

20:13
281

 ja 22:12
282

. Kaikissa kolmessa kohdassa sanalla on pahaenteinen kaiku, 

sillä se liittyy väärin tekemiseen. Kohdille on yhteistä se, että ylempiarvoinen 

puhuttelee alempaa eikä puhuttelusta seuraa mitään hyvää. Matteuksen voidaan 

siis tulkita yrittäneen luoda sanalla uhkaavaa tunnelmaa.
283

 

Jeesuksen seuraavat sanat ἐφ’ ὃ πάρει ovat vielä vaikeammin tulkittavissa, 

sillä ne voidaan kääntää monella tapaa.
284

 Juudaksen hahmon antaman 

opetuslapsikuvan kannalta oikeanlaisen käännöksen löytäminen ei ole 

olennaisinta, vaan sanojen antama merkitys. Sanoja on tuskin tarkoitettu 

kysymyksen muotoon, kuten ”tätäkö varten sinä olet tullut?”, sillä Jeesushan 

tietää mitä varten Juudas on tullut hänen luokseen.
285

 Ennemmin sanat tarkoittavat 

”tätä varten sinä olet tullut”, jolloin sanan ”tätä” voidaan tulkita tarkoittavan joko 

suudelmaa tai kavaltamista.
286

 Sinänsä suudelma ja kavaltaminen ovat sama asia, 

sillä suudelman taka-ajatuksena on Jeesuksen kavallus. Jeesuksen sanat voidaan 
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tulkita pelkäksi toteamukseksi, mutta myös moitteeksi sitä kohtaan, että Juudas on 

tullut kavaltamaan Jeesuksen.
287

 

4.3.4 Juudas katuu tekoaan (27:3–10) 
3 Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. 

Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4 ja sanoi: 

"Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he vastasivat: "Mitä se meitä liikuttaa? Omapa 

on asiasi." 5 Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. 

6 Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: "Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna 

temppelirahastoon." 7 Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten 

hautapaikaksi. 8 Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan Veripelloksi. 9 Näin kävi toteen tämä 

profeetta Jeremian sana: – He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi he 

tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. 10 Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, 

niin kuin Herra oli minua käskenyt. (KR92) 

 

Matteuksen kertomus Juudaksen katumuksesta ja kohtalosta on ainutlaatuinen 

kanonisten evankeliumien joukossa. Petturuus ja katumus tekevät Juudaksesta 

moniulotteisemman hahmon kuin aluksi voisi päällepäin kuvitella. Näin ollen 

Juudas osoittautuu Matteuksen kertomuksessa pyöreäksi hahmoksi. Kohtaus 

perustuu Matteuksen omaan erityisaineistoon sekä luovaan kirjalliseen työhön. 

Jakeet 3-8 sisältävät runsaasti Matteuksen redaktiolle tyypillistä kieltä, joka viittaa 

siihen, että kyseessä olisi Matteuksen itsensä kehittelemä kertomus. Tähän myös 

viittaa jakeessa 9 ilmaistava profeetallinen ennustus, jollaisia Matteus käyttää 

muuallakin kertomuksessaan.
288

 Profeetallisiin ennustuksiin viittaaminen toimii 

Matteuksen evankeliumissa tietynlaisena tyylikeinona, jota käyttäen Matteus 

todistaa juutalaistaustaiselle vastaanottajayhteisölleen tapahtumien todellisuuden 

sekä sen, että ”näin oli ennustettu tapahtuvan”. Profeettaviittauksilla Matteus 

osoittaa tapahtumien olleen osa Jumalan suunnitelmaa.
289

 Samanlaista kaavaa 

käytetään esimerkiksi Matteuksen evankeliumin alusta löytyvässä 

lapsuuskertomuksessa, joka myös kuuluu osaltaan Matteuksen erityisaineistoon 

(1:22–23; 2:17–18; 2:23).  

 Jakeiden 9 ja 10 tausta on monimutkainen, sillä Matteus väittää viittaavansa 

niissä profeetta Jeremiaan. Jakeen 9 profetia ei ole kuitenkaan suora lainaus 

mistään kohtaa Jeremiaa tai Vanhaa testamenttia, vaan jakeen 9 taustalla on 

Sakarjan kirjan kohta 11:12–13, jossa puhutaan kolmestakymmenestä 

hopearahasta.
290

 Jakeissa 5-8, joissa Juudaksen muun muassa kerrotaan 
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paiskaavan rahat temppeliin, kytkös Sakarjaan näkyy selvästi. Kohdan taustalla on 

mahdollisesti myös Jeremian kirjan kohta 19:1–13.
291

 

 Tarkasteltaessa luvun 27 jakeita 3–8, ei voida olla täysin varmoja siitä, onko 

se Matteuksen omaa luomusta, vai perustuuko se johonkin tuntemattomaan 

traditioon. Matteus ei ole nimittäin ainoa, joka kirjoittaa Juudaksen kuolemasta, 

vaan kohdalle löytyy variantti Apostolien teoista (Ap. t.1:18–19).
292

 Apostolien 

tekojen luvussa 1 jakeessa 19 Juudaksen kavallusrahoilla hankkimaa peltoa 

kutsutaan Veripelloksi, millä on selvä yhteys Matteukseen. Matteuksen luvun 27 

jakeessa 8 mainitaan samanniminen Veripelto, jonka ylipapit ostavat Juudaksen 

kavallusrahoilla muukalaisten hautapaikaksi. Tämän lisäksi sekä Matteuksen 

evankeliumissa että Apostolien teoissa kerrotaan Juudaksen traagisesta 

kuolemasta. Myös Juudaksen kuoleman osalta Apostolien teot ja Matteuksen 

evankeliumi eroavat selkeästi toisistaan. Erot Veripellon kontekstin sekä 

Juudaksen kuoleman kohdalta osoittavat, ettei Apostolien teot ole oletettavasti 

saanut vaikutteita Matteukselta. Toisaalta yhtäläisyydet Juudaksen kuoleman, 

kavallusrahoilla ostetun maakappaleen sekä Veripelto-nimen osalta osoittavat, että 

Matteuksella ja Apostolien teoilla on mahdollisesti ollut joku yhteinen lähde.
293

 

Matteuksen kertomus Juudaksen katumuksesta ja kuolemasta perustuu ainakin 

osittain traditioon, mutta muulta osin ei ole varmaa onko Matteus itse täydentänyt 

lopun tarinan vai onko sen taustalla esimerkiksi suullinen traditio, jonka Matteus 

on ensimmäisenä kirjoittanut ylös.
294

 

 Juudaksen osoittama katumus tuo Juudaksen hahmoon hyvin erilaisen sävyn 

kuin tähän mennessä Matteuksen kertomuksessa. Nähdessään Jeesuksen 

tuomittavan kuolemaan Juudas muuttaa mielensä ja alkaa katua tekoaan.
295

 Koska 

Juudaksen hahmo esitetään pääosin kielteisessä valossa, on hänen 

katumuksensakin helppo tulkita vain pinnalliseksi teoksi. Katumuksen määrää on 

esimerkiksi pyritty vähättelemään tulkitsemalla Juudaksen olleen lähinnä 

                                                                                                                                      
korkean hinnan arvoisena he minua pitävät!’ Minä viskasin ne kolmekymmentä hopearahaa 

metallinsulattajalle, Herran temppeliin.” (KR92) 
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pahoillaan kuin todella katuneen tekoaan.
296

 Tällainen näkemys on kuitenkin 

hyvin hankala, sillä Juudaksen hahmon toiminta kertoo muuta. Juudas palauttaa 

saamansa kolmekymmentä hopearahaa papeille, joka nimenomaan kertoo aidosta 

katumuksesta. Aiemmin kertomuksessa Juudaksen hahmo osoittautuu ahneeksi, 

kun hän on valmis kavaltamaan Jeesuksen rahasta, mutta jos Matteus olisi todella 

halunnut esittää Juudaksen täysin pahana ja ahneena, ei Juudas palauttaisi rahoja. 

Tämä ainakin olisi loogista, jos Juudaksen hahmon tarkoitus olisi ollut näyttää 

ahneelta ja vain pinnallisesti katuvalta. Aidon katumuksen puolesta puhuu myös 

se, että palauttaessaan rahoja Juudas sanoo: ”Tein väärin, kun kavalsin viattoman 

veren”. Juudas siis tunnustaa tehneensä väärin ja käyttää samassa yhteydessä 

raamatullista ilmausta ”viaton veri”
297

, joka viittaa Juudaksen hahmon 

tietoisuuteen oman syyllisyytensä vakavuudesta.
298

 

Ylipapit eivät osoita Juudakselle armoa, vaan jättävät tämän yksin 

syyllisyytensä kanssa. Tämän jälkeen Juudaksen kerrotaan niukkasanaisesti 

menevän pois ja hirttäytyvän. Juudaksen kuolintapa ei ole ainutlaatuinen 

juutalaisessa kirjallisuudessa, vaan sillä on yhteyksiä muun muassa Vanhaan 

testamenttiin.
299

 Juudaksen kohtalokkaan lopun onkin tulkittu kuuluvan 

ajatukseen, jonka mukaan paha ihminen ”saa palkkansa” ja kuolee karmaisevalla 

tavalla.
300

 Juudaksen kohtalon voidaan perustellusti tulkita olevan oikeutettu, sillä 

kukaan muu opetuslasten joukosta ei petä Jeesusta samalla tavalla kuin hän. 

Juudaksen teko tuomitaan yksiselitteisesti Matteuksen kertomuksessa ja Jeesuksen 

omien sanojenkin mukaan Juudakselle ”olisi parempi, ettei hän olisi 

syntynytkään” (26:24). Toisaalta kaikki muutkin opetuslapset pettävät osaltaan 

Jeesuksen. Jeesuksen jouduttua vangituksi kaikkien opetuslasten kerrotaan 

jättävän hänet ja pakenevan (26:56). Kaikki kaksitoista opetuslasta siis kääntävät 

Jeesukselle selkänsä, vaikka he kuuluvat Jeesuksen lähipiiriin ja perheeseen.
301

 

Pakenemisen jälkeen opetuslapset pysyvät melko näkymättömässä osassa 

kertomuksessa, lukuun ottamatta Pietaria ja Juudasta. Ennen kohtausta Juudaksen 

katumuksesta, kerrotaan kuinka Pietari kieltää Jeesuksen (26:69–75). 

Kertomuksen kokonaisuudessa nämä kohtaukset asettuvat peräjälkeen, jos ei 
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huomioida lyhyttä mainintaa siitä, kuinka Jeesus luovutetaan Pilatukselle (27:1–

2). Kohtausten yhteyttä tarkastellessa syntyy mielikuva, että Matteus olisi 

asettanut kohtaukset tarkoituksella lähekkäin kommunikoidakseen niistä 

syntyvällä kokonaiskuvalla jotakin. Aikaisempien havaintojen perusteella Pietari 

ja Juudas ovat helposti nähtävissä vastakohtina toisilleen, mutta näissä 

kohtauksissa heidän hahmonsa ovat yllättävänkin samanlaisia. Sekä Pietari että 

Juudas tekevät virheen ja tulevat pettäneeksi Jeesuksen. Molempien hahmojen 

toiminta myös kertoo tehdyn virheen aidosta katumuksesta. Tästä huolimatta 

hahmoilla on täysin erilainen loppu: Pietari pääsee kumartamaan ylösnoussutta 

Jeesusta kun taas Juudas joutuu kohtaamaan karmaisevan kuoleman.
302

 Toisaalta 

kieltämisensä jälkeen Pietarin hahmo katoaa Matteuksen kertomuksesta yhtä lailla 

kuin Juudaskin. Vaikka kertomuksen lopussa Pietarin voidaan olettaa olevan 

yhdentoista opetuslapsen joukossa, ei häntä tai ketään muutakaan opetuslasta enää 

mainita nimeltä. Viimeiseksi kuvaksi Pietarista jää hänen katkera itkunsa.
303

 Juudaksen katumus ja siitä seuraava toiminta osoittavat, ettei Juudaksen 

hahmo näyttäydy läpeensä pahana. Kohtaus saa jopa pohtimaan, että haluaako 

Matteus esittää Juudaksen niin ulkopuolisena opetuslapseudesta, kun aikaisempi 

kertomus on antanut ymmärtää? Toki Juudakseen ei enää tässä kohtauksessa 

liitetä leimaa siitä, että hän olisi Jeesuksen opetuslapsi, vaan hän on nimenomaan 

Jeesuksen kavaltaja. Juudas kuitenkin tunnustaa tehneensä virheen ja katuu sitä, 

toisin kuin kohtauksen ylipapit ja vanhimmat. Heidän suhtautumisensa 

Juudakseen on kylmä ja välinpitämätön, jonka he ilmaisevat sanoilla ”Mitä se 

meitä liikuttaa? Omapa on asiasi.” (jae 4). Ylipappien ja vanhimpien vastaus 

näyttäytyy mielenkiintoisena vastakohtana Juudaksen tunnustukselle, sillä he eivät 

ota mitään vastuuta Jeesuksen kohtalosta, vaikka Matteuksen mukaan juuri heillä 

on suurin vastuu Jeesuksen kuolemasta. Ylipapit ja vanhimmat eivät myöskään 

kiinnitä huomiota Juudaksen puheeseen viattomasta verestä, joka viittaa siihen, 

etteivät he kiellä Jeesuksen syyttömyyttä.
304

 Juudas tekee virheen, mutta 

ymmärtää tehneensä väärin, toisin kuin juutalaiset johtajat, jotka Matteus kuvaa 

Jeesuksen seuraajien vastustajina ja näin ollen myös tuosta ryhmästä katsottuna 

ulkopuolisina. Jos juutalaiset johtajat ovat todellisia ulkopuolisia, niin miten 

Juudaksen hahmo tulisi määritellä? Toisaalta Juudaksen hahmo halutaan esittää 
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olevan erillään Jeesuksen seuraajista, mutta toisaalta Juudaksen hahmo ei kuulu 

myöskään samaan ryhmään juutalaisten johtajien kanssa. Mihin kohtaan siis 

Juudaksen hahmo asettuu Jeesuksen seuraajien ryhmän ja ulkopuolisuuden 

välillä? 

Yhden näkökulman mukaan Juudaksen hahmo on nähtävissä niin sanotun 

musta lammas -efektin kautta (The Black Sheep Effect).  Musta lammas -efekti 

viittaa ilmiöön, jossa ryhmän normien vastaisesti toimivia sisäryhmän jäseniä 

kohdellaan karummin kuin ulkoryhmän jäseniä.
305

 Ilmiö avautuu sosiaalisen 

identiteetin näkökulmaan kuuluvan itsekategorisoinnin teorian valossa, jossa 

keskitytään ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin. Mustien lampaiden karu kohtelu, 

kuten rankaisu tai ryhmästä erottaminen, johtuu normienvastaisesta käytöksestä. 

Koska ryhmän normeja rikkovat jäsenet eroavat selkeästi ryhmän prototyypistä, 

eli ihanteellisimmasta jäsenestä, ovat he vaaraksi ryhmän jäsenten prototyyppiin 

samaistumiselle ja siitä seuraaville positiivisille tunteille. Näin ollen oman ryhmän 

positiivinen korostaminen sekä eron tekeminen ulkopuolisiin vaarantuu.
306

 

Musta lammas -efektin kautta Juudaksen hahmon rooli Matteuksen 

kertomuksessa näyttäytyy ymmärrettävänä. Juudas kuuluu opetuslapseuden 

sisälle, mutta tekonsa vuoksi hänen ja muiden opetuslasten välille halutaan tehdä 

eroa. Juudasta ei pyritä esittämään samaistuttavana hahmona, vaan hän on 

pikemminkin varoittava esimerkki. Ero muihin opetuslapsiin näkyy ensinnäkin 

siinä, että Juudas leimataan Jeesuksen kavaltajaksi ja pettäjäksi. Toiseksi Juudas 

puhuttelee Jeesusta ”rabbiksi”, kun Jeesuksen muille opetuslapsille on tyypillistä 

puhutella Jeesusta ”Herraksi”. Kolmanneksi Juudaksen hahmoon liittyy vahvasti 

muista opetuslapsista erottuva ominaisuus – rahanahneus. Toisaalta on hyvä 

muistaa, että Juudas on myös Jeesuksen seuraaja, joka lopulta katuu petturuuttaan 

ja palauttaa rahat juutalaisille johtajille. Täten Juudaksesta hahmottuva kuva ei ole 

läpeensä paha, vaikka hänet Jeesuksen pettäjäksi leimataankin. 

Juudas on Jeesuksen seuraajien musta lammas. Tematiikkaa voi lähteä 

avaamaan aikaisemmin käsittelemäni ἑταῖρος -sanan kautta, jolla Jeesus 

puhuttelee Juudasta tämän kavaltaessa hänet. Muun muassa Robert Gundry on 

havainnut, että puhutteleminen ”ystäväksi” kytkee Juudaksen hahmon 

mielenkiintoisella tavalla vertaukseen kuninkaan pojan häistä (22:1–14).
307

 

Vertauksessa kuninkaan kerrotaan tulevan katsomaan häävieraitaan ja havaitsevan 
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miehen, jolla ei ole yllään hääpukua. Kuningas puhuttelee miestä ”ystäväksi” 

kysyessään tältä sopivan vaatetuksen puuttumisesta. Rangaistukseksi mies 

määrätään heitettäväksi ”ulos pimeyteen”, jossa ”itketään ja kiristellään 

hampaita”. Sana ἑταῖρος esiintyy näiden kohtien lisäksi vain vertauksessa 

viinitarhan työmiehistä (20:13), joten sen harvinaisuuden vuoksi hääpukua vailla 

olevan miehen yhteys Juudakseen on ilmeinen ja todennäköisesti tarkoituksella 

luotu. Yhteyden puolesta puhuu se, että molemmat kohdat ovat vahvasti 

liitoksissa juhla-ateriaan; kuninkaan pojan hääjuhlaan kuuluu olennaisesti juhla-

ateria, kun taas Jeesus vietti pääsiäisateriaa yhdessä opetuslastensa kanssa juuri 

ennen kavaltamistaan. Tämän lisäksi molemmissa kohdissa ”ystäväksi” puhuttelu 

paljastaa sisäryhmästä löytyvän petturin.
308

 

Petturuutensa vuoksi sekä Juudas että hääpukua vailla oleva mies kokevat 

karun kohtalon ja saavat ikään kuin ansaitsemansa rangaistuksen. Juudaksen 

hahmon ”rangaistuksena” voidaan pitää hänen hirttäytymistään, sillä mitään yhtä 

hirvittävää ei tapahdu muille opetuslapsille tai opetuslapseuden ulkopuolisille 

hahmoille. Jeesuksen seuraajien mustana lampaana ja Jeesuksen pettäjänä Juudas 

kokee karumman kohtalon kuin esimerkiksi Jeesuksen seuraajien ryhmän 

ulkopuoliset juutalaiset johtajat, joilla kuitenkin esitetään olevan merkittävä 

vastuu Jeesuksen kohtalosta Matteuksen kertomuksessa. Musta lammas -efektin 

valossa Juudaksen hahmon kohtalo tähtää sisäryhmän identiteetin positiiviseen 

vahvistamiseen. Ryhmän normeja rikkovana jäsenenä Juudas on poistettava 

ryhmästä, jotta ryhmän positiivinen erottuminen ulkopuolisista säilyy 

mahdollisena.
309

  

Publikaani Matteus 

Viimeisenä yksittäisenä hahmona kahdentoista opetuslapsen joukosta käsittelen 

publikaani Matteusta. Varhaisessa kristillisessä traditiossa samaista Matteusta on 

pidetty Matteuksen evankeliumin kirjoittajana.
310

 Kuten aikaisemmin olen 

todennut, näkemys ei todennäköisesti pidä paikkaansa, sillä yksi Jeesuksen 

kahdestatoista opetuslapsesta olisi todennäköisemmin tukeutunut enemmän 

omaan aineistoonsa kuin Markukseen luodessaan evankeliumiaan. Publikaani 

                                                 
308

 Luomanen 2013, 345–355. 
309

 Luomanen 2012, 212. 
310

 Allison 2001, 844, 858. 



 

75 

Matteuksen esiintyminen kertomuksessa on kuitenkin vaikuttanut siihen, miksi 

teos sai lopulta nimekseen ”Matteuksen evankeliumi”.
311

 

Publikaani Matteuksen rooli jää melko pieneksi Matteuksen evankeliumin 

kokonaisuudessa, sillä kahdentoista opetuslapsen nimilistan (10:2–4) lisäksi hänet 

mainitaan vain kohdassa 9:9–13, missä Jeesus kutsuu Matteuksen seuraamaan 

itseään. Yksipuolisuutensa vuoksi Matteuksen voidaan sanoa olevan ennemmin 

litteä kuin pyöreä kertomuksen hahmo. Publikaani Matteus on verrattavissa 

Andreakseen, Pietarin veljeen, jolla on hyvin samankaltainen rooli Matteuksen 

kertomuksessa. Molempien kohdalta kerrotaan vain se, kuinka heidät kutsutaan 

seuraamaan Jeesusta, ja kuinka he kuuluvat kahdentoista opetuslapsen joukkoon. 

Kumpikaan opetuslapsi ei esiinny yksilönä näiden kohtien jälkeen, vaan heidät 

lasketaan osaksi kahdentoista opetuslapsen joukkoa. Publikaani Matteus kuitenkin 

eroaa Andreaksesta siltä osin, että hänen kutsumisensa tapahtuu muista 

opetuslapsista irrallaan, kun taas Andreas kutsutaan yhdessä veljensä Pietarin 

kanssa. Matteuksen kutsuminen tapahtuu siis aivan omassa kohtauksessaan, toisin 

kuin Andreaksen tai kenenkään muun kahdentoista opetuslapsen kutsuminen. 

Matteuksen evankeliumin kahdentoista opetuslapsen nimilistassa 

opetuslapsi Matteus leimataan publikaaniksi, τελώνης, joka viittaa tullimieheen ja 

veronkerääjään.
312

 Koska Matteuksen evankeliumin kahdentoista opetuslapsen 

nimilistan lähteenä on käytetty Markuksen vastaavaa nimilistaa (Mark. 3:16–19), 

löytyy opetuslapsi Matteus luonnollisesti myös Markuksen nimilistasta. Markus ei 

kuitenkaan mainitse opetuslapsi Matteuksen olevan publikaani, vaan maininta on 

Matteuksen oma lisäys.
313

 Publikaani-lisäyksellä korostetaan ajatusta siitä, ettei 

kyseessä ole kuka tahansa Matteus, vaan nimenomaan aiemmin kertomuksessa 

esiintynyt, Jeesuksen kutsuma tullimies. Jotta publikaani Matteuksen antamaa 

mallia Jeesuksen seuraamisesta on mahdollista analysoida tarkemmin, on 

tarkasteltava kohtaa, jossa Jeesus kutsuu Matteuksen. 

Jeesus kutsuu Matteuksen (9:9–13) 
9 Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen 

istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. 

10 Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, 

ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11 Tämän nähdessään fariseukset 

sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden 

syntisten kanssa!" 12 Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 
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13 Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.' En 

minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä." (KR92) 

 

Pietarin, Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen kutsuminen tapahtuu samassa 

perikoopissa (4:18–22), ja täten Jeesuksen lähimpien opetuslasten kutsuminen on 

keskitetty yhteen kohtaan. Kahdentoista opetuslapsen kohdalla nämä sisäpiirin 

opetuslapset eivät ole kuitenkaan ainoat, joiden kutsumisesta kerrotaan, sillä 

hieman myöhemmin kertomuksessa, kohdassa 9:9, Jeesus kutsuu publikaani 

Matteuksen seuraamaan itseään. Miksi kahdestatoista opetuslapsesta juuri Matteus 

saa oman kutsumiskertomuksensa, kun muut kahdestatoista kutsutaan pareissa tai 

heidän kutsumistaan ei kerrota lainkaan? 

Kysymystä on hyvä lähteä purkamaan synoptisen vertailun kautta, sillä 

samanlainen kohtaus publikaanin kutsumisesta löytyy Matteuksen lisäksi myös 

Markukselta (Mark.2:13–17) ja Luukkaalta (Luuk.5:27–31). Matteuksen versio 

publikaanin kutsumisesta on todennäköisesti peräisin Markukselta, jonka versiota 

Matteus on muokannut pääosin kielellisesti.
314

 Suurin ero Matteuksen ja 

Markuksen välillä on se, että Markuksen versiossa tulliasemalla oleva henkilö ei 

ole nimeltään Matteus, vaan Leevi Alfeuksen poika. Vertailun vuoksi 

mainittakoon, että myös Luukas nimittää publikaanin Leeviksi (Luuk.5:27). Miksi 

Matteus ja Markus nimeävät kyseisen henkilön eri tavoilla? Yhden perinteisen 

tulkinnan mukaan nimet Leevi ja Matteus kuuluvat samalle henkilölle, ja toimivat 

kuten esimerkiksi etu- ja sukunimi.
315

 Tulkintaa on perusteltu myös niin, että 

Matteus-nimen voidaan tulkita olevan uusi nimi, joka olisi annettu Leeville sen 

jälkeen, kun tästä oli tullut Jeesuksen opetuslapsi.
316

 Tämä ei ole kuitenkaan 

todennäköistä, sillä kohdassa 9:9 Matteukseen viittaava sana λεγόμενον, 

”nimeltään”, antaa ymmärtää Matteuksen tarkoittavan koko nimeä, eikä vain yhtä 

nimeä kahdesta.
317

 Oletus kahdesta nimestä on muutenkin hankala, sillä Matteus 

on joka tapauksessa jättänyt nimen Leevi pois.
318

  

Todennäköisempi ratkaisu nimien erilaisuudelle löytyy Matteuksen 

tekemästä muokkaustyöstä. Matteus on käyttänyt Markusta lähteenään, mutta hän 

on vaihtanut vähemmän tunnetun nimen ”Leevi” nimeen ”Matteus” 

identifioidakseen tämän yhdeksi kahdestatoista opetuslapsesta. Samalla Matteus 
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on lisännyt kahdentoista opetuslapsen nimilistaan viittauksen siitä, että 

opetuslapsi Matteus on publikaani. Varmaa syytä muutokselle ei voida tietää. 

Luultavana syynä muutokselle on pidetty yksinkertaisesti Leevi-nimen 

tuntemattomuutta, joka on johtanut haluun muuttaa nimi paremmin tunnettuun ja 

kertomuksessa uudelleen esiintyvään nimeen.
319

 Yhdeksi perusteeksi muutokselle 

on esitetty Matteuksen tavoitetta lisätä kahdestatoista opetuslapsesta kertovien 

kohtien lukumäärää. Koska kahdellatoista opetuslapsella on tärkeä osa 

Matteuksen kertomuksessa, on näkemys heidän merkityksensä korostamisesta 

perusteltu. Toisaalta Matteus jättää joitakin opetuslapsia nimeämättä. Esimerkiksi 

kohdassa 8:21 Matteuksella ei ole tarvetta identifioida esiintyvää Jeesuksen 

opetuslasta yhdeksikään kahdestatoista, vaan opetuslapsi jää vaille nimeä. Jos 

Matteuksella olisi ollut tarve lisätä kahdentoista opetuslapsen esiintymisiä omassa 

kertomuksessaan, olisi kohdan 8:21 opetuslapsellekin voitu antaa yksi nimi 

kahdentoista opetuslapsen nimilistasta.
320

 Sinänsä nimen tai hahmon vaihtaminen 

suhteessa Markukseen ei ole Matteuksen evankeliumille tavatonta. Esimerkiksi 

Jeesuksen ristin juurelta Matteus vaihtaa Markuksen evankeliumissa olevan 

tuntemattoman Salomen (Mark.15:40) Sebedeuksen poikien äitiin (27:56), joka 

esiintyy jo aikaisemmin kertomuksessa (20:20). Itse asiassa sekä Salomen 

vaihtamisen Sebedeuksen poikien äitiin että Leevin vaihtamisen Matteukseen 

voidaan nähdä korostavan kahdentoista opetuslapsen traditiota.
321

 

Oli Matteuksen evankeliumin kirjoittajan tarkoitus lisätä kahteentoista 

opetuslapseen viittaavia kohtia tai ei, tulee hän joka tapauksessa asettaneeksi 

publikaani Matteuksen suurempaan rooliin kertomuksessaan kuin esimerkiksi 

Markus. Matteus-nimen käyttäminen ei välttämättä yksin korosta kahdentoista 

opetuslapsen asemaa Matteuksen kertomuksen kokonaisuudessa, mutta ainakin se 

kasvattaa sitä, sillä sen ansiosta Matteus nousee kertomuksessa esille ja antaa 

oman esimerkkinsä Jeesuksen seuraamisesta. 

Matteuksen voidaan tulkita toimivan esimerkkinä epätäydellisestä 

opetuslapsesta. Vaikka Matteuksella ei ole merkittävää roolia kertomuksessa, 

alleviivaa kohtaus jossa hän esiintyy Jeesuksen seuraajien monimuotoista 

joukkoa. Matteukseen liitetty leima ”publikaani” painottaa hänen olevan 

halveksittu ja syntinen.
322

 Ihmiset halveksivat publikaaneja, sillä tullimiehinä he 
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velottivat ihmisiltä enemmän kuin oli määrätty ja ottivat ylijäämän itselleen.
323

  

Matteuksen kutsuminen osoittaa sen, että Jeesuksen seuraajiksi kelpaavat 

nimenomaan ”sairaat” eivätkä ”terveet”.  

Aivan kuten muidenkin opetuslasten kohdalla, Jeesuksen kerrotaan saavan 

Matteuksen seuraamaan itseään kehotuksen voimalla. Jeesuksen sanat ”Seuraa 

minua” ovat käsky, joita ei ole mahdollista kuin totella. Jeesuksen sanoihin 

sisältyy kaikki olennainen, mitä Jeesuksen opetuslapsena olemiseen kuuluu: 

seuraaminen ei tarkoita vain Jeesuksen konkreettista seuraamista, vaan myös 

hänen opetustensa seuraamista, eli noudattamista.
324

 Publikaani Matteuksen 

reagointi Jeesuksen käskyyn noudattaa samaa kaavaa kuin muidenkin opetuslasten 

kohdalla, sillä hänen kerrotaan siltä istumalta nousevan ja lähtevän seuraamaan 

Jeesusta. Luukkaan versiossa Leevin kerrotaan tämän lisäksi vielä ”jättävän 

kaiken”, mutta Matteukselta ei tällaista lisäystä löydy. Tämä on mielenkiintoista 

siksi, että kaiken jättäminen olisi linjassa Matteuksen evankeliumin kertomuksen 

kanssa.
325

 

Kingsbury on tulkinnut Matteuksen eroavan Pietarista, Andreaksesta, 

Jaakobista ja Johanneksesta siinä, että he ovat kalastajia ja suoraselkäisiä 

kansalaisia, kun taas Matteus leimataan epärehelliseksi.
326

 Koska Jeesuksen 

seuraaminen tarkoittaa Jeesuksen opetusten noudattamista, voidaan Matteuksen 

toiminnan, eli nousemisen ja lähtemisen, tulkita osoittavan vanhan ja syntisen 

elämäntavan taakse jättämistä. Synnitön ja kuuliainen elämä sopisi ihanteelliseen 

malliin Jeesuksen seuraajasta. Tästä huolimatta kohdassa 9:10 Jeesuksen 

mainitaan aterioivan publikaanien ja syntisten kanssa. Kohtauksessa ei tule ilmi 

kuuluuko Matteus tällä aterialla paikalla olevien publikaanien vai opetuslasten 

joukkoon. Jos Jeesuksen seuraamista pidetään vahvana osoituksena Jeesuksen 

opetuslapseudesta, voidaan Matteuksen tulkita kuuluvan tuolla aterialla 

opetuslasten joukkoon. Toisaalta kertomuksen etenemisen kannalta Matteus 

linkittyy vielä vahvasti publikaaniksi, sillä Jeesus on vasta edellisessä jakeessa 

kutsunut hänet opetuslapseuteen. Joka tapauksessa vielä kahdentoista apostolin 

luettelossa Matteus määritellään publikaaniksi (10:3), vaikka hän on jättänyt 

työnsä seuratakseen Jeesusta. Nämä seikat puhuvat sen puolesta, ettei publikaani 

Matteus toimi esimerkkinä sellaisesta Jeesuksen seuraajasta, joka olisi kaikilla 
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tavoin mainio ja täydellinen. Päinvastoin. Matteuksesta syntyvä esimerkki on 

osoitus siitä, että kaikki kelpaavat Jeesuksen seuraajiksi. Tämän näkemyksen 

vahvistaa Jeesuksen vakuutus siitä, ettei hänen tarkoituksensa ole kutsua 

hurskaita, vaan syntisiä (9:13).  
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5 Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia sitä, minkälaisen mallin Matteuksen 

evankeliumissa esiintyvät kaksitoista opetuslasta antavat Jeesuksen seuraamisesta. 

Lähtökohtana tutkimukselle oli Matteuksen evankeliumin tekijän toimitus- ja 

kirjoitustyön analysointi. Analysoitavana aineistona käytin sellaisia Matteuksen 

evankeliumin tekstipätkiä, joissa yksittäiset hahmot kahdentoista opetuslapsen 

joukosta nousevat esille. Näin ollen tarkempaan analyysiin opetuslapsista 

päätyivät Pietari, Jaakob, Johannes, Juudas ja Matteus. Muut kahdestatoista 

opetuslapsesta eivät esiintyneet henkilökohtaisissa rooleissa, mutta analysoin 

koko kahdentoista opetuslapsen ryhmää taustaluvuissa sekä yksittäisten 

opetuslasten analyysien yhteydessä. 

Tutkimuksessani käytin pääasiassa kolmea eksegeettistä metodia: 

redaktiokritiikkiä, narraatiokritiikkiä ja sosiaalisen identiteetin näkökulmaa. 

Redaktiokritiikin avulla vastasin tutkimuskysymykseen: miten Matteus on 

muokannut tarkasteltavia opetuslapsihahmoja? Narraatiokritiikin avulla vastasin 

tutkimuskysymykseen: minkälaisen mallin kukin kahdestatoista opetuslapsesta 

esittää Jeesuksen seuraamisesta Matteuksen kertomuksen kokonaisuudessa? 

Sosiaalisen identiteetin näkökulman avulla vastasin tutkimuskysymykseen: 

minkälaisina prototyyppeinä, esimerkkeinä tai stereotyyppeinä kahdentoista 

opetuslapsen joukosta nousevat hahmot esiintyvät Matteuksen kertomuksessa? 

Kuten Urlich Luz on osoittanut, jotkut Jeesuksen opetuslasten ominaisuudet 

vastaavat ennemmin Matteuksen ajatuksia ihanteellisista opetuslapsista, kuin 

historiallisia opetuslapsia. Ominaisuuksien kautta on nähtävissä malli siitä, 

minkälaisia Jeesuksen opetuslasten tulisi olla. Esimerkiksi polvistuminen 

Jeesuksen edessä sekä hänen puhutteleminen nimellä ”Herra” kuvaavat Jeesuksen 

opetuslasten oikeanlaista asennetta Jeesusta kohtaan. Ominaista Jeesuksen 

opetuslapsille on myös Jeesuksen seuraaminen. Jeesusta seuraamaan lähtiessään 

opetuslapsen on jätettävä taakseen entinen elämänsä, mutta vastineeksi hän saa 

iankaikkisen elämän (19:29). 

Ensimmäisenä opetuslapsena tarkastelin Simon Pietaria. Suhteessa 

Markuksen evankeliumiin Pietarin rooli on kasvanut merkittävästi Matteuksen 

evankeliumissa. Pietarin asema kahdentoista opetuslapsen joukossa ja koko 

Matteuksen kertomuksessa on merkittävä, minkä vuoksi hän on ainutlaatuinen 

hahmo.  Pietari näyttäytyy opetuslasten joukossa ”ensimmäisenä” ja hän toimii 



 

81 

opetuslasten puhemiehenä. Kertomuksessa Pietarilla on suuri rooli ja hänet 

voidaan selvästi määritellä pyöreäksi hahmoksi. Pietarilla ei kuitenkaan ole 

ominaisuuksia, joita ei olisi muillakaan opetuslapsilla. Vaikka Pietari kutsutaan 

ensimmäisenä, hänet kutsutaan yhdessä veljensä Andreaksen kanssa (4:18–20). 

Pietari on opetuslasten puhemies, mutta muutkin opetuslapset esittävät 

kysymyksiä Jeesukselle (15:12). Jeesus moittii Pietaria vähäuskoiseksi (14:31) 

aivan kuten kaikkia opetuslapsiaan (8:26). Olennaisimpina mainintoina Pietari 

ymmärtää Jeesuksen opetukset ja tunnustaa tämän olevan ”Messias, elävän 

Jumalan Poika” (16:16), minkä seurauksena Jeesus siunaa hänet ja antaa hänelle 

vallan sitoa ja vapauttaa (16:17–19). Yhtä lailla muut opetuslapset ymmärtävät 

Jeesuksen opetukset (13:16), tunnustavat Jeesuksen aseman (14:33) ja saavat 

Jeesuksen siunauksen (13:16) sekä vallan sitoa ja vapauttaa (18:18). Pietari on 

siis yksi opetuslapsi muiden joukossa, mutta tarvitessaan opetuslapsen esimerkkiä 

Matteus näyttää käyttävän Pietaria. Tästä syystä Pietaria voidaan pitää tyypillisenä 

opetuslapsen mallina, joka osoittaa minkälaisia opetuslapset ovat. Pietari on myös 

muodostunut prototyypin kaltaiseksi hahmoksi, sillä ihanteellisten ominaisuuksien 

kautta hän näyttäytyy sosiaalista identiteettiä positiivisesti vahvistavana hahmona. 

Ihanteellisuutensa lisäksi Pietarissa on toinenkin puoli: hän epäonnistuu vähäisen 

uskonsa vuoksi (14:30–31), hän on Jeesukselle ”kompastuskivi” (16:22–23) ja 

hän myös kieltää Jeesuksen (26:69–75). Pietarin inhimillinen puoli vahvistaa 

häneen samaistumistaan. 

Seuraavaksi käsittelin Jaakobia ja Johannesta – Sebedeuksen poikia. Vaikka 

Sebedeuksen pojat eivät ole yhtä suuressa roolissa Matteuksen kertomuksessa 

kuin Pietari, voidaan heidänkin nähdä olevan monipuolisuutensa ansiosta pyöreitä 

hahmoja, minkä lisäksi he tuovat oman panoksensa Jeesuksen seuraamisen 

malliin. Jaakob ja Johannes esitetään Pietarin ja Andreaksen tapaan ehdottomina 

Jeesuksen seuraajina (4:21–22). Jaakob ja Johannes jättävät kaiken taakseen, 

mutta erona Pietariin ja Andreakseen heidän painotetaan jättävän jopa isänsä. 

Täten Sebedeuksen pojat vahvistavat ajatusta kaiken taakse jättämisestä, mutta 

myös uuden perheyhteyden saavuttamisesta muissa Jeesuksen seuraajissa kohdan 

12:46–50 mukaisesti. Toisaalta Sebedeuksen poikien äiti näyttää olevan myös 

Jeesuksen seuraaja, mikä viittaa siihen, että perheetkin saattoivat seurata Jeesusta. 

Tässä suhteessa Sebedeuksen pojat tuovat uutta näkökulmaa Jeesuksen 

seuraamisen malliin. Markukseen verrattuna Matteus korostaa Jaakobin ja 

Johanneksen vanhempien roolia kertomuksessa, mikä antaa ymmärtää poikien 
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olevan iältään nuoria. Sebedeuksen pojat on mahdollista tulkita nuoriksi 

Jeesuksen seuraajiksi, mutta toisaalta Matteus jättää heidän ikänsä avoimeksi, 

mikä korostaa yhtälailla heidän rooliaan yleisinä opetuslapsen malleina. Kohtaus 

Sebedeuksen poikien äidistä osoittaa Jaakobin ja Johanneksen ymmärryksen 

puutteen koskien Jeesuksen messiaanisuutta ja kuolemaa, mikä on linjassa 

opetuslasten ominaisuuksien kanssa. Samalla heidän esimerkkinsä muistuttaa, 

kuinka kunnian tavoittelu Jeesuksen seuraajien joukossa voi johtaa osattomuuteen 

iankaikkisesta elämästä (19:29–30), minkä vuoksi Jeesuksen seuraajien ei pitäisi 

tavoitella valtaa. Kohtaus Getsemanesta taas osoittaa, kuinka Jaakob ja Johannes 

ovat inhimillisiä epäonnistujia, kun he eivät jaksa valvoa Jeesuksen kanssa tämän 

pyynnöstä huolimatta ja lopulta hylkäävät Jeesuksen muiden opetuslasten tapaan 

(26:56).  Pietarin tapaan Sebedeuksen pojat esitetään tyypillisen opetuslapsen 

malleina. Esiintymissään kohdissa he näyttäytyvät ominaisuuksiltaan 

samanlaisina kuin muutkin opetuslapset, minkä vuoksi heidän voidaan nähdä 

edustavan kaikkia Jeesuksen seuraajia. Pääasiassa Sebedeuksen pojat antavat 

esimerkkejä ihanteellisten opetuslasten toiminnasta, minkä vuoksi heidän voidaan 

tulkita muokkautuneen prototyyppien kaltaisiksi hahmoiksi. 

Juudas Iskariot antaa hyvin toisenlaisen mallin Jeesuksen seuraamisesta 

kuin muut kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas eroaa muista erityisesti siinä, että 

hänen kohdallaan tehdään selvää eroa opetuslapseuteen. Matteus on muokannut 

Juudaksesta ristiriitaisen hahmon, joka toisaalta on yksi Jeesuksen lähipiirin 

jäsenistä ja kahdestatoista opetuslapsesta, mutta toisaalta hän on Jeesuksen 

kavaltaja ja petturi Jeesuksen seuraajien joukossa. Tästä näkökulmasta Juudas on 

monisäikeinen hahmo, mikä tekee hänestä pyöreän. Matteus korostaa Markukseen 

verrattuna Juudaksen negatiivisia puolia, kuten petturuutta, joka leimaa Juudasta 

kertomuksessa sekä rahanahneutta, jonka Matteus lisää yhdeksi Juudaksen 

ominaisuudeksi. Juudaksessa ei korosteta Matteuksen opetuslapsille tyypillisiä 

ominaisuuksia, mikä näkyy Juudaksen tavassa puhutella Jeesusta ”rabbiksi” eikä 

”Herraksi”. Sosiaalisen identiteetin näkökulmasta Juudasta voidaan pitää 

Jeesuksen seuraajien mustana lampaana, joka poistetaan sisäryhmästä. Koska 

Juudas pettää Jeesuksen, Matteuksen poistaa hänet Jeesuksen seuraajien ryhmästä, 

jotta samaistuminen prototyyppeihin pysyy mahdollisena. Näin ollen Matteus 

tähtää Juudaksen avulla positiivisen identiteetin vahvistamiseen. Juudas ei ole 

läpeensä paha, sillä hän lopulta katuu aidosti tekoaan. Tässä suhteessa Juudas ei 
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oikeastaan eroa Jeesuksen seuraajien prototyypistä, Pietarista, joka myös tulee 

pettäneeksi omalla tavallaan Jeesuksen ja joka Juudaksen tapaan katuu tekoaan. 

Viimeisenä käsittelin publikaani Matteusta, jolla on kaikkein pienin rooli 

niistä, jotka nousevat Matteuksen kertomuksessa esille kahdentoista opetuslapsen 

joukosta. Tosin Matteuksen evankeliumissa publikaani Matteuksella on suurempi 

rooli kuin Markuksen evankeliumissa, jossa Matteus esiintyy vain kahdentoista 

opetuslapsen nimiluettelossa. Matteuksen evankeliumissa Matteus esiintyy 

nimiluettelon lisäksi vain kohdassa, jossa Jeesus kutsuu hänet seuraamaan itseään 

(9:9–13). Matteuksen kutsuminen esitetään hyvin samanlaisena kuin Pietarin, 

Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen kutsumiset. Jeesuksen sanoessa sanat 

”seuraa minua” toimii Matteus muiden opetuslapsien tavoin ja lähtee seuraamaan 

Jeesusta. Matteuksen toiminta osoittaa Jeesuksen seuraamisen malliin kuuluvaa 

kuuliaisuutta Jeesusta kohtaan, mikä tekee hänestä yhteneväisen hahmon muiden 

kahdentoista opetuslapsen kanssa. Tämän lisäksi Matteus leimataan publikaaniksi, 

mikä viittaa hänen syntisyyteensä. Näin ollen publikaani Matteus antaa 

kahdentoista opetuslapsen sisällä mallin kyseenalaisemmasta taustasta lähtöisin 

olevasta Jeesuksen seuraajasta. Täten publikaani Matteus korostaa Jeesuksen 

seuraajien monimuotoista joukkoa. Publikaani Matteuksesta löytyvä aineisto on 

kuitenkin niin niukkaa, että hän jää yksipuoliseksi ja melko litteäksi hahmoksi. 

Tähän liittyen hänen ei voida sanoa olevan ainakaan merkittävä Jeesuksen 

seuraajan prototyyppi. Tästä huolimatta Matteus sopii Matteuksen evankeliumissa 

vallalla olevaan opetuslapseuden malliin. 

Matteuksen esittämät kaksitoista opetuslasta antavat hyvin pitkälle 

samanlaisen mallin Jeesuksen seuraamisesta. Heissä on nähtävissä opetuslapsille 

tyypillisiä ihanteellisia ja inhimillisiä ominaisuuksia, mitkä yhdistävät heidät 

toisiinsa. Poikkeuksen tähän malliin tekee Juudas Iskariot, joka ei anna esimerkkiä 

ihanteellisesta Jeesuksen seuraajasta, vaan joka toimii lähinnä varoittavana 

esimerkkinä Jeesuksen seuraajien sisäryhmässä olevasta petturista. Tästä 

huolimatta kaikkien kahdentoista opetuslapsen joukosta nousevien hahmojen 

voidaan sanoa tähtäävän sosiaalisen identiteetin positiiviseen vahvistamiseen. 

Pääosa opetuslapsista toimii Jeesuksen seuraajien prototyyppeinä, eli Jeesuksen 

seuraajien sisäryhmän ihanteellisimpina edustajina, mikä tekee heistä 

samaistuttavia hahmoja ja tavoiteltavia esimerkkejä. Samaa funktiota toimittaa 

Juudas, joka voidaan nähdä ryhmän mustana lampaana. Juudaksen ja muiden 

opetuslasten välille tehdään eroa, jotta samaistuminen Jeesuksen seuraajien 
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prototyyppeihin pysyy mahdollisena. Juudaksen erilaisuuden voidaan nähdä 

olevan osoitus siitä, että kukin Matteuksen esittämistä kahdentoista opetuslapsen 

joukkoon kuuluvista hahmoista on ainutlaatuinen Matteuksen kertomuksessa. 

Vaikka opetuslapset luovat yhteneväistä mallia Jeesuksen seuraamisesta, voidaan 

kunkin nähdä tuovan tuohon malliin oman painotuksensa ja tätä kautta 

omanlaisensa sävyn. 

Mitä tämä Jeesuksen seuraamisen malli sitten mahdollisesti tarkoitti 

Matteuksen vastaanottajayhteisölle? Vertaamalla itseään kahdentoista 

opetuslapsen ihanteelliseen, mutta inhimilliseen malliin Jeesuksen seuraamisesta, 

Matteuksen yhteisön jäsenten oli ainakin teoriassa mahdollista tarkastella omaa 

identiteettiään Jeesuksen seuraajina. Näin ollen kaksitoista opetuslasta toimivat 

Matteuksen yhteisön sosiaalista identiteettiä vahvistavina esimerkkeinä ja 

prototyyppeinä. 



 

85 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

Lähteet ja apuneuvot 

Aland, K 

1983 Vollständige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament. Unter 

Zugrundelegung aller modernen kritischen Textausgaben und des Textus 

receptus. In Verbingdum mit H. Riesenfeld, H. -U. Rosenbaum, CHR. 

Hannick, B. Bonsack. Neu zusammengestellt unter der Leitung von K. 

Aland. Band I. Teil 1. A-Berlin - New York: Walter De Gruyter. 

 

Liddell, H. G. & Scott, R. 

1996 Greek-English Lexicon: Revised supplement. Oxford: Clarendon Press. 

1996. 

 

Novum Testamentum Graece 

– Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle 

editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Kurt 

Aland et al. 28. revidierte Aufl. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft 1993. 

 

Raamattu 

– Pyhä Raamattu. Helsinki: Suomen Pipliaseura 1992. 

 

The Thesaurus Linguae Graecae (TLG) 

– http://www.tlg.uci.edu. Katsottu 20.4.2016. 

 

Kirjallisuus 

Allison, Dale C. 

2001 Matthew. Oxford Bible Commentary. Eds. John Barton & John 

Muddiman. New York: Oxford University Press. 844–886. 

 

Aland, K 

1983 Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament. Unter 

zugrundelegung aller modernen kritischen textausgaben und des textus 

receptus. In verbingdum mit H. Riesenfeld, H. -U. Rosenbaum, CHR. 

Hannick, B. Bonsack. Neu zusammengestellt unter der leitung von K. 

Aland. Band I. Teil 1. Berlin - New York: Walter De Gruyter. 

 

Anderson, Janice Capel 

1994 Matthew’s Narrative Web: Over, and Over, and Over Again. Journal for 

the Study of the New Testament Supplement Series 91. Sheffield: JSOT 

Press. 

 

Brown, Jeannine K. 

2002 The Disciples in Narrative Perspective: The Portrayal and Function of 

the Matthean Disciples. Atlanta: Society of Biblical Literature. 

 

Burgess, Joseph A. 

http://www.tlg.uci.edu/


 

86 

 

1974 Chapter six: Peter in the Gospel of Matthew – Peter in the New 

Testament. A Collaborative Assesment by Protestant and Roman 

Catholic Scholars. Eds. Raymond E. Brown, Karl P. Donfried & John 

Reumann. New York: Geoffrey Chapman, 75–107. 

Byrskog, Samuel 

2014 The Didactic Identity and Authority of Jesus – Reconsidered – The 

Identity of Jesus: Nordic Voices. Eds. Samuel Byrskog, Tom Holmén & 

Matti Kankaanniemi. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen 

Testament 2. Reihe. II/373 Tübingen: Mohr Siebeck. 99–109. 

 

Clevenot, Michel 

1985 Materialist Approaches to the Bible. Maryknoll, NY: Orbis Books. 

 

Cassidy, Richard J. 

2007 Four Times Peter. Portrayals of Peter in the Four Gospels and at 

Philippi. Minnesota: Liturgical Press. 

 

Davies, W. D. & Allison, Dale C. 

1991 Commentary on Matthew VIII–XVIII. A Critical and Exegetical 

Commentary on The Gospel According to Saint Matthew, Volume 2. 

Edinburgh: T&T Clark. 

 

Freyne, Sean 

2011 Matthew and Mark: The Jewish Contexts – Mark and Matthew I. 

Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in their 

First-Century Settings. Eds. Eve-Marie Becker and Anders Runesson. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 271. 

Tübingen: Mohr Siebeck. 179–203. 

 

Gundry, Robert H. 

1994 Matthew. A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under 

Persecution. Second edition. Michigan: William B. Eerdmans Publishing 

Company Grand Rapids. 

 

Hagner, Donald A 

1993 Matthew 1–13. Word Biblical Commentary, Volume 33A. Dallas: Word 

books. 

 

1995 Matthew 14–28. Word Biblical Commentary, Volume 33B. Dallas: 

Word Books. 

 

Hakola, Raimo 

– Evankeliumit kertomuksina: Kirjallisuustieteellinen lähestymistapa 

Raamattuun. EMO-artikkeli. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html. 

Viitattu 15.2.2016. 

 

Jensen, Morten Hørning 

2011 Conflicting Calls? Family and Discipleship in Mark & Matthew in the 

Light of First-Century Galilean Village Life. – Mark and Matthew I. 

Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in their 

First-Century Settings. Eds. Eve-Marie Becker and Anders Runesson. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html.%20Viitattu%2015.2.2016
http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/kirjallisuutena.html.%20Viitattu%2015.2.2016


 

87 

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 271. 

Tübingen: Mohr Siebeck. 205–231. 

 

Jokiranta, Jutta; Luomanen, Petri 

2013 Sosiaalisen identiteetin näkökulma – Johdatus sosiaaliseen 

raamatuntutkimukseen. Toim. Petri Luomanen, Jutta Jokiranta & Outi 

Lehtipuu. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 105. Helsinki: 

Suomen Eksegeettinen Seura. 67–83. 

 

Kingsbury, Jack Dean 

1988 Matthew as Story. 2
nd

 ed. Philadelphia: Fortress Press.  

 

Kuula, Kari 

2008 Jeesus ja evankeliumien synty – Johdatus Raamattuun. Toim. Kari 

Kuula, Martti Nissinen & Wille Riekkinen. Helsinki: Kirjapaja. 199–

212. 

 

Luomanen, Petri 

1996 Entering the Kingdom of Heaven. A Study on the Structure of 

Matthew’s View of Salvation. Academic dissertation to be publicly 

discussed, by due permission of the Faculty of Theology at the 

University of Helsinki in auditorium XII, on the 30th of March, 1996, at 

10 o’clock. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

2012 Matthew’s Corpus Mixtum in the Perspective of the Social Identity 

Approach. Voces Clamantium in Deserto. Eds. Sven-Olav Back & Matti 

Kankaanniemi. Studier I exegetic och judaistik utgivna an Teologiska 

fakulteten vid Åbo Akademi 11. Åbo: Åbo Akademi. 199–215. 

 

2013 Matteuksen yhteisö varhaiskristillisenä liikkeenä – Johdatus 

sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen. Toim. Petri Luomanen, Jutta 

Jokiranta & Outi Lehtipuu. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 105. 

Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura. 346–359. 

 

– Redaktiokritiikki – Lähtokohtia ja historiaa. EMO-artikkeli. 

http://www.helsinki.fi/teol/pro/emo/tarkastelutapoja/metodit13.html. 

Viitattu 11.3.2016. 

 

Luz, Ulrich 

2001 Matthew 8–20. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on 

the Bible. Minneapolis: Fortress Press. 

 

2005a Studies in Matthew. Michigan: Grand Rapids. 

 

2005b Matthew 21–28. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on 

the Bible. Minneapolis: Fortress Press. 

 

2007 Matthew 1–7. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the 

Bible. Minneapolis: Fortress Press. 

 

Mattila, Talvikki 



 

88 

 

2002 Citizens of the Kingdom. Followers on Matthew from a Feminist 

Perspective. Publications of the Finnish Exegetical Society 83. Helsinki: 

Finnish Exegetical Society. 

 

Merenlahti, Petri 

1997 Evankeliumit kertomuksina. Narratiivikriittinen tutkimusmetodi – 

Raamatuntutkimuksen uudet tuulet. Toim. Raimo Hakola & Petri 

Merenlahti. Helsinki: Yliopistopaino. 52–63. 

 

2004 Kirjallisuusteoria ja raamatuntutkimus – viime vuosisadan lopun 

eksegeettinen rakkaustarina – Teologian uudet virtaukset: STKS: 

symposiumissa marraskuussa 2003 pidetyt esitelmät. Toim. Lassi Larjo. 

Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 241. Helsinki: 

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 45–62. 

 

Overman, J. Andrew 

1990 Matthew’s Gospel and Formative Judaism. The Social World of the 

Matthean Community. Minneapoils: Fortress Press. 

 

Perkins, Pheme 

2000 Peter: Apostole for the Whole Church. Edinburgh: T&T Clark. 

 

Saldarini, Anthony J. 

1991 The Gospel of Matthew and Jewish-Christian Conflict – Social History 

of the Matthean Community. Cross-Diciplinary Approaches. Eds. David 

L. Blach. Minneapolis: Fortress Press. 38–61. 

 

Segal, Alan F. 

1991 Matthew’s Jewish Voice – Social History of the Matthean Community. 

Cross-Diciplinary Approaches. Eds. David L. Blach. Minneapolis: 

Fortress Press. 3–37. 

 

Sim, David C. 

2011 Matthew: The Current State of Research – Mark and Matthew I. 

Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in their 

First-Century Settings. Eds. Eve-Marie Becker and Anders Runesson. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 271. 

Tübingen: Mohr Siebeck. 33–51. 

 

Stanton, Graham N. 

1993 A Gospel for a New People: Studies in Matthew. Edinburgh: T&T 

Clark. 

 

Syreeni, Kari 

1999 Peter as Character and Symbol in the Gospel of Matthew – 

Characterization in the Gospel. Reconceiving Narrative Criticism. Eds. 

David Rhoads and Kari Syreeni. Journal for the Study of the New 

Testament Supplement Series 184. Sheffield: Sheffield Academic Press 

Ltd. 106–152. 

 

 


