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1 Johdanto 
Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, miten Jeesus käyttää käsitettä ”Ihmisen Poika”, ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου, retorisena tehokeinona Matteuksen evankeliumissa ja mikä tarkoitus tällaisella 

puheella on. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että Matteus käyttää erityistä ja muista 

evankeliumeista poikkeavaa tapaa puhua Ihmisen Pojasta.1 Toisaalta evankeliumista on 

nostettu esiin erityisesti konfliktit Jeesuksen, hänen opetuslastensa sekä hänen juutalaisten 

vastustajiensa välillä, jotka paljolti määrittävät evankeliumin kerrontaa ja rytmiä.2 Niinpä 

tutkiessani Ihmisen Poika -käsitteen merkitystä Jeesuksen opetuslasten ja juutalaisten 

vastustajien puhuttelussa, otan huomioon erityisesti nämä erityispiirteet Matteuksen 

evankeliumista. 

Tutkimuskysymykseni on: Mikä on Jeesuksen päämäärä käyttäessään Ihmisen Poika -

käsitettä ja miten sen on tarkoitus puhutella yleisöään? Millaista suostuttelua, vaikuttamista, 

uskomusten välittämistä ja käyttäytymismallien muutosta Jeesuksen puhe Ihmisen Pojasta 

pyrkii aiheuttamaan kuulijoissaan? Apukysymyksenä kysyn tekstiltä, millaisissa 

tapahtumaympäristöissä ja keskusteluissa Ihmisen Poika -käsitettä käytetään, jotta käytetyn 

retoriikan konteksti tulee riittävästi esille. Tutkielmani rajauksen vuoksi pitäydyn 

kertomuksen sisäisessä retoriikassa, vaikka tekstin retoriikka suhteessa lukijaan olisi myös 

kiinnostavaa.  

Tutkimuskysymykseni tulee lähelle tekstin diskurssianalyysiä ja narratiivista analyysiä, 

sillä näissä kaikissa havainnoidaan osin samoja asioita tekstistä. Kuitenkin korostaessani 

tekstin retoriikkaa, en vain erittele keskustelujen (eli diskurssien) sisältöjä tai tarinan (eli 

narratiivin) kerrontaa, vaan teen havaintoja puheen vaikuttamisen ja suostuttelun keinoista ja 

sen päämääristä. Tarkoituksenani ei ole vastata vain kysymykseen ”mitä?”, vaan erityisesti 

kysymyksiin ”miten?” ja ”miksi?”. Siten kysymyksenasetteluni koskee ensi sijassa 

retoriikkaa. 

Vaikka tutkin Ihmisen Poika -käsitteen käyttöä retorisesti, tarkoitukseni ei ole tyhjentää 

sen merkitystä vain joksikin tehokeinoksi tai tiettyyn päämäärään sidotuksi puheeksi. 

Käsitteettä on 1800–luvun lopusta alkaen monet tutkijat ovat pitäneet sitä kristologisena 

 
1 Witte 2016, 1. Käytän tutkielmassa Matteuksen evankeliumiin viitattaessa luku- ja jaenumeroita suluissa. 

Viitatessani johonkin toiseen Raamatun kirjaan käytän numeroinnin edellä viittaamiseen vakiintuneita lyhenteitä. 
2 Kingsbury 1988a, 3; Ye 2014, 203–206; Witte 2016, 18–19, 205. Lisää konfliktista juonessa kts. Kingsbury, 

Jack D. (1987). The Developing Conflict between Jesus and the Jewish Leaders in Matthew’s Gospel: A 

Literary-Critical Study. The Catholic Biblical Quarterly 49(1). 57–73; Ye, Yuanhui (2014). "By what 

authority?": The literary function and impact of conflict stories in the Gospel of Matthew. Väitöskirja. 

Edinburgh: University of Edinburgh. 
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nimenä, vaikka tätä kantaa on haastettu viimeaikoina yhä enemmän.3 Ihmisen Poika -käsitteen 

funktiota on myös tutkittu Matteuksen evankeliumissa4, mutta se vastaa kysymykseen 

”miten?”, eikä kysymykseen ”miksi?”. Toivon retorisen näkökulman tuovan tähän 

keskusteluun uutta sisältöä, joka selittäisi paremmin, miksi Jeesus käyttää Ihmisen Poika -

käsitettä evankeliumissa. Siten tutkielmani täyttäisi niitä ymmärryksen aukkoja, joita Ihmisen 

Poika -tutkimuksessa vielä on. 

Käytän tutkielmani menetelmällisenä viitekehyksenä Vernon K. Robbinsin kehittelemää 

sosioretorista tulkintamallia (socio-rhetorical interpretation).5 Tutkin erityisesti perikooppien 

tapahtumatilanteita ja niiden sisäistä argumentaatiota. Jeesuksen ja hänen juutalaisten 

vastustajiensa konflikteissa tarkastelen lisäksi julkisia haastamisia, häpeän ja kunnian 

käsitteitä osana näitä yhteenottoja sekä yleisön puhuttelua Jeesuksen retoriikassa. 

Näen oleellisena erottaa toisistaan kertomuksen ”tarina” ja ”retoriikka” Chatmanin–

Boothin mallia seuraten. Tarina tarkoittaa kuvattua tapahtumaketjua, juonta, hahmoja ja 

tapahtumaympäristöä. Retoriikka on sen sijaan tapa kertoa tarinaa käyttämällä esimerkiksi 

toistoa, kielikuvia, vertauksia tai viittauksia tunnettuihin tapahtumiin, ilmiöihin, 

kirjallisuuteen tai käsitteisiin.6 Näin retoriikalla luodaan tarinalle merkityksiä ja ohjataan 

lukijaa tulkitsemaan kertomusta ja sen sisäisiä vuorovaikutussuhteita.7 Käytän tässä 

tutkielmassa tarinan vastaparina käsitettä ”retoriikka”, jotta sana ”diskurssi” ei sekoittuisi 

evankeliumin sisältämään viiteen puhejaksoon, eli diskurssiin (luvut 5–7, 10, 13, 18, 24–25).8 

Lisäksi retoriikka kuvaa paremmin tutkimuskysymystäni siitä, millainen paikka Ihmisen 

Poika -käsitteellä on tarinan kerronnassa Jeesuksen puheiden vaikuttamisen keinona. 

Valitsin menetelmäksi sosioretorisen tulkintamallin siksi, että se on viimeaikaisessa 

retorisessa tutkimuksessa paljon käytetty menetelmällinen viitekehys, joka on 

poikkitieteellinen ja pyrkii laajempaan vuoropuheluun muiden tutkimusnäkökulmien kanssa. 

Se ottaa huomioon viimeaikaiset näkökulmat raamatuntutkimuksen sosiaalisesta maailmasta 

 
3 Burkett 1999, 1, 4–5, 122. 
4 Esimerkiksi Saunders, Craig D. (2017). A mediator in Matthew: An analysis of the Son of Man's function in the 

first Gospel. Väitöskirja. Lontoo: Middlesex University. 
5 Tarkasteluuni sopii hyvin Robbinsin jo vuonna 1996 muotoilema sosioretorinen tulkinta, sillä sen myöhempi 

kehittely retorolektien merkityksestä ei kuitenkaan sisälly tutkielmani rajaukseen. Kts. Robbins, Vernon (1996). 

Exploring the texture of texts: A guide to socio-rhetorical interpretation. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press 

International. 
6 Chatman 1978, 9–12, 19–22, 263–267; Booth 1983, 149, 436–437; Kingsbury 1988, 1–3; Thurén 1997, 76–77. 
7 Chatman 1978, 19; Ye 2014, 30. 
8 Tarinan vastaparille on tätä tulkintamallia sovellettaessa nimetty monin eri tavoin. Seymour Chatman puhuu 

”diskurssista”, Wayne Booth ”retoriikasta”, Alan Culpepper taas ”narratiivista”. Kts. Chatman 1978, 9–12, 19–

22; Booth 1983, 436–437; Ye 2014, 30. Lisää Matteuksen viidestä opetusdiskurssia kts. Kingsbury 1988a, 105–

113. 
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retoriseen kritiikkiin. Retoriikka toimii sekä kertomuksen sisäisessä että ulkopuolisessa 

sosiaalisessa maailmassa9, joten sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen retoriikan 

tutkimuksen menetelmissä on tärkeää. 

Viimeaikaisessa Ihmisen Poika -tutkimuksessa on käytetty niin narraatiokriittistä kuin 

redaktiokriittistä menetelmää Ihmisen Poika -käsitteen merkityksen selvittämiseksi.10 Sen 

sijaan ainakin Matteuksen evankeliumissa käsitteen retorinen tarkastelu on jäänyt 

tutkimuksessa vähemmälle huomiolle11, vaikka joitakin artikkeleja tästä näkökulmastakin on 

kirjoitettu.12 Ne kuitenkin keskittyvät aina vain pieneen osaan evankeliumia, eivätkä edusta 

kokonaiskäsitystä siitä, miten Matteus käyttää ”Ihmisen Poikaa” Jeesuksen retoriikassa. 

Lisäksi moni tutkimus lähtee liikkeelle omasta hypoteesista, mikä voi johtaa lähteiden 

omaehtoisen käsitteen merkityksen tai käyttötavan hämärtymiseen. Tämän tutkielman 

tarkoitus on antaa evankeliumille mahdollisimman suuri rooli tutkielmani havainnoissa ja 

antaa sen sanella Ihmisen Poika -käsitteen retorisen käytön tutkimusta. 

Ihmisen Poika -käsitteestä on tutkimuksessa lukuisia eri tulkintoja, mutta mikään 

ehdotettu ratkaisu ei ole saanut pysyvää asemaa parhaimpana selityksenä. Koska ”Ihmisen 

Poika -ongelma” on vielä kesken13, täytyy tämän tutkielman pystyä arvioimaan käsitteen 

retorista käyttötapaa niin, ettei se rajaudu liian kapeaan tulkintaan Ihmisen Poika -käsitteen 

merkityksestä. Näin tutkielman retorinen analyysi ei ole riippuvainen tietystä Ihmisen Poika -

tulkinnasta, vaan sitä voidaan hyödyntää tulevassa tutkimuksessa myös uusien tulkintojen 

syntyessä. Toisaalta tämän ratkaisun vaara on siinä, että ilman selvää tulkintaa Ihmisen Poika 

-käsitteen merkityksestä sen retorista käyttötapaa on vaikeampaa tutkia. Kuitenkin tämä 

ratkaisu auttaa tutkielmaani siinä, etten sekoita tulkintaa ”Ihmisen Pojan” merkityksestä sen 

retoriseen käyttötapaan. Parhaimmillaan retorinen analyysi voi tuoda uusia näkökulmia 

siihen, mikä mahdollisista Ihmisen Poika -tulkinnoista olisi uskottavin. 

Aiheen rajaukseni päämääränä on keskittyä Ihmisen Poika -käsitteen käyttöön 

evankeliumin sisäisessä kerronnassa, joten joudun rajaamaan tutkielman ulkopuolelle oletetut 

antiikin ajan lukijat. Rajaan myös lähdeaineistoni Uuden testamentin kreikankieliseen 

 
9 Robbins 1996, 1–2, 40, 71. 
10 Witte 2016; Saunders 2017. 
11 Witte 2016, 1–2. Ihmisen Poika -käsitteen retoriikasta Markuksen evankeliumissa, kts. Danove, Paul (2003). 

The Rhetoric of the Characterization of Jesus as the Son of Man and Christ in Mark. Biblica, 84(1), 16–34. 
12 Esimerkiksi Thurén, Lauri (2017). Multiple Communication Layers and the Enigma of the Last Judgement 

(Matt. 25,31–46). Bart J. Koet & Archibald L. H. M. van Wieringen (toim.), Multiple Teachers in Biblical Texts. 

Leuven & Paris & Bristol: Peeters. 125–146; Mathieson, Ruth (2019). Dress code for heaven? Exploring the 

textures of the parable of the Royal Wedding Feast (Matt 22: 1–14). Väitöskirja. Australia: Charles Sturt 

University. 
13 Hurtado & Owen 2011, 176; Witte 2016, 1; Saunders 2017, 29. 
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kriittiseen tekstilaitokseen Novum Testamentum Graece (28. painos), jolloin jätän huomiotta 

kaksi Ihmisen Poika -mainintaa (18:11; 25:13), jotka puutuvat vanhimmista Uuden 

testamentin käsikirjoituksista.14 Matteuksen retoriikan kokonaisvaltainen hahmottelu ei tässä 

tutkielmassa ole myöskään mahdollista, mutta tutkielma tuo uuden näkökulman sekä 

Matteuksen retoriikan, että Ihmisen Poika -käsitteen tutkimukseen. 

Tutkielmani koostuu viidestä pääluvusta: 1 Johdanto; 2 Tutkimushistoria; 3 

Tutkimusmenetelmät; 4 Analyysi; ja 5 Johtopäätökset. Johdannossa olen esitellyt 

tutkimuskysymykseni, motivoinut sitä ja tuonut ilmi keskeisiä tutkimuskysymykseen liittyviä 

näkökulmia aiheeni tutkimuksessa. Luvussa 2 esittelen ensin Matteuksen evankeliumia ja sen 

tutkimukselle oleellisia perustietoja ja sen jälkeen Ihmisen Poika -tutkimusta. Luvussa 3 

esittelen tutkimusmenetelmäni sekä menetelmien valintaa ohjaavan hermeneuttisen taustan. 

Luvussa 4 analysoin teemoittain jaoteltuna kaikki 30 Ihmisen Poika -käsitteen esiintymää 

Matteuksen evankeliumissa tarkastellen perikoopin retoriikkaa ja Ihmisen Poika -käsitteen 

roolia tässä retoriikassa. Luvussa 5 teen johtopäätökset Ihmisen Poika -käsitteen käytöstä 

evankeliumissa, sen muutoksesta evankeliumin kuluessa sekä käsitteen merkityksestä 

retorisen analyysin valossa. 

 
14 Nämä tekstikohdat ovat tekstiin tehtyjä sekundaarisia laajennuksia. Jae 18:11 on todennäköisesti harmonisointi 

Luukkaalta (Luuk. 19:10. Esiintyy käsikirjoituksessa D, 500–l.) ja jakeessa 25:13 esiintyy selittävä synteesi 

jakeista 24:42, 44 (käsikirjoitus C, 400–l.). Novum Testamentum Graece (2012), 57, 84, 799. 
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2 Tutkimushistoria 

2.1 Matteuksen evankeliumin tausta kirjallisuuden ja retoriikan 
näkökulmasta 

Kirjassaan What are the Gospels? (1992) Richard A. Burridge vakuuttaa varsin 

perusteellisesti argumentoiden, että evankeliumien kirjallisuuslaji pohjautuu kreikkalais–

roomalaisiin elämiin (βίοι, vitae), vaikka ne eivät täysin sovi tähän kategoriaan. Elämät ovat 

varsinaista elämäkertaa (βιογραφία) edeltävää antiikin kirjallisuutta ja kertovat merkittävien 

henkilöiden elämistä. Evankeliumeilla on monia antiikin elämiin sopivia piirteitä, mutta 

niiden omaleimaisuuden vuoksi niitä on syytä pitää elämien alalajina, Burridgen mukaan βίοι 

᾿Ιησοû. Bird jatkaa Burridgen kehittelemään suuntaan ja määrittelee evankeliumien 

kirjallisuuslajin elämien alle elämäkerrallisiksi julistuksiksi (biographical kerygma). Tämän 

alalajin yhteisiä piirteitä määrittää niiden erityinen teologia sekä intertekstuaalisuus Vanhan 

testamentin kanssa.15 

Matteuksen evankeliumi on Uuden testamentin kaanonin ensimmäinen evankeliumi ja 

kuuluu synoptisiin evankeliumeihin. Se on kirjoitettu koinee kreikaksi ja sen todennäköinen 

kirjoittamispaikka on jossakin Syyrian kaupungissa, jossa puhutaan kreikkaa.16 Matteuksen 

evankeliumissa viitataan suoraan Syyrian alueeseen (4:24) ja tekstillä on ollut erityinen 

vaikutus Syyrian juutalaiskristillisyyteen.17 Myös Galileaa on ehdotettu kirjoituspaikaksi 

Matteuksen tarkkojen farisealaisuuden kuvauksien vuoksi.18 

Matteuksen evankeliumin ajoituksesta tutkijat ovat jakautuneet kahteen ryhmään sen 

perusteella, onko se kirjoitettu vuoden 70 jKr. Jerusalemin tuhoa ennen vai sen jälkeen.19 

Ajoitus rajautuu 30 tai 33 jKr. Jeesuksen kuoleman ja evankeliumiin ensimmäisenä tehtyjen 

viittausten n. 100 jKr. väliin.20 Vuoden 70 jälkeistä ajoitusta puoltavat tekstin sisäiset 

maininnat Jerusalemin ja sen temppelin tuhosta (22:7; 24:2), evankeliumin kehittynyt ja 

trinitaarinen kristologia (28:19), Jeesuksen ja fariseusten välisen konfliktin korostaminen sekä 

Matteuksen täsmällinen kuvaus farisealaisesta/rabbiinisesta liikkeestä, joka sai tukevan 

 
15 Burridge 1992, 9–10, 240, 254, 258–259; Bird 2014, 270–272. Elämien ja kanonisten evankeliumien 

kattavasta kirjallisuuslajien vertailusta kts. Burridge 1992, 107–238. 
16 France 2007, 15; Luz 2007, 56–58; Keener 2009, 41–42; Sim 2011, 48. 
17 Luz 2007, 56–57. 
18 Overman 1990, 158–159; Luz 2007, 57; Keener 2009, 41–42. 
19 Davies & Allison 1988, 130–131; Keener 2009, 42–44; Sim 2011, 47. 
20 Davies & Allison 1988, 8–9, 128–129, 131; Witte 2016, 27. Hieropoliin piispa Papiaksen ja Ignatius 

Antiokialaisen tekstit, jotka viittaavat Matteuksen evankeliumiin, on ajoitettu ensimmäisen ja toisen vuosisadan 

taitteeseen.  
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aseman juutalaisuudessa vasta vuoden 70 jälkeen.21 Lisäksi Matteus tekee selvemmän eron 

temppelin tuhoutumisen ja maailman lopun välillä kuin esimerkiksi Markus, joten hän 

viitannee temppelin tuhoutumiseen menneenä tapahtumana.22 Tekstin ajoittamista ennen 

vuotta 70 puoltaa arvio opetuslapsi Matteuksesta tekstin kirjoittajana sekä tarkat kuvaukset 

temppelipalveluksesta aktiivisena käytäntönä (5:23–24; 17:24–27; 23:16–17).23 Edellä 

esitetyn perusteella on hyvä syy arvioida, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu 

temppelin tuhon jälkeisessä ympäristössä, jolloin juutalaisuuden itseymmärrys oli 

murroksessa. 

Vaikka kristillinen traditio piti evankeliumia opetuslapsi Matteuksen kirjoittamana, 

nimen ”Matteus” liittämistä evankeliumiin pidetään myöhäisenä.24 Lisäksi lähdekriittinen 

tarkastelu puoltaa useamman toimittajan kirjoitusprosessia. Keener esittää sosioretorisessa 

kommentaarissaan25, että tekstin lopullinen muoto on kuitenkin yhdeltä kirjoittajalta. 

Evankeliumin kirjoittaja on jäänyt tutkijoilta pimentoon, eikä hänen yhteyttään opetuslapsi 

Matteukseen voida varmistaa eikä kieltää. Kuitenkin kirjoittajalla on mitä todennäköisimmin 

jokin yhteys tähän opetuslapseen. Lisäksi tekstin kirjoitusympäristö ja vastaanottajat ovat ensi 

sijassa juutalaisia.26 

Matteuksen evankeliumi on syntynyt ympäristössä, jossa monet juutalaistaustaiset 

liikkeet joutuivat määrittelemään omaa identiteettiään ja ratkomaan tässä prosessissa erilaisia 

jännitteitä toistensa kanssa.27 Evankeliumin tarkka ajoitus ja sen juutalaisen sosiaalisen 

ympäristön arviointi vaikuttavat siihen, nähdäänkö Jeesus-liike juutalaisuuden sisäisenä 

lahkona vai jo juutalaisuudesta irtautuneena liikkeenä.28 Evankeliumin vahva juutalainen 

perinne korostaa liikettä osana juutalaisuutta29, jolloin evankeliumi pyrkii vahvistamaan oman 

yhteisönsä asemaa juutalaisuudessa ja vetää muita juutalaisia osaksi sitä. Toisaalta 

evankeliumin sisäiset viitteet, kuten kehittynyt kristologia, juutalaisten ja Jeesuksen 

 
21 Davies & Allison 1988, 136–138; France 2007, 18; Luz 2007, 58–59; Becker 2011, 136–138; Witte 2016, 28–

29. Matt. 22:7 on usein tulkittu piilotetuksi viittaukseksi Jerusalemin tuhoon. Kts. Davies & Allison 1988, 131–

132. 
22 Keener 2009, 43; Witte 2016, 29. 
23 France 2007, 18–19; Keener 2009, 44. 
24 Keener 2009, 34. France puoltaa opetuslapsi Matteusta evankeliumin kirjoittajana. Kts. France 2007, 15. 
25 Keener, Craig S. (2009). The Gospel of Matthew. A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids, Michigan & 

Cambridge, U.K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
26 Davies & Allison 1988, 9, 12, 33, 58; Luz 2007, 59–60; Keener 2009, 38–41; Witte 2016, 39–40. 
27 France 2017, 17. 
28 Sim 2011, 36–37. Tästä Matteuksen evankeliumin juutalaisuudesta puhutaan tutkimuksessa termein intra 

muros ja extra muros. Käsitteiden taustalla on ajatus siitä, onko Matteuksen evankeliumi kirjoitettu juutalaisen 

synagogalaitoksen ”muurien sisäpuolella” vai ”ulkopuolella”. Tästä kysymyksestä tarkemmin kts. Runesson, 

Anders (2008). Rethinking early Jewish-Christian relations: Matthean community history as Pharisaic intragroup 

conflict. Journal of Biblical Literature, 127(1), 95–132. 
29 Overman 1990, 73–90; Davies & Allison 1988, 33; Keener 2009, 48–50; Sim 2011, 40. 
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seuraajien välinen erillisyys sekä juutalaisten vaino Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan kohtaan 

korostaa Jeesus-liikkeen erillisyyttä juutalaisuudesta30, jolloin teksti pyrkii esittämään oman 

yhteisönsä ymmärtävän Jumalan ja hänen tahtonsa oikein seuratessaan Jeesusta.  

Davies ja Allison esittävät, että usein uskonnollisen ryhmän sisällä nähdään räväkämpiä 

konflikteja kuin eri uskontojen edustajien välillä.31 Tämä kiihkeä välien selvittely on 

nähtävissä evankeliumin konfliktien syvyydessä. Tekstin konfliktit ovat todennäköisesti 

korostuneempia sen kirjoitusaikana käynnissä olleen juutalaisuudesta irtautumisen 

seurauksena.32 Pidän todennäköisimpänä, että Jeesus-liikkeen irtautuminen 

synagogalaitoksesta ja rabbiinisesta juutalaisuudesta oli tekstin kirjoitusvaiheessa jo pitkällä. 

Täydellistä irtautumista ja sen ajoittamista voi olla sen sijaan vaikeaa tehdä tai edes 

määritellä, sillä evankeliumi näyttää pitävän tiukasti kiinni omasta juutalaisesta taustastaan.33 

Matteus evankeliumi on todennäköisesti kirjoitettu antiikin itäisen Välimeren alueella 

olleelle Jeesus-liikkeelle ja erityisesti sen juutalaistaustaiselle osalle, jolle rajankäynti 

juutalaisuuden ja Jeesus-liikkeen välillä oli tärkeää. Kirjoittajalla saattoi olla mielessään jokin 

tietty seurakunta tai yhteisö, jolle kirjoittaa teksti, mutta tarkoituksena saattoi myös olla 

kirjoittaa teksti laajemmallekin yleisölle. Matteuksen evankeliumilla on tulkittu olevan 

vastahakoinen suhtautuminen ”pakanalähetykseen” (10:6; 28:19), minkä vuoksi sen ajatellaan 

edustavan varsin ”juutalaista” osaa Jeesus-liikettä, joka oli mahdollisesti muita Jeesus-

liikkeen yhteisöjä hitaampi aloittamaan aktiivisen pakanalähetyksen.34 

2.2 Ihmisen Poika ja Matteuksen evankeliumi 

Ihmisen Poika -käsite esiintyy Uudessa testamentissa 80 kertaa ja yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta aina evankeliumeissa Jeesuksen puheissa.35 Se toistuu Matteuksen evankeliumissa 

30 kertaa ja Matteus onkin tuottanut huomattavan määrän uusia Ihmisen Poika -mainintoja 

suhteessa Markuksen evankeliumiin ja Q-lähteeseen.36 Sillä on Matteuksessa huomattavasti 

suurempi merkitys kuin muissa evankeliumeissa ja suuri osa Ihmisen Poika -tutkimuksesta 

keskittyykin juuri Matteuksen evankeliumiin. Ihmisen Poika -käsite esiintyy aina 

 
30 Stanton 1992, 124–125, 156–158; Luz 2007, 54–55. 
31 Davies & Allison 1988, 23. 
32 Witte 2016, 40, 43–44. 
33 France 2007, 16; Keener 2009, 49; Witte 2016, 47–49. France luonnehtii Matteuksen yhteisön ja laajemmin 

Jeesus-liikkeen olevan samanaikaisesti juutalaisuuden sisä- ja ulkopuolella. Kts. France 2007, 18.  
34 France 2007, 16–18; Sim 2011, 43–46; Witte 2016, 54–55. 
35 Hurtado & Owen 2011, 163. Lähdekriittisesti Ihmisen Poika -käsitteen sisältäviä puheita (sayings) on Uudessa 

testamentissa 50, joista osa toistuu useammassa synoptisessa evankeliumissa. Kts. Burkett 1999, 1. 
36 Young 1939, 914. Ihmisen Poika -käsite esiintyy jopa 32 kertaa Matteuksessa, jos otetaan huomioon kaikki 

käsikirjoitukset. Kuitenkin 18:11 ja 25:13 puuttuvat vanhimmista/useista käsikirjoituksista ja ovat 

todennäköisesti myöhempiä lisäyksiä. Käsite esiintyy Markuksen evankeliumissa 14 kertaa ja Q-lähteessä 25 

kertaa. 
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kolmannessa persoonassa, mutta kontekstin perusteella on useimmiten selvää, että Jeesus 

puhuu siinä itsestään.37 Jeesukseen viitataan Matteuksen evankeliumissa käsitteellä Ihmisen 

Poika huomattavasti useammin kuin millään muulla nimellä, joten sillä on erityinen merkitys 

Matteuksen teologiassa ja retoriikassa.38 

Kuitenkaan tutkimuksessa ei ole yksimielisyyttä Ihmisen Poika -käsitteen 

merkityksestä tai käytöstä, ja uusia näkökulmia on tuotu esiin myös viimeaikaisessa 

tutkimuksessa.39 Yksioikoisen merkityksen tutkimisen sijaan huomio on nykyisin kiinnittynyt 

käsitteen kehittymiseen eri tekstiympäristöissä eri aikoina sekä sen omaehtoiseen rooliin ja 

käyttöön yksittäisissä teksteissä, kuten evankeliumeissa.40 Eri näkökulmien tarkastelu on 

tuonut tutkimukseen uusia tuloksia, mutta tutkimusten vertailtavuutta ja arviointia on 

hankaloittanut se, että useampi tutkija on käsitellyt lähdeteksteistään vai rajattuja osia, jolloin 

tutkimus on jo siten ohjautunut kohti tutkijan asettamia hypoteeseja.41 

Koska monet tutkijat ovat päätyneet suuriin erimielisyyksiin Ihmisen Poika  

-tulkinnoissaan, tutkimuksen eri vaiheista ja suuntauksista on tehty kokoomateoksia eri 

aikoina.42 Yleisesti hahmoteltuna Ihmisen Poika -käsitteestä on tutkittu (1) sen mahdollista 

kristologista merkitystä, (2) sen filologista ja etymologista alkuperää alkaen arameankielisestä 

ilmaisusta  אׁשבר אנ  (bar enaš) sen kreikkalaiseen muotoon ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (3) sen 

merkityksen muutosta juuri Jeesukseen liittyväksi lopunajalliseksi nimitykseksi (4) sen 

käyttötapaa kiertoilmaisuna, kun puhuja viittaa itseensä sekä (5) sen käyttötarkoitusta tietyssä 

tekstissä tai ympäristössä.43 Näiden pääkategorioiden lisäksi käsitteestä on tehty muitakin 

vähemmän kannatettuja tulkintoja.44 Tutkijat ovat erimielisiä siitä, juontuuko käsite alun perin 

 
37 Burkett 1999, 32–42, 122. ”Ihmisen Pojan” tulkitseminen muuksi kuin Jeesukseksi on nykyisessä 

tutkimuksessa marginaalista. Kts. Burkett 1999, 121. 
38 Herra 26 kertaa, Kristus 12 kertaa, Daavidin Poika 10 kertaa, Jumalan Poika 9 kertaa, opettaja 9 kertaa ja rabbi 

2 kertaa. Kts. Bachmann & Slaby 1987, 394, 1074–1076, 1671, 1818–1820, 1916. 
39 Burkett 1999, 1–5, 121; Witte 2016, 1; Saunders 2017, 29. 
40 France 1989, 288; Witte 2016, 1, 250. Viimeaikaisesta Ihmisen Poika -tutkimuksesta yksittäisissä teksteissä 

kts. Damsma, Alinda (2017). From Son of Man to Son of Adam-the Prophet Ezekiel in Targum Jonathan. 

Aramaic Studies, 15(1), 23–43; Nel, Marius (2017). ‘Son of man’ in the Gospel of Mark. In die Skriflig, 51(3), 

1–9; Kirianov, Victor (2018). Son of Man in the Gospel of John: A Critical Overview of Some Contemporary 

Perspectives. Theological Reflections: Euro-Asian Journal of Theology, 20, 75–86.  
41 Saunders 2017, 201. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa on keskitytty ennen kaikkea evankeliumin 

jälkimmäiseen puoliskoon, jolloin käsitys ”Ihmisen Pojasta” luvuissa 8–12 on jäänyt vähemmälle huomiolle. 
42 Kts. Müller, Mogens (1984). Der Ausdruck ”Menschensohn” in den Evangelien. Voraussetzungen und 

Bedeutung. Leiden: Brill; Burkett, Delbert (1999). The Son of Man Debate. A History and Evaluation. 

Cambridge: Cambridge University Press; Hurtado, Larry W. & Paul Owen (2011). 'Who is this son of man?': 

The latest scholarship on a puzzling expression of the historical Jesus. London; New York: T & T Clark. 
43 Burkett 1999, 3–5; Saunders 2017, 2–12, 201–202. 
44 Burkett 1999, 57–67. 
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Dan. 7:13–14 kristologisesta tulkinnasta vai arameankielisestä itseen viittaavasta 

kiertoilmauksesta bar enaš.45 

Käsittelen seuraavaksi joitain merkittäviä alan tutkijoita sekä aivan viimeisimpiä 

tutkimuksia. Nykyaikainen tutkimus ”Ihmisen Pojasta” voidaan katsoa alkaneeksi Heinz 

Edward Tödtin monografista, Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung (1959).46 

Jo Tödt, samoin kuin monet muut, jakoi Ihmisen Poika -käsitteen käyttökontekstit kolmeen 

kategoriaan: (a) Jeesuksen maanpäälliseen elämään ja julistukseen, (b) kärsimykseen ja (c) 

lopunajalliseen tulemiseen.47 Hänen mukaansa Jeesuksen maanpäälliseen elämään ja 

kuolemaan liittyvät Ihmisen Poika -maininnat ovat autenttisia. Takaisin tulemiseen liittyvät 

maininnat eivät ole historiallisia, vaan evankelistan lisäyksiä, jotka viittaavat johonkin toiseen 

hahmoon kuin Jeesukseen itseensä. Jeesuksen yhdistäminen Dan. 7:13–14 kuvattuun lopun 

ajan hallitsijaan on hänen mukaansa varhaisen kirkon keksintöä.48 Jo tässä tutkimuksessa on 

otettu esiin evankelistan ja varhaisen kirkon merkitys Ihmisen Poika -käsitteen tulkitsijoina, ja 

sen perusteella on pyritty erottelemaan aidot Ihmisen Poika -maininnat epäaidoista. Kuitenkin 

verrattuna Markuksen evankeliumiin ja Q-lähteeseen raja ei ole näin yksioikoinen. 

Muutama vuosikymmen Tödtin jälkeen Jack Dean Kingsbury on ollut uranuurtaja 

Ihmisen Poika -tutkimuksessa sekä erityisesti Matteuksen ja Markuksen evankeliumien 

narratiivisessa ja retorisessa tutkimuksessa. Kingsbury vertaa ilmaisua ”Ihmisen Poika” 

Jeesuksen selkeästi kristologisiin nimityksiin, kuten ”Jumalan Poika”, ”Daavidin poika”, 

”Kristus” ja ”juutalaisten kuningas”. Kaikkia näitä muita käytetään Jeesuksen 

tunnustamisessa, häneen kohdistetussa pilkassa sekä Jeesuksen esittelyssä Matteuksen 

evankeliumin alussa. Sen sijaan Ihmisen Poika -käsite viittaa Jeesuksen julkiseen rooliin ja 

hänen konfliktiin vastustajiensa kanssa, johon oleellisesti liittyy hänen kärsimyksensä ja 

syytöksiltä puolustautumisensa. Siten ”Ihmisen Poika” ei ole määrätty Jeesuksen arvonimi, 

vaan tekninen käsite, jolla Jeesus viittaa itseensä tietyissä tilanteissa.49 Kingsburyn 

johtopäätöksillä on ansionsa siinä, että jo hänen tutkimuksessaan tehdään tarkkoja havaintoja 

käsitteen käyttötavasta evankeliumissa ja haastetaan käsitteen tulkinta kristologisena 

arvonimenä. 

 
45 Burkett 1999, 82–96, 122–123. Käsitteen alkuperästä Casey kannattaa arameankielistä ja Witte puolestaan 

Danielin kirjaan pohjautuvaa alkuperää, kts. Casey 2009, 33, 54–55; Witte 2016, 68–77. 
46 Burkett listaa Ihmisen Poika -käsitteen tutkimuksia jopa vuodesta 1725 alkaen. Kts. Burkett 1999, 125. 
47 Tödt 1965, 227–231, 281. Ihmisen Poika -käsitteen esiintymien jaosta näihin kolmeen kontekstiin kts. Burkett 

1999, 122. 
48 Witte 2016, 3–4. Tutkimushistoriasta tarkemmin kts. Witte 2016, 3–18; Saunders 2017, 2–29. 
49 Kingsbury 1988a, 95–103; Witte 2016, 7–8; Saunders 12–15. 
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Barnabas Lindars toi tutkimukseen mukaan aramealaisen ilmaisun  אׁשבר אנ , bar enaš, 

jonka hän näki kreikankielisen ilmaisun ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου taustalla. Tämä on hänen 

mukaansa historiallisen Jeesuksen tapa viitata yleisesti ihmisenä olemiseen itseensä 

viittaamisen kautta. Niinpä tämä kielellinen maneeri sai vasta varhaisen kirkon tulkinnoissa 

uuden merkityksen, kun se yhdistettiin Dan. 7:13–14 tulkintaan. 50 Myöhemmin samaa linjaa 

on jatkanut Maurice Casey korostaessaan arameaa Jeesuksen äidinkielenä.51 Kuitenkin Larry 

Hurtado kiistää tämän vetoamalla arameankielisen ilmaisun moninaiseen ja osin epäselvään 

käyttöön. Sen sijaan hän argumentoi käsitteen tietoisen merkityksen muokkaamisen puolesta, 

kun sille kreikankieleen käännettynä lisättiin määräiset artikkelit ja asetettiin evankeliumeissa 

vain Jeesuksen puheeseen.52 Näillä tutkimuksilla on antinsa käsitteen alkuperän ja 

muokkautumisen tuntemiseen, mutta eivät lopulta ratkaise käsitteen merkitystä tai 

käyttötapaa. 

Aikajärjestyksessä Lindarsin ja Caseyn väliin sijoittuu Ulrich Luz, joka pyrkii 

määrittelemään Ihmisen Poika -käsitteen teologista merkitystä taivaallisen tuomarin ja 

inhimillisen Kristuksen välillä.53 Luzin mukaan jo ennen kristillistä tulkintaa juutalaisessa 

perinteessä oli tietty käsitys ”Ihmisen Pojasta”. Tämä joidenkin juutalaisten ryhmien käsitys 

apokalyptisestä Ihmisen Pojasta pohjautuu Dan. 7:13–14 kuvaukseen tulevasta messiaanisesta 

taivaallisesta tuomarista. Sekä Jeesus itse että ensimmäiset kristityt pitivät Luzin mukaan 

Jeesusta juuri tämän odotuksen täyttävänä henkilönä.54 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on osin irtaannuttu yhtenäisen Ihmisen Poika -

käsityksen tutkimuksesta ja käsitteen alkuperän löytämisestä, ja sen sijaan korostettu kunkin 

tekstin omaehtoista tapaa käyttää tätä käsitettä. Brandon R. Witte ja Craig D. Saunders ovat 

kirjoittaneet viime vuosina julkaistut väitöskirjansa juuri tästä näkökulmasta Matteuksen 

evankeliumissa. Witte tarkastelee ”Ihmisen Pojan” merkitystä hänen ja ”tämän sukupolven” 

välisessä konfliktissa ja Saunders puolestaan ”Ihmisen Pojan” merkitystä Jumalan tahdon 

välittäjänä Jeesuksen todellisille opetuslapsille.55 

 
50 Lindars 1983, 10–11, 24–28; Witte 2016, 10–11. 
51 Casey 2009, 55, 115–119; Saunders 2017, 10–12. 
52 Hurtado & Owen 2011, 172–175. 
53 Luz 1992, 3–4, 17–20; Witte 2016, 15–16. Kts. Luz, Ulrich (1992). The Son of Man in Matthew: Heavenly 

Judge or Human Christ. Journal for the Study of the New Testament 15(48). 3–20. 
54 Luz 1992, 3–4; Saunders 2017, 24–27. 
55 Witte 2016, 18–22, 247; Saunders 2017, 1, 201–202. Kts. Witte, Brandon R. (2016). 'Who do you, Matthew, 

say the Son of Man is?': Son of Man and conflict in the First Gospel. Väitöskirja. Edinburgh: University of 

Edinburgh; Saunders, Craig D. (2017). A mediator in Matthew: An analysis of the Son of Man's function in the 

first Gospel. Väitöskirja. Lontoo: Middlesex University. 
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Witte asemoi Ihmisen Poika -esiintymät osaksi konfliktia, jonka evankeliumi esittää 

epäuskoisten ”tämän sukupolven” juutalaisten ja Jeesuksen opetuslasten välille. Näitä 

kuvataan myös käsiteparilla ”valtakunnan lapset” ja ”paholaisen lapset”.56 Witten mukaan 

Ihmisen Pojalla on Matteuksessa aktiivinen rooli tämän konfliktin ratkaisemisessa ja voitossa. 

Hänelle puhe Ihmisen Pojasta korostaa evankeliumissa ennen kaikkea Jeesuksen 

väärinymmärrettyä ja ”tämän sukupolven” vastustamaa profeetallista asemaa.57 Witten 

mukaan vasta Matteus liittää Ihmisen Poika -käsitteen jakeisiin Dan. 7:13–14 ja esittää 

Jeesuksen Danielin kirjan mukaisena korotettuna Ihmisen Poikana. Hänen tulkitsee 

Markuksen ymmärtäneen yhteyden Jeesuksen Ihmisen Poika -puheen ja Dan. 7:13–14 välillä, 

kun Q-lähteessä ei näy tällaista yhteyttä. Ihmisen Poika -käsitteen yhteys Danielin kirjaan 

selittää sen, että Matteus korostaa konfliktia myös kertomuksen näkökulmasta tulevaisuuden 

”Ihmisen Pojan” ja hänen vastustajiensa välillä.58 

Saunders tarkastelee ”Ihmisen Pojan” välittäjän roolia Jumalan ja Jeesuksen todellisten 

opetuslasten välillä.59 Hän tutkii ”Ihmisen Pojan” välittäjän toimintaa evankeliumissa ja jakaa 

sen Jeesuksen julistustyön, kärsimyksen ja lopunajallisen tuomion konteksteihin. Julistuksen 

yhteydessä ”Ihmisen Poika” profeettana välittää todellisille opetuslapsille tiedon heille 

asetetuista vaatimuksista. ”Ihmisen Pojan” kärsimyksissä Jeesus välitti opetuslapsille Jumalan 

tahdon ja oman identiteettinsä suostumalla kuolemaan ja heräämällä kuolleista. 

Lopunajallisen tuomion kontekstissa ”Ihmisen Poika” välittää vapautuksen ja pelastuksen 

palkintona niille, jotka ovat pysyneet Jumalalle uskollisina.60 

Witte ja Saunders käsittelevät koko Matteuksen evankeliumia ja tuovat uusia 

näkökulmia tutkimukseen. Kumpikaan heistä ei jää kiinni käsitteen alkuperän tutkimukseen 

tai yksioikoisen merkityksen etsimiseen, vaan esittävät tutkimuskysymyksensä ensisijaisesti 

evankeliumin Ihmisen Poika -esiintymille. Tällä tavalla heidän tutkimuksensa edustavat 

uusinta Ihmisen Poika -tutkimuksen näkökulmaa. Molemmat tutkimukset avaavat 

huomattavia ja merkittäviä näkökulmia siitä, miten Ihmisen Poika -käsite näkyy Matteuksen 

evankeliumissa. Kuitenkin he molemmat tutkivat käsitteen käyttöä omasta hypoteesistaan 

käsin, eivätkä anna tekstin omaehtoisuudelle niin suurta tilaa tutkimuksen etenemisessä. 

 
56 Witte 2016, 49, 130. Käsitteet ”οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας” ja ”οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ” tulevat vehnän ja rikkaviljan 

vertauksen selityksestä, Matt. 13:38.  
57 Witte 2016, 247–249. 
58 Witte 2016, 251–253. 
59 Saunders 2017, 1–2, 201. 
60 Saunders 2017, 90–94, 134–136, 187–189, 201. 
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Tutkimusmenetelmien hermeneuttinen tausta 

Nykyiset raamatuntutkimuksen menetelmät ovat juontaneet juurensa viime vuosisadan 

menetelmien kehityksestä, jonka päämääränä on ollut löytää tapa tutkia kirjoitetun kielen 

merkityksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon mahdollisimman laajasti 

tekstin kirjoittamiseen vaikuttavat tekijät. Oeming listaa raamatuntutkimuksen menetelmät 

neljään eri kategoriaan hermeneuttisessa kokonaisesityksessään. Nämä kategoriat tutkivat (K) 

kirjoittajaa ja häneen maailmaansa, (T) tekstiä ja sen omaa maailmaa, (L) lukijaa ja hänen 

maailmaansa sekä (X) todellisuutta tekstin takana.61 

Jo Ricoeur esitti tekstin tulkinnan filosofiassaan kolme näistä kategorioista, pois lukien 

tekstin takaisen todellisuuden, toisiinsa liittyvinä ja toisiaan täydentävinä lähestymistapoina. 

Myöhemmin ne vakiintuivat raamatuntutkimuksen kolmen maailman malliksi, jotka siis 

tutkivat maailmoja ”tekstin takana”, ”tekstin sisällä” ja ”tekstin edessä”. Tällä 

hermeneuttisella kehyksellä saadaan tasapainoisesti otettua huomioon viime vuosisadan 

metodologiset kehitykset raamatuntutkimuksessa.62 Havainnollistan tätä hermeneuttista 

kehystä seuraavalla kaaviolla, joka mukailee Zimmermannin esitystä.63 

Kirjallinen 
”tekstin sisäinen maailma” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historiallinen Lukijakeskeinen 

  ”maailma tekstin takana”       ”maailma tekstin edessä” 

Kaavio 1. Raamatuntutkimuksen hermeneuttinen kolmijako. 

 
61 Oeming 2006, 7–8, 141–142. Todellisuuden tutkimus viittaa tässä väitteisiin todellisuudesta ja siten esim. 

dogmatiikkaan. Se ei kuitenkaan kuulu osaksi eksegetiikan kysymyksenasetteluja, enkä siksi käsittele sitä tässä. 
62 Ricoeur & Ihde 1974, 1–5; Thurén 2014, 48–49; Syreeni 2013, 41; Zimmermann 2015, 9–11, 15. Tämä malli 

on eri kuin Kari Syreenin samanniminen kolmen maailman malli, joka käsittelee tekstin sisäistä, symbolista ja 

konkreettista maailmaa. Syreenin mallista kts. Syreeni, Kari (1995). Uusi testamentti ja hermeneutiikka: 

Tulkinnan fragmentteja. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura. Tulkinnan filosofiasta enemmän kts. Ricoeur, 

Paul & Don Ihde (1974). The Conflict of Interpretation. Evanston: Northwestern University Press. 
63 Zimmermann 2015, 15. 

Raamatun tekstin 
ymmärtäminen 
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Tutkimuskysymykseni Ihmisen Poika -käsitteen käyttötavoista Matteuksen evankeliumissa 

kohdistuu itse tekstiin kommunikaation välineenä, jolloin tutkin pääasiassa ”tekstin sisäistä 

maailmaa”. Kommunikaatiota tarkastellessa keskeisiksi nousevat kommunikaation välineen 

lisäksi myös sen osapuolet, eli kirjoittaja ja lukija. Kirjoittaja tuottaa sellaisen tekstin, jonka 

päämäärä on siirtää merkityksiä ja mielikuvia kirjoittajalta lukijalle.64  

Tarkasteltavan tekstin sisäistä maailmaa tutkiessa ei tutkita varsinaisia historiallisia 

kirjoittajia ja lukijoita, vaan niin sanottua ”sisäistekijää” ja ”sisäislukijaa”. Nämä käsitteet 

viittaavat siihen, millaista tietoa teksti itsessään välittää lukijalle sen kirjoittajasta ja oletetusta 

vastaanottajasta.65 Tekstin sisäiset selitykset esimerkiksi joistakin ilmiöistä tai selitysten 

sivuuttaminen kertovat siitä, millaisia asioita sisäistekijä olettaa sisäislukijan ymmärtävät, ja 

mitä tulisi selittää tarkemmin. Myös tekstin sisäinen sosiaalinen ja maantieteellinen maailma 

kertovat siitä, millaiset käsitykset ja ympäristöt ovat sisäistekijälle ja -lukijalle tuttuja tai 

vieraita. 

Kuitenkin tekstin historiallisten kirjoittajien ja lukijoiden tunteminen auttaa ja lisää 

ymmärrystä tekstin sisäistekijän ja -lukijan analyysin ohella. Oletuksena on, ettei pelkkä 

tekstin lukeminen johda täyteen ymmärrykseen sen sisällöstä, vaan että kirjoittajan ja 

kohdeyleisön tunteminen antaa enemmän mahdollisuuksia ymmärtää, mitä tekstillä ja sen 

sisäisillä osilla on tarkoitettu ja pyritty viestimään.66 Siten tutkielmani hyödyntää myös 

historiallisia tietoja tekstin kirjoittajasta ja yleisöstä tekstin sisäisen retoriikan tulkinnassa. 

Boothin–Chatmanin malli kertomuksen ”tarina” ja ”retoriikan” erottamiseksi ottaa 

huomioon myös teoreettiset käsitteet tekstin sisäistekijästä ja -lukijasta.67 Kun kertomuksen 

tarina tarkoittaa sen sisäisiä tapahtumia ja juonenkulkua kaikkine tekijöineen, retoriikka on se, 

kuinka tarinan sisäistekijä kertoo tarinaa sisäislukijalle. Niinpä kertomus muodostuu tarinasta, 

joka kerrotaan tietyllä tavalla. Toisaalta kertomuksen sisäistekijästä ja -lukijasta olisi turha 

puhua, jos kertomuksesta ei tunnistettaisi tarinaa ja sen kertomisen retoriikkaa. 

Chatmanin–Boothin malli erottelee kertomuksesta myös muita kertojien ja yleisöjen 

tasoja, joita voidaan retoriikan tutkimuksessa tarkastella kommunikaation tasoina.68 

Kommunikaation tasoja ovat esimerkiksi kirjoittaja–lukija, sisäistekijä–sisäislukija, kertoja–

 
64 Robbins 1996, 1; Zimmermann 2015, 11–12. 
65 Ricoeur & Ihde 1974, 4; Zimmermann 2015, 13–14. 
66 Evankeliumin todellisten lukijoiden arvioimisesta lisää kts. Luz 2007, 15–18. 
67 Chatman 1978, 146–151; Booth 1983, 151–153, 421–422, 428–432. 
68 Chatman 1978, 148–151, 253–254, 267; Thurén 2017, 136–137. 
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yleisö, Jeesus–opetuslapset sekä vertauksessa päähenkilö–sivuhenkilöt. Havainnollistan tätä 

muokatulla kaaviolla Boothin–Chatmanin versiosta.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 2. Kertomus kommunikaationa. 

 

Kertomuksessa jokainen kommunikaation taso keskustelee keskenään, jossa ylemmät tasot 

sisältävät alemman tason kommunikaation. Esimerkiksi evankeliumeissa Jeesuksen kertomat 

vertaukset sisältyvät hänen ja hänen opetuslastensa väliseen kommunikaatioon, mutta 

opetuslasten reaktio ei sisälly alempaan, vertauksen sisäiseen kommunikaatioon.70 

Tutkiessani Jeesuksen Ihmisen Poika -retoriikkaa, tarkastelen sisäisen kerronnan 

retoriikkaa tasolla Jeesus–opetuslapset. Ihmisen Poika -käsite esiintyy harvoin varsinaisesti 

vertauksen sisällä, mutta vertauksia käytetään osana retoriikkaa yhdessä Ihmisen Poika -

käsitteen kanssa. Menetelmällisesti on tarpeellista erottaa vertauksen sisäinen retoriikka 

Jeesuksen ja hänen opetuslastensa välisestä kommunikaatiosta, jossa vertauksella saattaa olla 

jokin toinen retorinen päämäärä. Kuitenkin vertausten käyttö perustuu siihen, että vertauksen 

sisäisessä maailmassa hyödynnetään sellaista yleisperiaatetta, joka tunnustetaan sen 

ulkopuolella. Niinpä vertausta voidaan käyttää retorisena välineenä vahvistamaan tiettyä 

ymmärrystä tai käyttäytymismallia vertaukseen rinnastettavassa tilanteessa.71 

Näiden kirjallisuustieteellisten näkökulmien hyödyntäminen eksegetiikkaan voi tuoda 

lisätietoa tekstistä kertomuksena ja kirjallisena tuotteena, mutta historiallisten tietojen 

kapeampi huomioiminen voi tehdä tekstin tulkinnan jokseenkin toisenlaiseksi kuin miten sen 

 
69 Chatman 1978, 151. 
70 Thurén 2017, 136–138. 
71 Thurén 2014, 369; 2017, 135. 

TEKSTI 
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historiallinen kirjoittaja tai lukija sen ymmärsi. Kuitenkin pyrin ottamaan huomioon tekstin 

historiallista taustaa riittävästi, jotta tähän ei olisi niin suurta vaaraa. Esittelen seuraavaksi 

tutkielmani varsinaisia menetelmiä, joissa otetaan huomioon erityisesti tekstin kirjoittajan ja 

lukijan sosiaalinen ympäristö osana retoriikan tutkimusta. 

3.2 Sosioretorinen tulkintamalli 

Sosioretorinen tulkintamalli (socio-rhetorical interpretation) on Vernon K. Robbinsin 

kehittelemä raamatuntutkimuksen viitekehys, jonka tarkoituksena on yhdistellä 1900–luvulla 

eksegetiikkaan tulleita uusia menetelmiä yhtenäiseksi ja laaja-alaiseksi tulkintamalliksi. Se 

yhdistelee kirjallisuuskritiikin, retorisen kritiikin, postmodernin kritiikin, teologisen kritiikin 

ja sosiaalitieteellisen kritiikin menetelmiä. Sen keskeinen tarkoitus on ennen kaikkea tutkia 

sitä, miten ihminen käyttää kieltä ja miten kieli tavoittaa elämän erityisesti sosiaalisen 

ulottuvuuden. Tulkintamallin nimi tulee sanoista ”sosio” ja ”retorinen”, joista ”sosio” viittaa 

sosiaalitieteellisten menetelmien hyödyntämiseen ja ”retorinen” kielen avulla ajatusten 

välittämiseen ja vaikuttamisen keinoihin. Robbins kehitteli tulkintamalliansa jo 1970–luvulta 

lähtien, ja 1990–luvulla se oli muotoutunut niin järjestäytyneeksi ja monipuoliseksi, että hän 

julkaisi sen käytöstä kaksikin teosta vuonna 1996.72 

Vaikka Robbins on kehitellyt tulkintamalliaan edelleen ja edennyt retorolektien 

tutkimuksen suuntaan, vuoden 1996 sosioretorisen tulkinnan opas soveltuu varsin hyvin 

tämän tutkielman menetelmien valintaan.73 Tässä oppaassa Robbins havainnollistaa 

tulkintamalliansa puhumalla monikerroksisesta seinävaatekudelmasta, jossa eriväriset langat 

muodostavat omia kuvioitaan ja muodostavat näin monikudoksisen seinävaatteen. Samalla 

tavalla hän on jaotellut tekstin erilaiset vivahteet ja sisällöt viiteen erilaiseen tekstin 

”kudostyyppiin”, joista kutakin erikseen tarkastelemalla saadaan tekstistä mahdollisimman 

yksityiskohtainen ja kokonaisvaltainen käsitys. Tällainen menetelmien yhdistelmä antaa 

tekstistä huomattavasti laajemman kuvan, kuin vain yhden menetelmän soveltaminen. 

Tulkintamallin haasteena on se, millä tavoin nämä menetelmät voidaan sovittaa tutkimuksessa 

yhteen, sillä kullakin tutkimusalalla tekstiin suhtaudutaan hieman eri tavoin. Toisaalta sen etu 

on sen tapa yhdistellä menetelmiä useilta tieteenaloilta.74 

 
72 Robbins 1996, ix, 1–2. Julkaistut teokset: Robbins, Vernon K. (1996). Tapestry of Early Christian Discourse: 

Rhetoric, Society and Ideology. London: Routledge; Exploring the Texture of Texts: a Guide to Sosio-Rhetorical 

Interpretation. Harrisburg, PA: Trinity Press International. 
73 Käytän menetelmieni taustalla Robbinsin jälkimmäistä vuonna 1996 julkaistua teosta ”Exploring the Texture 

of Texts”. Retorolekti on ihmisen tapa puhua asioista ja antaa ikään kuin kielellisen viitekehyksen siitä, miten 

tiettyjä asioita kuvataan ja havainnollistetaan, esim. maatalousyhteiskunnan vertaukset. Kuitenkaan tämä osa 

sosioretorisen tulkintamallin kehittelystä ei palvele oman tutkielmani kysymyksenasettelua. 
74 Robbins 1996, 1–2; Mathieson 2019, 37. 
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Tekstin kudosten viisijako tarkastelee tekstin sisäisiä kudoksia (inner texture) tekstien 

välisiä kudoksia (intertexture), sosiaalisia ja kulttuurisia kudoksia (social and cultural 

texture), ideologisia kudoksia (ideological texture) ja uskonnollisia kudoksia (sacred texture). 

Näitä tekstin eri kudoksia voidaan käsitellä kutakin erikseen, ja niistä voi rajata kullekin 

tutkimukselle sopivan määrän näkökulmia tai hyödyntää niitä kaikkia.75 Jotta näiden kudosten 

hahmottaminen olisi helpompaa, käyn kunkin niistä lyhyesti läpi ja teen lopussa yhteenvedon 

tässä tutkielmassa hyödynnettävistä kudoksista ja menetelmistä. 

Tekstin sisäisistä kudoksista tarkastellaan sen kirjallisia piirteitä, kuten toistoa, 

ketjutusta, kerrontaa, aloitus–keskiosa–lopetus -rakenteita, argumentaatiota ja 

sensoriesteettisyyttä (sensory–aesthetic).76 Tekstin sisäisten kudosten tarkastelu edustaa sen 

”lähilukua”. Tekstin lähiluvulla tarkastellaan siis tekstin sisäistä ja kielellistä rakennetta, sitä, 

millaisella tekstillä halutaan välittää ajatuksia ja vaikuttaa vastaanottajaan.77  

Tekstienväliset kudokset tarkoittavat tekstin tekemiä tulkintoja ja viittauksia sen 

ulkopuolisesta maailmasta. Ne kuvaavat tekstin sisäisen ja ulkoisen maailman välisiä 

yhteyksiä. Tämä laaja kirjo voidaan jakaa ainakin kirjallisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 

historiallisiin yhteyksiin. Näiden kudosten tärkeimpänä päämääränä on selvittää, pyrkiikö 

teksti esittämään kyseisiä tekstin ulkopuolisen maailman kohteita tarkasti ja todenmukaisesti 

vai tahallisesti muuntaen niitä niin, että tekstin luomat uudet ilmiöt ovat ottaneet vaikutteita 

todellisesta maailmasta. Tällaista tosimaailman ilmiöiden lainaamista ja muuntelua voidaan 

tehdä esimerkiksi ideologisista syistä. Tämä taso on kiinnostavaa erityisesti historiallis-

kriittisessä tutkimuksessa, kun arvioidaan tekstin suhdetta siihen liittyviin tosimaailman 

tapahtumiin.78 Kuitenkin joudun rajaamaan tämän näkökulman tutkielmani laajuuden 

ulkopuolelle, mutta se sopisi varsin hyvin evankeliumin lukijaan kohdistuvan retoriikan 

tutkimiseen.  

Sosiaalisten ja kulttuuristen kudoksien tulkinta hyödyntää erityisesti sosiaalitieteellisiä 

tutkimusmenetelmiä. Nämä kudokset korostavat tekstin luonnetta sosiaalisena ja kulttuurisena 

tuotteena, jolla on oma sisäinen sosiaalinen ja kulttuurinen maailma. Tämä näkökulma eroaa 

edellisestä siinä, ettei se pyri esittämään tosimaailman sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä, vaan 

tekstin sisäisiä ”omia” ilmiöitä sellaisinaan ja suhteessa toisiinsa. Tekstin sisäisen ja ulkoisen 

 
75 Robbins 1996, 2–6. 
76 Sensoriesteettisyys tarkoittaa sitä, millainen vaikutelma ja tunnelma tekstistä välittyy lukijalle. 
77 Robbins 1996, 7–8. Lisää tekstin sisäisistä kudoksista kts. Robbins 1996, 7–39. 
78 Robbins 1996, 5, 40. Tekstien väliset kudokset jakautuvat neljään osaan: suullinen ja kirjallinen kudos (oral-

scribal intertexture), kulttuurinen kudos (cultural intertexture), sosiaalinen kudos (sosial intertexture) ja 

historiallinen kudos (historical intertexture). Lisää kts. Robbins 1996, 40–70. 
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maailman vertailulla voidaan löytää niiden keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, mikä 

vaikuttaa lukijan tapaan tulkita tekstiä. Tässä mielessä esimerkiksi lukijalle vieraat ilmiöt ja 

käsitykset vaativat kertojaa selittämään ne, vaikka tekstin sisäisessä maailmassa ne olisivat 

itsestään selviä. Tekstin sosiaaliset ja kulttuuriset kudokset voivat sisältää epäsuoria 

kehotuksia lukijalle ja siten ohjata häntä omaksumaan joitakin tekstin kannattamia sosiaalisen 

ja kulttuurisen maailman piirteitä.79 

Ideologisista kudoksista tutkitaan tekstin taustalla olevia ideologisia käsityksiä ja 

ideologisen ajattelun suhdetta tekstin kirjoittajan ja oletetun lukijan välillä. Mitkä asiat 

kirjoittaja olettaa lukijan tunnustavan tai kiistävän? Missä asioissa kirjoittaja pyrkii 

vaikuttamaan lukijan ideologisiin käsityksiin? Ideologinen kudos lähestyy tekstin takana 

olevaa maailmaa arvioidessaan sen kirjoittajan ja oletetun lukijan ideologioita.80  

Uskonnolliset kudokset kuvaavat jumaluuden ja ihmisen välistä suhdetta. Ne sisältävät 

tekstin välittämät käsitykset jumaluuksista, niihin suhtautumisesta ja niiden vaikutuksesta 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Uskonnolliset kudokset ovat eniten Raamatun 

teksteistä tutkittu kudostyyppi, mutta niiden yksipuolinen tarkastelu estää tekstin 

ymmärtämistä sosiaalisena ja kulttuurisena viestintänä. Sen vuoksi tekstiä olisi tärkeää 

tarkastella uskonnollisten kudosten lisäksi myös muiden kudosten näkökulmista.81 

Seuraavaksi esittelen tässä tutkielmassa hyödynnettäviä valikoituja menetelmiä tekstin 

sisäisistä, sosiaalisista, kulttuurisista ja uskonnollisista kudoksista. Sosioretorisen 

tulkintamallin sisäisistä kudoksista kiinnostavimpia näkökulmia ovat tutkimuskysymyksen 

kannalta sen argumentaatioanalyysi ja Ihmisen Poika -käsitteen rooli siinä. Lisäksi tarkastelen 

Ihmisen Poika -käsitteen asemointia perikoopin rakenteessa alun, keskiosan ja lopetuksien 

välillä. Kolmanneksi, tarkastelen perikooppien sisältämää toistoa ja ketjutusta suhteessa 

Ihmisen Poika -retoriikkaan, mikä voi auttaa argumentaation rakenteen analysoimisessa.82 

Sosiaalisten ja kulttuuristen kudosten yleisistä aiheista (Common social and cultural 

topics) nostan esille kunnian ja häpeän sekä julkisen haastamisen ja siihen vastaamisen 

(Challenge-Response). Kunnia ja häpeä ohjaavat sosiaalista käyttäytymistä ja luovat 

 
79 Robbins 1996, 71–72. Sosiaaliset ja kulttuuriset kudokset jakautuvat kolmeen pääosaan: Erityisiin sosiaalisiin 

aiheisiin (specific social topics), yleisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin aiheisiin (common social and cultural topics) 

ja lopullisiin kulttuurisiin kategorioihin (final cultural topics). Lisää kts. Robbins 1996, 72–89. 
80 Robbins 1996, 95, 132. Ideologiset kudokset jakautuvat neljään osaan: erilliset sijainnit (individual locations), 

suhde ryhmiin (realation to groups), älyllisen keskustelun käytännöt (modes of intellectual discourse) ja 

ideologian piirit (spheres of ideology). Lisää kts. Robbins 1996, 95–115. 
81 Robbins 1996, 5, 120. Uskonnolliset kudokset jakautuvat kahdeksaan osaan: Jumaluuteen (diety), pyhiin 

henkilöihin (holy person), henkiolentoihin (spirit being), pyhään tai myyttiseen historiaan (divine history), 

ihmisen lunastukseen (human redemption), ihmisen sitoutumiseen (human commitment), uskonnolliseen 

yhteisöön (religious community) ja etiikkaan (ethics). Lisää kts. Robbins 1996, 120–130. 
82 Robbins 1996, 19–29. 



18 

 

arvojärjestyksen ihmisten välille, sillä kunnia jakautuu yhteisön jäsenille epätasaisesti. 

Henkilön tai sosiaalisen ryhmän kunnia voi olla joko perittyä tai itse ansaittua. Kunniaa ja 

häpeää tutkiessa oletetaan, että yhteisössä käydään jatkuvaa kilpailua sosiaalisesta asemasta, 

jolloin kunnian ja häpeän ulottuvuus on perustavanlaatuinen osa kaikkea sosiaalisen elämän 

järjestystä. Henkilö voi julkisesti haastaa toisen henkilön, jolloin haasteeseen tulee vastata 

yhteisön hyväksymällä tavalla säilyttääkseen tai korottaakseen omaa asemaansa ja 

kunniaansa. Sen sijaan haasteen hävinnyt osapuoli menettää osan kunniastaan ja joutuu 

julkisen häpeän kohteeksi. Haasteessa voittajaksi katsotaan se henkilö, joka yleisön mielestä 

onnistuu puolustautumaan tai osoittamaan vastapuolensa heikkouden paremmin. Haaste voi 

olla myös positiivinen, jolloin vähemmän kunniakas henkilö pyrkii pääsemään 

kunniakkaamman henkilön hyväksymäksi ja siten jakamaan tämän kunnia-aseman. Tällaiset 

haastamiset olivat antiikin Välimerellä totuttu tapa kilpailla sosiaalisesta asemasta ja ratkoa 

erimielisyyksiä.83 

Uskonnollisista kudoksista tutkin Jeesuksen väitteitä ”Ihmisen Pojasta” ja tällaisen 

puheen vaikutusta uskonnollisen yhteisön varhaiseen muotoutumiseen ja ihmisen 

sitoutumiseen. Tästä näkökulmasta tarkastelen Jeesuksen puhetta ”Ihmisen Pojasta” hänen 

opetuslapsilleen, juutalaisille hengellisille johtajille ja juutalaiselle kansalle. Tiedostan tämän 

valinnan rajaavan tutkimustuloksia, mutta pidän rajausta silti mielekkäänä, sillä Ihmisen 

Poika -käsitteen käyttö esiintyy aina näiden yleisöjen läsnä ollessa ja yli puolet niistä vain 

opetuslasten kuullen. Lisäksi näissä puheissa käsitellään merkittäviä opetuslasten sitoutumista 

määrittäviä kohtia (8:18–22; 16:24–28; 26:21–25).84 En käsittele erikseen jumaluutta tai pyhiä 

henkilöitä uskonnollisista kudoksista, jotta Ihmisen Poika -käsitteen teologisen merkityksen 

sijaan keskittyisin sen retoriseen käyttöön. Edellä valitut näkökulmat soveltuvat mielestäni 

parhaiten uskonnollisen retoriikan tutkimiseen sosiaalisissa suhteissa. 

Seuraavassa luvussa käsittelen valittuja tekstikohtia teemoittain näiden välineiden 

avulla. Analyysin järjestykselle on hyödyllistä arvioida menetelmien riippuvuus toisistaan. 

Tekstin rakennetta arvioivia menetelmiä (aloitus–keskiosa–lopetus, ketjutus ja toisto) on syytä 

hyödyntää ennen sen sisällön arvioimista (kunnia ja häpeä, julkiset haastamiset, 

argumentaatioanalyysi ja valitut uskonnolliset kudokset). Silloin rakenteesta tehdyt havainnot 

palvelevat sisällön analyysiä täydentämällä tekstistä saatavaa tulkintaa. 

 
83 Robbins 1996, 75–77, 80–81. 
84 Robbins 1996, 126–129. 
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4 Analyysi 
Tässä luvussa käsittelen evankeliumin kaikki 30 Ihmisen Poika -käsitteen esiintymää edellä 

esiteltyjen menetelmien avulla. Olen jakanut esiintymät Ihmisen Pojan nykyiseen asemaan 

(luku 4.1), Ihmisen Pojan kärsimykseen, kuolemaan ja kuolleista heräämiseen (luku 4.2) ja 

Ihmisen Pojan tulemiseen ja uuteen valtakuntaan (luku 4.3).85 Jaottelemalla esiintymät 

tutkielman havaintojen kokonaiskuvaa on helpompi seurata. Olen tietoinen, että tämä ei ole 

ongelmaton tapa ryhmitellä esiintymiä, sillä jotkut tekstikohdat lukeutuisivat useamman 

alaluvun alle. Pidän analyysissä esillä sitä, mihin kohtaan evankeliumin kerrontaa kukin 

Ihmisen Poika -esiintymä kuuluu ja teen johtopäätöksiini yhteenvedon käsitteen käytöstä 

Matteuksen evankeliumin edetessä. 

Analysoin jokaisen tekstikohdan siten, että aluksi esittelen perikoopin keskeisen 

sisällön, lainaan siitä keskeisimmät jakeet ja teen havainnot menetelmien avulla. Selvitän 

myös esittelyssä kohtauksen sosiaalista tilannetta ja lähikontekstia sen verran kuin se 

hyödyttää havaintojen tekemistä ja niiden perustelemista. Analyysin tavoitteena on arvioida 

Ihmisen Poika -käsitteen käyttöä vaikuttamisen keinona. Lähdetekstini lainauksista sekä 

käännöksestä sanat ”Ihmisen Poika” on havainnollisuuden vuoksi lihavoitu. Suomenkielinen 

käännökseni ja tekstissä tekemäni suorat lainaukset pohjautuvat Suomen Ev.lut. kirkon 

vuonna 1992 käyttöönottamaan Raamatun suomennokseen (myöhemmin KR92). 

4.1 Ihmisen Pojan nykyinen asema 

Tässä alaluvussa käsittelen ne Ihmisen Poika -käsitteen esiintymät, joissa käsitellään 

Jeesuksen/Ihmisen Pojan nykyistä asemaa. Hänen toiminnassaan tulee esille erityisesti 

opettaminen, sairaiden parantaminen ja julistus taivasten valtakunnasta. Evankeliumin 

ensimmäiset seitsemän lukua käsittelevät Jeesuksen Kristuksen taustaa, syntyä ja julkisen 

toiminnan alkuvaiheita. Kingsburyn mukaan kertomuksen alku saattaa lukijan odottamaan 

pian alkavaa konfliktia Jeesuksen ja juutalaisten johtajien välillä, sillä Jeesus puhuu 

vuorisaarnassaan (5–7) seuraajiensa vainoamisesta (5:10–12), lainopettajien ja fariseusten lain 

noudattamisen riittämättömyydestä (5:20) ja tekopyhistä (6:1–18). Lisäksi Matteus kuvaa 

Jeesuksen opetusta toisenlaiseksi kuin lainopettajien.86 

4.1.1 Koditon Ihmisen Poika (8:20) 

Evankeliumin ensimmäinen maininta Ihmisen Pojasta on vasta sen kahdeksannessa luvussa, 

kun Jeesuksen on kerrottu toimineen ympäri Galileaa ja saapuneen vuorisaarnansa jälkeen 

 
85 Burkett 1999, 122; Kingsbury 1988a, 59–60; 95; Saunders 2017, 1–2. 
86 Kingsbury 1988a, 60. 
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Kapernaumiin (4:23; 8:1, 5). Tekstijakso 8:18–22 käsittelee opetuslapseutta.87 Sen kuvaama 

tilanne jatkuu edellisestä tilanteesta, jossa Jeesus oli Pietarin kodissa ja paransi tämän anopin. 

Nyt Jeesus aikoo lähteä vastarannalle, koska väkeä oli kokoontunut niin paljon. Jakeissa 19–

22 lainopettaja ja opetuslapsi puhuttelevat Jeesusta hänen seuraamisestaan. 

19 καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν 

αὐτῷ· διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν 

ἀπέρχῃ. 20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ 

ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

21 ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν 

αὐτῷ· κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν 

καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς 

λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι καὶ ἄφες τοὺς 

νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 

19 Ja yksi lainopettaja tuli esiin sanoi 

hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, 

minne tahansa menetkin." 20 Ja Jeesus 

vastasi hänelle: "Ketuilla on luolansa ja 

taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen 

Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi." 21 

Eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi 

hänelle: "Herra, anna minun ensin käydä 

hautaamassa isäni." 22 Mutta Jeesus sanoi 

hänelle: "Seuraa minua! Anna kuolleiden 

haudata kuolleensa." 

 

Jakso päättyy tähän Jeesuksen vastaukseen, ja seuraavassa perikoopissa Jeesus lähtee 

opetuslapsineen vesille. Jeesus mainitsee Ihmisen Pojan keskellä tätä jaksoa vastatessaan 

lainopettajalle. Kysymys- ja vastausparit toimivat toisilleen rinnasteisina ja täsmentävät 

Jeesuksen/Ihmisen Pojan seuraamista eri näkökulmista. Jeesus vastaa molemmille 

keskustelijoille hyvin eri tavoin, eivätkä ne ole yksiselitteisiä.88 Molemmista vastauksista 

voidaan löytää positiivista, negatiivista ja varoittavaa sävyä. 

Kahden Jeesuksen seuraajan esille tulemiset ja Jeesuksen seuraan lyöttäytymiset ovat 

positiivisia julkisia haasteita, joissa nämä henkilöt haluavat esiintyä Jeesuksen rinnalla ja siten 

jakaa hänen kanssaan hänen kunniansa. Jeesuksen vastaukset yhtäältä varoittavat heitä 

torjumasta häntä ja toisaalta kutsuvat omasta elämästä luopumiseen ja aitoon 

opetuslapseuteen. Saunders käyttää käsitettä ”aito opetuslapseus”, joka tarkoittaa suostumista 

Jeesuksen opetuslapsille antamiin vaatimuksiin (vrt. 7:21–23) vastakohtana heille, jotka 

haluaisivat olla vain nimellisesti opetuslapsia.89 Seuraavassa perikoopissa ei kerrota 

eksplisiittisesti, tulivatko myös nämä henkilöt Jeesuksen mukana veneeseen (j. 23), vai 

jäivätkö he loukkaantuneina pois Jeesuksen opetuslasten joukosta. 

Ihmisen Poika -käsitteen retorinen käyttö ja sen merkitys uskonnollisten kudosten 

valossa avautuu argumentaatioanalyysissä. Tämä perikooppi on ensimmäinen kohta 

evankeliumia, jossa esiintyy vastakkainasettelu Jeesuksen ja hengellisten johtajien välillä. 

Witte esittää, että syy tähän on se, että Jeesus haluaa tehdä eron itsensä ja tämän lainopettajan 

välillä. Hän on opettaja profeetallisessa mielessä, eikä niin kuin lainopettajat, jotka opettavat 

 
87 Kingsbury 1988a, 98. 
88 Witte 2016, 86. 
89 Saunders 2017, 44. 
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lakia.90 Lisäksi perikoopin lainopettaja ei liene aito opetuslapsi, vaikka häntä sellaiseksi ehkä 

kutsutaankin, sillä hän kutsuu Jeesusta vain opettajaksi. Kuitenkin muut Jeesuksen todelliset 

opetuslapset kutsuvat häntä herraksi.91 Lainopettajan tapa puhutella Jeesusta ”opettajaksi” 

paljastaa, ettei hän ole valmis sellaiseen elämästään luopumiseen, jota Jeesus opetuslapsiltaan 

vaatii. Kuitenkin Jeesus epäsuorasti kutsuu häntä aitoon opetuslapseuteen.92 

Jeesus vastaa lainopettajalle lyhyellä vertauksella. Hän tarttuu lainopettajan väitteeseen 

hänen seuraamisestaan ja nostaa esille, ettei Ihmisen Pojalla ole, mihin päänsä kallistaisi. 

Tämä merkillinen ilmaisu on ymmärretty joko liioitellusti kodin puuttumisena tai kielikuvana 

Jeesuksen jatkuvasta vainon kokemisesta, joka on räikeä vastakohta tuossa kulttuurissa 

hyveenä pidetylle vieraanvaraisuudelle.93 Toisaalta tämän ilmaisun molemmat tulkinnat 

kuvaavat sitä, millaiseen elämään Jeesus kutsuu opetuslapsiaan. 

Jeesuksen jälkimmäinen keskustelukumppani saa nuhteet siitä, että hän haluaa ennen 

Jeesuksen seuraamista käydä hautaamassa isänsä, mikä voi merkitä elävästä isästään 

huolehtimista jopa vuosien ajan hänen kuolemaansa asti. Isän hautaaminen on tapa 

kunnioittaa vanhempiaan ja kuuluu dekalogin tulkintaan sekä sosiaalisiin velvollisuuksiin.94 

Jeesuksen käsky seurata itseään merkitsee, että hänen seuraamisensa on tärkeämpää ja 

kunniallisempaa kuin isänsä hautaaminen sekä muut siihen rinnastettavat sosiaaliset 

velvoitteet. Käsky sisältää epäsuoran väittämän, että sosiaalisen velvoitteen laiminlyöminen ja 

siitä koituva häpeä on pienempi haitta kuin viivyttää Jeesuksen/Ihmisen Pojan seuraamista. 

Ihmisen Poika -käsitettä käytetään tässä tekstijaksossa osana muuta argumentaatiota, 

joka käsittelee Jeesuksen seuraamista. Ensinnäkin, Jeesuksen argumentaatio korostaa, että 

hänen asemansa profeetallisena opettajana on toisenlainen kuin lainopettajien (vrt. 7:29). 

Toiseksi, se kuvaa Jeesuksen/Ihmisen Pojan kohtaloa vähävaraisena ja vainottuna. 

Kolmanneksi, Jeesuksen vastaukset molemmille henkilöille korostavat, että hänen/Ihmisen 

Pojan seuraaminen vaatii sosiaalisen aseman, velvoitteiden ja oman kunnian hylkäämistä (vrt. 

16:24–26). Uskonnollisten kudosten näkökulmasta Jeesus pyrkii retoriikallaan kutsumaan 

heitä seuraajiensa joukkoon ja sitoutumaan hänen seuraamiseensa. 

 
90 Witte 2016, 80, 89, 94–95. 
91 Kingsbury 1988b, 51–52; Witte 2016, 94; Saunders 2017, 39–41. Witten mukaan lainopettajaa ei kutsuta 

opetuslapseksi. Alkutekstin ilmaisu ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ] voidaan kääntää sanoin ”eräs toinen, hänen 

opetuslapsensa”. Kts. Witte 2016, 82–83. 
92 Keener 2009, 277; Saunders 2017, 42, 44. 
93 Kingsbury 1988b, 50; Keener 2009, 274; Witte 2016, 83–84.  
94 Ex 20:12; Deut 5:16. Kingsbury 1988b, 54; Keener 2009, 275–276; Saunders 2017, 38. 
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4.1.2 Syntien anteeksiantaja (9:6) 

Perikoopissa 9:1–8 Jeesuksen luokse tuodaan halvaantunut, jolle hän antaa synnit anteeksi. 

Paikalla on lainopettajia, jotka paheksuvat itsekseen Jeesusta, sillä heidän mielestään hän 

herjaa Jumalaa. Jeesus näki tämän herättävän heissä kohua ja alkaa siksi puhua vallasta 

parantaa ja antaa syntejä anteeksi. Todistuksena puheistaan ja teostaan Jeesus parantaa 

halvaantuneen, jolloin paikalla oleva kansa pelästyy ja ylistää Jumalaa tapahtuneen vuoksi. 

5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· ἀφίενταί 

σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ 

περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 

ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· 

ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς 

τὸν οἶκόν σου. 

5 Kumpi siis on helpompaa, sanoa: 'Sinun 

syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse 

ja kävele'? 6 Mutta jotta te tietäisitte, että 

Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä 

syntejä anteeksi" – hän puhui nyt 

halvaantuneelle – "nouse ylös, ota vuoteesi 

ja mene kotiisi." 

  

Perikooppi alkaa sillä, että Jeesus astuu veneeseen ja kulkee järven yli kotikaupunkiinsa, joka 

on tekstijakson tapahtumapaikka. Tekstin keskiosa käsittelee Jeesuksen ihmeparantamista ja 

konfliktia lainopettajien kanssa. Perikoopin tähtäyspiste on ihmeteon sijaan se, että ihmiset 

uskoisivat Ihmisen Pojan valtaan antaa syntejä anteeksi, joka liitetään tässä Jumalan 

toimintaan (j. 8).95 Kansa asetetaan uskonsa (j. 2) ja Jumalan ylistyksen (j. 8) kautta 

vastakkain lainopettajien kanssa, jotka syyttivät Jeesusta jumalanpilkasta ja joilla oli 

sydämessään ”pahoja ajatuksia”.96 Lainopettajien ja Jeesuksen välinen konflikti syvenee, sillä 

Jeesus esiintyy perikoopissa syntien anteeksi antamisen vuoksi Jumalan auktoriteetin 

edustajana. Lainopettajat olivat puolestaan tottuneet itse edustamaan Jumalan auktoriteettia 

lain tulkinnassaan.97 Jeesuksen avoin kritiikki heitä vastaan syventää konfliktia ja tuo heille 

häpeää kansan seuratessa tilannetta. 

Jeesus todistaa ihmeteollaan, että ”Ihmisen Pojalla” on valta antaa syntejä anteeksi.98 

Jeesuksen argumentaatiossa käytetään hyväksi sekä puhetta, että tekoja. Näin kuulijat saavat 

takeet Jeesuksen puheiden uskottavuudesta, vaikka syntien anteeksiantamista ei voi ulkoisesti 

todentaa.99. Lainopettajilla ei ole keinoja kiistää Jeesuksen puheita tai ihmetekoja, joten 

kansan johtopäätöksenä on asettua Jeesuksen puolelle ja ylistää Jumalaa tapahtuneesta. 

Vaikka kansa ylistää Jumalan ”ihmisille” (τοῖς ἀνθρώποις) antamaa valtaa, se viittaa 

kontekstin ja kielen perusteella Ihmisen Poikaan, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Kansa ei kuitenkaan 

täysin hyväksy Jeesuksen väitteitä, sillä se liittää vallan tehdä näitä ihmeitä Jumalaan, eikä 

 
95 Keener 2009, 288; Ye 2014, 40–41, 66; Witte 2016, 97–99; Saunders 2017, 46. 
96 Saunders 2017, 46–48. 
97 Keener 2009, 289–290; Witte 2016, 96, 102; Saunders 2017, 47. 
98 Jeesuksen vallasta, ἐξουσία, kts. Saunders 2017, 49–50. 
99 Keener 2009, 290; Witte 2016, 99. 
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Jeesuksen väitteen mukaisesti Ihmisen Poikaan (9:6).100 Niinpä kansa ei uskalla asettua täysin 

Jeesuksen puolelle, sillä se asettaisi heidät vastakkain lainopettajien kanssa. 

Tällä kertaa Jeesus on aktiivinen hänen ja hengellisten johtajien välisen konfliktin 

syntymisessä, kun edellisessä tekstikohdassa aloitteen tekijä oli lainopettaja. Jeesus tuo 

syntien anteeksi antamisen ja siten Jumalan toiminnan välikappaleena olemisen aiheeksi, joka 

johtaa konfliktin syvenemiseen hänen ja hengellisten johtajien välillä. Jeesuksen 

argumentaation päämääränä on saada yleisö uskomaan ja seuraamaan häntä. Näin Jeesus 

pyrkii saamaan kansan puolelleen ja seuraamaan häntä sekä tekemään jyrkän eron hänen 

seuraajiensa ja vastustajiensa välillä. Perikoopin uskonnollisissa kudoksissa toistuu Ihmisen 

Poika -käsitteen liittäminen uskonnollisen yhteisön jäsenten keräämiseen ja Jeesuksen 

seuraajaksi sitoutumiseen. Teksti ei kuitenkaan mainitse kenenkään näistä seuranneen 

Jeesusta ylistyksestä huolimatta. Kansan ylistys koituu perikoopissa Jeesukselle kunniaksi, 

mutta lainopettajat joutuvat hiljaisina häpeään.  

4.1.3 Ihmisen Poika ja Johannes Kastaja (11:19) 

Tekstijaksossa 11:7–19 Jeesus puhuu ensin Johannes Kastajasta ja ihmisten mielenkiinnosta 

häneen ja hänen tehtäväänsä (11:7–15) ja esittää sitten vertauksen, joka käsittelee Johannesta, 

Ihmisen Poikaa ja ”tätä sukupolvea”. Matteuksen evankeliumissa ”tämä sukupolvi” viittaa 

yhdellä sanalla Jeesuksen vastustajiin, joita tässä perikoopissa edustavat sekä juutalainen 

kansa että heidän johtajansa.101  

Jakso alkaa Johanneksen opetuslasten poistumisella paikalta, sillä he olivat tätä ennen 

keskustelemassa Jeesuksen kanssa (11:1–6). Jeesus tunnustaa Johanneksen profeetaksi ja 

samaistaa hänet profeetta Eliaan, joka oli Vanhassa testamentissa ennustettu tulevan ennen 

Herran päivää (Mal. 3:23). Puheen päättävässä vertauksessa Jeesus puhuu tästä sukupolvesta 

viitaten paikalla oleviin kuulijoihinsa. Ihmisen Poika -käsite esiintyy viimeisessä jakeessa ja 

viittaa Jeesuksen ateriointiin opetuslapsi Matteuksen luona, sillä paikalla oli tuolloin 

publikaaneja ja muita syntisiä (9:9–12). 

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; 

ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς 

ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 17 

λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ 

ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ 

ἐκόψασθε. 18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε 

ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον 

ἔχει· 19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων 

καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωπος 

16 "Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? 

Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka 

huutavat toisilleen: 17 'Me soitimme teille 

huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme 

valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.' 

18 Kun Johannes tuli, eikä hän syönyt eikä 

juonut, he sanovat: 'Hänessä on paha henki.' 

19 Tuli Ihmisen Poika, joka syö ja juo, ja 

he sanovat: 'Katsokaa, mikä syömäri ja 

 
100 Witte 2016, 99–100; Saunders 2017, 50–52. Witte liittää ”ihmisille annetun vallan” Jumalan valtakunnan 

yhteisöön, ts. opetuslapsiin. Kts. Witte 2016, 101. 
101 Davies & Allison 1991, 260–261; Witte 2016, 79, 109–110; Saunders 2017, 62–63. 
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φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 

ἔργων αὐτῆς. 

juomari, publikaanien ja syntisten ystävä.' 

Mutta viisaus tunnetaan sen teoista! 

 

 

Käsittelen seuraavaksi erityisesti Jeesuksen argumentaatiota. Jeesuksen puhe alkaa 

kolminkertaisella kysymyksellä siitä, miksi ihmiset olivat kiinnostuneita Johanneksesta (j. 7–

9). Hänen puheensa tekee pitkän sillan Johanneksesta Ihmisen Poikaan, jonka aikana hän 

määrittelee Johanneksen tärkeäksi profeetaksi. Puhe kuitenkin tähtää sen loppuun, missä 

Jeesus vertauksen avulla rinnastaa Johanneksen ja Ihmisen Pojan siinä, kuinka ihmiset ovat 

heihin suhtautuneet.  

Jeesus tuo vertauksessaan (j. 16–17) ja sen selityksessä (j. 18–19) uuden ulottuvuuden 

Johanneksesta käytävään keskusteluun, kun hänet asetetaan vertailuun Ihmisen Pojan kanssa. 

Vertauksen ihmisryhmä ”me” on tyytymätön siihen, ettei heidän yleisönsä vastaa sopivalla 

tavalla kutsuihin tanssia tai itkeä, jotka voidaan määritellä positiivisiksi julkisiksi haasteiksi. 

Pidän uskottavana tutkijoiden enemmistön tulkintaa vertauksesta, jossa Jeesus ja Johannes 

toimivat aloitteen tekijöinä ja ”tämä sukupolvi” rinnastetaan vertauksessa moitittavaan 

yleisöön.102 Näin tulkittuna vertauksen selitys ilmaisee sen, kuinka tämä vastahakoinen 

sukupolvi suhtautuu Johannekseen ja Jeesukseen herjaavasti ja pilkallisesti, päinvastoin kuin 

heidän odotettiin suhtautuvan.103 He epäonnistuvat vastaamaan julkiseen haasteeseen sille 

sopivalla tavalla, joka Jeesuksen ja Johanneksen tilanteessa tarkoittaisi heidän seuraamistaan 

ja heidän opetuksensa noudattamista. Selityksessä Johannes liitetään kääntymyksen ja paaston 

julistamisen vuoksi valittajaisiin, johon ”tämä sukupolvi” ei ota osaa. Jeesus/Ihmisen Poika 

rinnastetaan vertauksen huilunsoittoon ja tanssiin, sillä hän salli luokseen syntiset ja 

publikaanit, mitä juutalaiset hengelliset johtajat pitivät hengelliselle opettajalle 

sopimattomana (9:11). 

Jeesuksen argumentaatiossa Ihmisen Poika -käsitteen avulla ilmaistaan, miten ”tämä 

sukupolvi” torjuu hänet. Vaikka kansa on kiinnostunut Jeesuksen toiminnasta, he eivät 

kuitenkaan sitoudu Jeesuksen seuraamiseen, koska he pelkäävät hengellisiä johtajiaan. Niinpä 

kansa ja oletettavasti myös heidän hengelliset johtajansa nimetään tämän torjumisen vuoksi 

”täksi sukupolveksi”.104 Jeesuksen retoriikka pyrkii kuitenkin suostuttelemaan heitä hänen 

seuraajikseen kehumalla ensin heidän ymmärrystään Johanneksen identiteetistä profeettana 

(11:9) ja viimeisenä muistuttaa viisauden tuntemisesta sen teoista (11:19). Tämä viittaa 

 
102 Keener 2009, 340–341; Witte 2016, 109–110; Saunders 2017, 62–63. Vertauksen toisenlaisista tulkinnoista 

kts. Witte 2016, 109–110; Saunders 2017, 62–63. 
103 Witte 2016, 110. 
104 Jeesuksen/Ihmisen Pojan torjumisesta, kts. Kingsbury 1988a, 11, 118–122; Saunders 2017, 60–61. 
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kertomuksessa Jeesuksen ja Johanneksen tekoihin (vrt. 11:4–5). Jeesus siis muistuttaa kansaa 

niistä Jeesuksen tekemistä ihmeteoista, joiden tulisi vakuuttaa heidät hänen seuraamisestaan. 

Jeesuksen puheen ja sen vertauksen retoriikka kulminoituu jälleen Ihmisen Poika -

käsitteeseen ja häneen oikein suhtautumiseen. Kansa ja heidän hengelliset johtajansa 

nimetään Jeesuksen/Ihmisen Pojan torjumisen vuoksi ”täksi sukupolveksi”. Heitä 

houkutellaan Jeesuksen seuraajien joukkoon, mutta jäävät sen ulkopuolelle. Sen sijaan 

syntiset ja publikaanit nimetään niiksi, jotka ovat Jeesuksen seuraajia.105 Jeesus suostuttelee 

kuulijoitaan käyttämällä monipuolisia retorisia keinoja: retorisia kysymyksiä, kuulijan 

kehumista, tunnetun henkilön tai ilmiön vertaamista itseensä sekä puheen ytimekästä 

päättämistä. 

4.1.4 Sapatin herra (12:8) 

Luvussa 12 Jeesuksen ja juutalaisten hengellisten johtajien välinen konflikti syvenee heidän 

käsitellessä Mooseksen lain oikeaa tulkintaa.106 Jaksossa 12:1–8 Fariseukset moittivat 

Jeesusta siitä, että hän antoi opetuslastensa katkoa viljantähkiä ja syödä niitä sapattina. Jeesus 

puolustautuu ensiksi viittaamalla kuningas Daavidiin, joka söi yhdessä miestensä kanssa 

temppelin uhrileivät, vaikka se oli heiltä kiellettyä. Toiseksi Jeesus viittaa pappien 

työskentelyyn temppelissä sapattinakin. Jakeissa 6–8 Jeesus alkaa vuorostaan opettaa 

fariseuksia oikeasta kirjoitusten tulkinnasta ja tapahtumahetken todellisuudesta, jossa on 

paikalla jokin temppeliä suurempi. Loppukaneettina Jeesus viittaa Ihmisen Poikaan tässä 

sapattikiistassa. 

6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν 

ὧδε. 7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· ἔλεος θέλω 

καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς 

ἀναιτίους. 8 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

 

6 Minä sanon teille: tässä on enemmän kuin 

temppeli. 7 Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä 

tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, 

en uhrimenoja', te ette tuomitsisi syyttömiä. 

8 Niinpä Ihmisen Poika on sapatin herra." 

 

Tekstijakson alku (12:1–2) esittelee tapahtumatilanteen sekä ristiriidan Jeesuksen opetuslasten 

toiminnan ja fariseusten puheen välillä. Tekstin keskiosta alkaa Jeesuksen monologi, jossa 

hän puolustautuu haastamalla fariseusten syytöksen (12:3–6). Jakson lopussa Jeesus alkaa 

opettaa fariseuksia ja päättää puheensa ytimekkääseen väitteeseen Ihmisen Pojasta.  

Jeesus tekee puheessaan kaksi viittausta kirjoituksiin aloittamalla sanoilla οὐκ 

ἀνέγνωτε, ”ettekö tunne” tai ”ettekö ole lukeneet”.107 Ensimmäinen lainattu kirjoitus 

käsittelee pyhien ruokien syömistä ja jälkimmäinen taas pappien työskentelyä sapattina 

 
105 Saunders 2017, 67, 71. 
106 Kingsbury 1988a, 20–22; Witte 2016, 114. 
107 Liljeqvist 2007, 31. 
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temppelissä. Molempien lainausten päämääränä on osoittaa, etteivät sapatti- ja uhrisäädökset 

päde silloin, kun kyse on niitä suuremmasta Jumalan antamasta tehtävästä, eli Jumalan 

palvelemisesta. Daavid joutui syömään uhrileivät pysyäkseen hengissä Saulin vainoissa, ja 

pappien tulee rikkoa sapatti ennemmin kuin keskeyttää temppelin uhrikultti.108 Jeesus väittää 

kyseessä olevan juuri sellainen tilanne sanoilla ”tässä on enemmän kuin temppeli” ja 

”Ihmisen Poika on sapatin Herra”. Siis Ihmisen Poika on suurempi kuin temppeli. Jeesus siis 

esiintyy puheidensa perusteella Jumalalta saamansa tehtävän täyttäjänä, ”Herrana” ja oikeana 

lain tulkitsijana.109 Vaikka Jeesus kattavasti puolustautui fariseusten syytökseltä jakeissa 3–6, 

hän vielä jatkaa puhettaan selittämällä, mitä hän tarkoittaa viitatessaan temppeliin.  

Puheensa jatkossa Jeesus moittii fariseuksia huomauttamalla, kuinka vajavaista heidän 

laintulkintansa on, ja syyttää heitä armottomiksi syyttömien opetuslasten tuomitsijoiksi. 

Lopulta Jeesuksen argumentaatiossa Ihmisen Poika -käsite toimii viimeisenä kaneettina ja 

kulminaatiopisteenä hänen puheelleen, joka hiljentää fariseukset vastaväitteiltä. Puhe Ihmisen 

Pojasta ”Herrana” liittää Jeesuksen Jumalaan, sillä Jeesus itse kutsui häntä Isäksi ja Herraksi 

(11:25).110 Jeesuksen Jumalalta saama tehtävä on poikkeuksellisen merkittävä. 

Tässä perikoopissa Ihmisen Poika -käsite toimii välineenä liittää Jeesuksen hengellinen 

auktoriteetti Jumalaan ja niin torua fariseuksia heidän ymmärtämättömyydestään.111 Jeesus 

voittaa julkisen haasteen jo keskivaiheilla perikooppia, mutta Puhe ”Ihmisen Pojasta” 

edelleen alleviivaa hänen tehtäväänsä merkittävämpänä kuin temppeli. Jeesuksen 

argumentaation alkupuoli käsittelee opetuslasten puolustamista, mutta loppupuoli taas häneen 

oikein suhtautumista. Jos fariseukset todella välittäisivät oikeasta jumalanpalveluksesta ja 

laista, he ymmärtäisivät olla vastustamatta Jeesusta ja sen sijaan seuraisivat häntä. 

Seuraavassa perikoopissa (12:9–14) Jeesus todistaa nämä väitteensä itsestään parantamalla 

ihmisen sapattina, ja niin konflikti syvenee fariseusten suunnitteluun tuhota Jeesus (12:14).112 

4.1.5 Kenen voimalla? (12:32) 

Jakson 12:22–37 alussa Jeesus parantaa pahan hengen riivaaman sokean ja mykän miehen, 

minkä jälkeen ihmiset pohtivat ääneen, ettei hän vain olisi Daavidin Poika. Ihmeteko ja 

kansan puhe toimivat avauksena perikoopin varsinaiselle sisällölle, nimittäin fariseusten ja 

 
108 Keener 2009, 355–356; Witte 2016, 115–116. 
109 Davies & Allison 1991, 315; Keener 2009, 356–357; Witte, 2016, 117–118; Saunders 2017, 72–73, 77. 

Witten mukaan tässä ”temppeliä suurempi” tarkoittaa kuitenkin Jumalan valtakuntaa, jota Jeesus ja hänen 

opetuslapsensa palvelevat. Saunders ja Keener tulkitsevat sen tarkoittavan Jeesusta tai hänen jumalallista 

olemustaan. 
110 Saunders 2017, 74. 
111 Ye 2014, 70, 75; Witte 2016, 119. 
112 Keener 2009, 357–359; Witte 2016, 114. 
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Jeesuksen väliselle konfliktille.113 Fariseukset vastustavat kansan päättelyä ja Jeesusta 

väittämällä, ettei hän voisi tehdä tätä muun kuin Belsebulin, pääpaholaisen, avulla. Tämän 

syytöksen fariseukset ovat tehneet jo aiemminkin (9:34; 10:25), mutta nyt Jeesus haastaa 

heidät sen vuoksi avoimeen konfliktiin. Jeesuksen vastaus (12:25–37) on pitkä monologi, 

jonka voi jakaa kolmeen osaan: Jeesuksen puolustautuminen syytökseltä (j. 25–29), puhe 

Jeesuksen seuraajista ja synnin tekemisestä (j. 30–32) sekä opetus sydämestä asti 

kumpuavasta hyvästä ja pahasta (j. 33–37). Keskityn pääasiassa puheen keskimmäiseen 

osaan, jossa esiintyy Ihmisen Poika -käsite. 

30 ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ 

μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. 31 Διὰ 

τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ 

βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ 

τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. 

32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ 

κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ 

ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 

οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 

30 Joka ei ole minun puolellani, on minua 

vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani 

kokoa, se hajottaa. 31 Sen tähden sanon 

teille: jokainen synti ja herjaus tullaan 

antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen 

herjaamista ei anteeksi anneta. 32 Joka 

puhuu jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, 

hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu 

Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anneta 

anteeksi tässä maailmanajassa eikä 

tulevassa. 

Tarkastelen ensin Jeesuksen argumentaatiota ja sen jälkeen perikoopin uskonnollisia 

kudoksia. Jeesuksen kaksi vertausta (12:25–29) kiistävät fariseusten syytöksen logiikan. 

Ensimmäisessä Jeesus huomauttaa, että Saatanan valta ei voi pysyä koossa, jos se toimii 

itseään vastaan. Jälkimmäinen tulkittuna edellisen kautta tarkoittaa, että vain Saatanaa 

voimakkaampi pystyy peruuttamaan Saatanan aikaansaannokset, tässä tapauksessa pahan 

hengen riivauksen. Niinpä Jeesuksen mukaan paras selitys on, että hän karkottaa pahoja 

henkiä ”Jumalan Hengen voimalla” (12:28).114  

Jakeissa 30–32 Jeesus jälleen jatkaa opetustaan sen jälkeen, kun fariseusten syytökseltä 

on riittävästi puolustauduttu (12:25–29; vrt. 12:3–5).115 Tässä vaiheessa Jeesuksen 

argumentaatio kohdistuu erityisesti myös paikalla olevaan kansaan. Jakeessa 30 Jeesus 

korostaa, että nykyisessä uskonnollisessa ja sosiaalisessa tilanteessa on olemassa kaksi puolta: 

hänen kanssaan olevat ja hänen vastustajansa.116 Tämä väite yhdistettynä edelliseen 

argumentaatioon merkitsee, että Jeesuksen seuraajat olisivat Jumalan puolella, mutta häntä 

vastustava ”tämä sukupolvi” olisi Saatanan puolella ja vastustaisi Jumalan toimintaa.117 Tällä 

 
113 Witte 2016, 121. 
114 Keener 2009, 363–365; Ye, 2014, 94; Witte 2016, 122; Saunders 2017, 78–79. 
115 Davies & Allison 1991, 344. 
116 Keener 2009, 365; Saunders 2017, 80. 
117 Ye 2014, 94–95. 
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väitteellä Jeesus provosoi fariseuksia loukkaantumaan häneen, mutta sama väite vahvistaa 

kansan kiinnostusta Jeesukseen. 

Jaeparissa 12:31–32 esiintyy toistoa, joista jälkimmäinen selventää ja vahvistaa 

ensimmäistä. Jakeissa toistuu Pyhää Henkeä vastaan puhumisen anteeksiantamattomuus.118 

Koska Ihmisen Poikaa vastaan puhuminen annetaan ihmisille anteeksi, se merkitsee 

anteeksiantoa niille, jotka eivät ymmärrä Jeesuksen/Ihmisen Pojan toimivan Jumalan Hengen 

voimalla. Anteeksianto viittaa tässä kertomuksen osassa myös siihen, ketkä voidaan vielä 

hyväksyä ”tästä sukupolvesta” Jeesuksen seuraajiksi, mikäli he ymmärtävät hänen toimivan 

Jumalan voimalla ja tunnustavat hänet.119 Sen sijaan fariseukset, jotka varmasti ymmärtävät 

Jeesuksen logiikan jakeissa 12:25–29, esitetään tietoisesti puhuvan myös Pyhää Henkeä 

vastaan, eikä heille siksi anneta enää mahdollisuutta kääntyä Jeesuksen seuraajiksi.120 

Ihmisen Poika -käsitettä käytetään jälleen konfliktissa hengellisiä johtajia ja ”tätä 

sukupolvea” vastaan, mutta argumentaation osuus Ihmisen Pojasta suostuttelee yhä 

voimakkaammin yleisöä valitsemaan puolensa hänen ja hänen vastustajiensa välillä. 

Uskonnollisten kudosten näkökulmasta Ihmisen Poika -retoriikka pyrki luomaan Jeesuksen 

seuraajien identiteettiä vastakkaiseksi ”tämän sukupolven” kanssa ja sitouttamaan heidät. 

4.1.6 Tyhjän haudan merkki (12:40) 

Jakso 12:38–42 jatkaa jo jakeessa 12:22 alkanutta tapahtumasarjaa. Sen sijaan, että 

fariseukset olisivat uskoneet Jeesusta, he kysyvät uutta merkkiä yhdessä lainopettajien kanssa. 

Kysymyksellään he vaativat Jeesusta todistamaan merkillä eli ihmeellä, että hän toimii todella 

Jumalan voimalla ja häneltä saadussa tehtävässä. Kysymys paljastaa heidän epäuskonsa, sillä 

Jeesuksen tekemä sairaan parantaminen ja pahan hengen karkottaminen eivät heille riittäneet 

(12:22).121 Heidän epäuskonsa vuoksi Jeesus ei anna merkkiä, vaan puhuu Joonan merkistä, 

joka on ainoa ”tälle sukupolvelle” annettava merkki.122 Tämän jälkeen Jeesus syventää ”tälle 

sukupolvelle” langetettavaa tuomiota kahden vertauksen avulla, joista ensimmäinen käsittelee 

Joonaa ja Niniven kaupunkia ja jälkimmäinen Salomoa ja Etelän kuningatarta. Vertaukset 

korostavat Ihmisen Pojan tehtävän profeetallista luonnetta ja ”tämän sukupolven” tuomiota.

 
118 Kingsbury tulkitsee Ihmisen Poika -käsitteen tarkoittavan tässä yleisemmin (tätä) ihmistä, jolloin ihmistä ja 

Pyhää Henkeä vastaan puhumisen erottelu korostuu erityisellä tavalla, kts. Kingsbury 1988a, 99. 
119 Witte ja Saunders yhdistävät Ihmisen Poikaa ja Pyhää Henkeä vastaan puhumisen hyvin lähelle toisiaan ja 

varoitukseksi fariseuksille, mutta puheessa on mielestäni selkeä muun yleisön suostuttelun ulottuvuus. Vrt. Witte 

2016, 122; Saunders 2017, 82–83. 
120 Keener 2009, 365–366; Witte 2016, 121–122; Saunders 2017, 79–80, 83. 
121 Keener 2009, 367; Witte 2016, 123–124; Saunders 2017, 84–85. 
122 Joonan merkki -keskustelu käydään uudelleen jaksossa 16:1–4, joka on lyhennelty ja osin muuntunut versio 

käsillä olevasta tekstikohdasta. 



29 

 

39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ 

πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ 

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον 

Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς 

ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ 

τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 

ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 Ἄνδρες 

Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 

τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· 

ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ 

ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

  

39 Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha 

ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta 

ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan 

merkki. 40 Niin kuin profeetta Joona oli  

meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme 

yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan 

sydämessä kolme päivää ja kolme yötä. 41 

Niniven asukkaat nousevat tuomiolle 

yhdessä tämän sukupolven kanssa ja 

langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun 

Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on 

enemmän kuin Joona! 

 

Jeesuksen viittaa Joonan merkillä siihen, että hän pysyi elossa meripedon vatsassa kolme 

päivää ja yötä, kun hän oli ollut Jumalalle tottelematon.123 Jeesus esittää saman periaatteen 

käännettynä niin, että Ihmisen Poika tulee elävänä maan sydämestä, τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς, eli 

haudasta, koska hän on ollut Jumalalle kuuliainen. Niinpä tämä merkki tyhjästä haudasta 

osoittaa ”tälle sukupolvelle”, että Ihmisen Poika on todella Jumalan lähettämä ja valtuuttama, 

ja hänen kuolleista heräämisensä on sen todiste.124 Tämä merkki jää yleisölle kuitenkin vielä 

epäselväksi, sillä se avautuu vasta evankeliumin lopulla. 

Joonan merkistä puhumisen jälkeen esitetyt vertaukset (12:41–42) ovat keskenään 

samankaltaisia ja alleviivaavat edellä sanottua. Molemmat loppuvat sanoihin ”καὶ ἰδοὺ πλεῖον 

Ἰωνᾶ/Σολομῶνος ὧδε”, mikä muistuttaa sapattikiistan keskustelusta (12:6).125 Johtopäätös on 

jälleen, että Ihmisen Pojalla on merkittävä jumalallinen tehtävä. Oikea suhtautuminen häneen 

pelastaisi ”tälle sukupolvelle” langetettavalta tuomiolta (12:41).126 

Tässä perikoopissa Ihmisen Poika -käsitettä käytetään jälleen argumentaation 

kulminaatiopisteenä sekä korostamaan Jeesuksen/Ihmisen Pojan profeetallista tehtävää ja 

”tämän sukupolven” epäuskoa ja tuomiota. Edelleen Jeesuksen puheessa esiintyy yleisöä 

taivutteleva retoriikka, jotta he siirtyisivät ”tästä sukupolvesta” niiksi, jotka ovat ”Jeesuksen 

puolella” (12:30). Tässä jaksossa ei esiinny uskonnolliseen sitoutumiseen suostuttelua, vaan 

Jeesuksen torjujien provokaatiota. Tähän perikooppiin päättyvät julkisesti esitetyt Ihmisen 

Poika -puheet, poikkeuksena 26:64, jossa Jeesus suuren neuvoston tuomiolla julistaa Ihmisen 

Pojan taivaallista tulemista.127 

 
123 Joona 1:17–2:10. 
124 Davies & Allison 1991, 355; Ye 2014, 110; Witte 2016, 124, 138; Saunders 85–86. Saunders esittää Joonan 

merkiksi Jumalan armollisuuden, kts. Saunders 2017, 88. Keener yleistää ”merkin” Jeesuksen ihmeteoiksi, kts. 

Keener 2009, 367. 
125 Witte 2016, 117–118; Saunders 2017, 89.   
126 ”Tämän sukupolven” tuomiota korostaa myös Jeesuksen puheen jatko (12:43–45). Kts. Keener 2009, 369; 

Witte 2016, 124–125. 
127 Witte 2016, 135, 141. 
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4.1.7 ”Sinä olet Kristus” (16:13) 

Jaksossa 16:13–20 Jeesus kysyy, mitä ihmiset ajattelevat Ihmisen Pojasta. Tämän jälkeen 

opetuslasten omaa mielipidettä kysyttäessä Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, elävän 

Jumalan pojaksi. Tämän tunnustuksen jälkeen Jeesus kehuu Pietaria ja puhuu seurakunnan 

rakentamisesta ”tälle kalliolle”. Lopuksi hän kieltää opetuslapsia kertomasta kenellekään, että 

hän on Kristus. 

13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη 

Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα λέγουσιν οἱ 

ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 

οἱ δὲ εἶπαν· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, 

ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα 

τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ 

τίνα με λέγετε εἶναι; 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων 

Πέτρος εἶπεν· σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ τοῦ ζῶντος. 

 

13 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen 

Kesarean seudulle, hän kysyi 

opetuslapsiltaan sanoen: Kenen ihmiset 

sanovat Ihmisen Pojan olevan? 14 He 

vastasivat: "Joidenkin mielestä Johannes 

Kastaja, toisten mielestä Elia, vielä toisten 

mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." 

15 Hän sanoi heille: "Mutta kenen te sanotte 

minun olevan?" 16 Ja Simon Pietari vastasi: 

"Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika." 

 

Perikooppi alkaa maininnalla Jeesuksen siirtymisestä uudelle seudulle, ja oletettavasti hänen 

seuranaan ovat vain opetuslapset (16:5, 21, 24). Jakeet 13 ja 15 toimivat kysymysparina, 

joissa kysytään ensin muiden ihmisten ja sitten opetuslasten käsitystä Ihmisen 

Pojasta/Jeesuksesta. Jälkimmäisen kysymyksen kohde onkin Ihmisen Pojan sijaan Jeesus. 

Tämä muutos selventää, että Jeesus puhuu itsestään ja testaa opetuslasten ymmärrystä.128 

Opetuslasten ensimmäinen vastaus ilmaisee, että ihmiset kyllä ymmärsivät Jeesuksen olevan 

jonkinlainen profeetta, vaikka hänen tarkempi identiteettinsä ja tehtävänsä jääkin 

ulkopuolisille avoimeksi.129 Sen sijaan opetuslapsille on selvää, että Jeesus on Kristus ja 

Jumalan Poika (14:33). Pietarin suora ja empimätön vastaus korostaa opetuslasten 

ymmärrystä Jeesuksen/Ihmisen Pojan identiteetistä. Kingsbury huomauttaa, että Pietari ei 

käytä tunnustuksessaan Jeesuksen käyttämiä sanoja ”Ihmisen Poika”, jolloin ”Ihmisen Poika” 

ei liity Jeesuksen identiteetin tunnustamiseen, vaan tapaan puhua Jeesuksesta suhteessa 

julkiseen yleisöön ja heidän mielipiteeseensä.130 

Jakolinjaa ”tämän sukupolven” ja Jeesuksen opetuslasten välillä vahvistaa sekä 

perikooppia edeltävä varoitus juutalaisten johtajien opetuksesta (16:12) että perikoopin loppu, 

jossa Jeesus kieltää opetuslapsia kertomasta kenellekään, että hän on Kristus. Tähän rinnastuu 

myös Jeesuksen tapa käyttää verhottua puhetta opettaessaan kansalle vertauksin (13:2–3, 10), 

kun opetuslapsille hän ilmoittaa itsensä ja opetuksensa suoraan (13:11, 36, 51). Jeesus ei enää 

 
128 Witte 2016, 140, 144. Muutoksen muista tulkinnoista kts. Davies & Allison 1991, 617. 
129 Keener 2009, 424; Witte 2016, 142–144. 
130 Kingsbury 1988a, 97, 100. Siksi Kingsbury sanoo, että ”Ihmisen Pojan” identiteetti ilmaistaan käsitteellä 

”Jumalan Poika”, kts. 3:17; 17:5. 
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puhu kansalle Ihmisen Pojasta, sillä he monien taivuttelemisten jälkeenkään eivät kääntyneet 

ja seuranneet Jeesusta. (11:16–19; 12:22–45).131 

Tämä perikooppi on Ihmisen Pojan nykyisessä asemassa varsin poikkeuksellinen, sillä 

siinä määritellään Jeesuksen/Ihmisen Pojan identiteettiä kristologisilla nimillä.132 Tämä 

vahvistaa Jeesuksen poikkeuksellinen profeetallisen tehtävän, jonka merkittävyys on jo 

noussut esille edeltävissä perikoopeissa. Tämän tunnustuksen hyväksymällä Jeesus antaa 

kunniaa opetuslapsilleen ja näin vahvistaa heidän sitoutumistaan. Tätä seuraava opetus 

perustettavasta seurakunnasta määrittelee tarkemmin, miten opetuslapsista koostuvan yhteisön 

tulisi toimia. Niinpä perikoopissa ovat vahvasti läsnä tekstin uskonnolliset kudokset. 

Perikoopin jälkeen Jeesus alkaa puhua tulevasta kärsimyksestään kansan hengellisten 

johtajien käsissä (16:21–23) sekä ilmaisee Ihmisen Pojan tulemisen valtakunnassaan, jolloin 

hänen uskolliset seuraajansakin saavat palkinnon (16:24–28). Siten tämä Ihmisen Pojan 

identiteettiä ja tehtävää määrittelevä perikooppi toimii osana Ihmisen Poika -puheiden 

taitekohtaa (16:13–28). Tästä lähtien Jeesus puhuu Ihmisen Pojan tulevasta kärsimyksestä ja 

kuolemasta sekä tulemisesta lopun aikana.133 

4.1.8 Yhteenveto – Ihmisen Poika vedenjakajana 

Jeesuksen/Ihmisen Pojan nykyistä asemaa käsitellessä Matteus käyttää Ihmisen Poika -

käsitettä retorisesti korostamaan (a) Jeesuksen ja hänen opetuslastensa ja (b) ”tämän 

sukupolven” välistä kuilua ja konfliktia.134 Näitä täysin vastakkaisia ryhmiä erottaa paitsi 

tunnustus Jeesuksen todellisesta identiteetistä ja jumalallisesta tehtävästä, myös se tapa, jolla 

Jeesus näitä ryhmiä puhuttelee.135 Argumentaation rakenteessa Jeesus usein puolustautuu 

syytöksiltä vertauksin tai muuten päättelemällä, ja sen jälkeen opettaa jotakin Ihmisen Pojasta 

keskusteltavaan aiheeseen liittyen (11:16–19; 12:6–8, 30–32. Käänteinen järjestys 12:38–42). 

Ihmisen Poika -käsite toimii usein argumentaation kulminaatiopisteenä (12:8; 12:40). 

”Tälle sukupolvelle” Jeesus osoittaa Ihmisen Pojan jumalallisen merkityksen 

ihmeteoilla (9:6–8; 12:8–13), hengellisten johtajien häpeään asettamisella (8:20; 9:3–5; 12:2–

7; 12:27–28, 38–42) ja verhotulla puheella Ihmisen Pojan vallasta ja auktoriteetista (9:6; 

11:19; 12:8, 28, 40). Jeesus puhuu heille vertauksin (13:1–3) ja taivuttelee heitä pois 

epäuskoisuudesta ja hengellisten johtajiensa seuraamisesta ja tulemaan hänen puolelleen (9:8; 

 
131 Witte 2016, 140. 
132 Witte 2016, 142, 146–147; Saunders 2017, 97–98. 
133 Witte 2016, 139, 146. 
134 Luz 1992, 6; Ye 2014, 211. 
135 Witte 2016, 79, 134–135. 
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11:7–19; 12:30). ”Tämän sukupolven” puhuttelussa Jeesus erottelee kansan ja hengelliset 

johtajat siten, että kansalle ilmaistaan vielä mahdollisuus vaihtaa puolta (11:15–19; 12:30), 

kun johtajien epäusko ja jumalanpilkka takaavat heille tuomion (12:31–32, 34, 41–42).136 Sen 

sijaan opetuslapsilleen Jeesus antaa Ihmisen Pojasta käsityksen, että hän on armahtava (9:13; 

12:7–8), hän etsii luokseen syntisiä (9:9–13) ja hänen seuraamiseen tulisi sitoutua (8:19–22; 

11:16–19; 12:30, 48–49), vaikka heille asetetaan siihen korkeat vaatimukset (8:19–22). 

Opetuslapsille Jeesus puhuu avoimesti (13:10–11), selittää auki vertauksiaan (13:36) ja 

varmistaa heidän ymmärtävän Ihmisen Pojan todellisen identiteetin (16:13–16).137 Näistä 

opetuslapsista Jeesus koostaa uskonnollisen yhteisön, seurakunnan (16:18–19). Ihmisen Poika 

-käsitteen käyttö uskonnollisissa kudoksissa tähtää siis uskonnollisen yhteisön rakentumiseen 

ja sitoutumiseen. 

Jeesuksen ja juutalaisten hengellisten johtajien välinen konflikti syvenee muutaman 

luvun aikana epäselvästä kahnauksesta hengellisten johtajien haluun tuhota tai jopa tappaa 

Jeesus (12:14).138 Johtajien erityinen loukkaantumisen aihe on Jeesuksen puhe Ihmisen 

Pojasta Jumalan valtuuttamana toimijana (9:6–8; 12:6, 8, 28, 32, 41–42).139 Ennen jaksoa 

8:18–22 Matteus ei kerro konflikteista eikä Ihmisen Poika -käsitteestä, mutta perikooppiin 

16:13–20 mennessä konfliktin puolet ovat jo selvästi valittu.140 Juutalainen kansa seurailee 

johtajiensa esimerkkiä, sillä pelko omasta kohtalostaan ja opetuslapseuden taakasta estää 

kansaa tunnustamasta Jeesusta. Niinpä Jeesus siirtyy puhumaan vain opetuslastensa kuullen 

”Ihmisen Pojan” tulevasta kärsimyksestä, kuolemasta, kuolleista heräämisestä ja tulemisesta 

osana tätä konfliktia.141 Tämä ”Ihmisen Pojan” vetäminen pois julkisesta keskustelusta on 

tulkittu osana tämän sukupolven tuomiota.142 Juutalaisten hengelliset johtajat vuorostaan 

suunnittelevat aktiivisemmin Jeesuksen tuhoamista.143 

4.2 Ihmisen Pojan kärsimys, kuolema ja kuolleista herääminen 

Ensimmäinen maininta Ihmisen Pojan kuolleista heräämisestä esiintyy jakeessa 12:40, kun 

Jeesus puhuu Joonan merkistä.144 Lisäksi hän puhuu ensimmäisen kerran suoraan omasta 

kärsimyksestään ja kuolemastaan jakeessa 16:21. Jeesuksen/Ihmisen Pojan kärsimys ja 

 
136 Witte 2016, 125; Saunders 2017, 93. 
137 Saunders 2017, 90–92. 
138 Witte 2016, 114, 125. Verbi ἀπόλλυμι merkitsee ”tuhota” tai ”surmata”, kts. Liljeqvist 2007, 53. 
139 Ye 2014, 64, 110, 211–212. 
140 Witte 2016, 135. 
141 Luz 1992, 5. 
142 Witte 2016, 137, 248. 
143 Witte 2016, 135, 139. 
144 Saunders 2017, 88. 
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kuolema värittävät koko evankeliumin jälkipuoliskon kerrontaa aina kuolleista heräämiseen 

asti (28:6).145 

4.2.1 Kirkastettu Ihmisen Poika (17:9, 12) 

Evankeliumin seuraava käsiteltävä tekstijakso 17:1–13 kertoo kirkastusvuorikohtauksesta ja 

sen jälkeen käytävästä keskustelusta kuusi päivää edellisen luvun keskustelujen (16:13–28) 

jälkeen. Ennen tätä tekstijaksoa Jeesus ennustaa Ihmisen Pojan tulevan isänsä kirkkaudessa 

tuomitsemaan ihmiset heidän tekojensa mukaan (16:24–28). 

Kirkastusvuorikohtauksessa Jeesus nousee Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa 

vuorelle rukoilemaan. Siellä Jeesuksen ulkomuoto muuttuu valkean hohtavaksi, paikalle 

ilmestyvät Mooses ja Elia, ja pilvestä kuuluu ääni, joka tunnustaa Jeesuksen pojakseen (17:2–

5). Kohtaus on opetuslapsille pelottava (17:6). Sen päätyttyä Jeesus puhuu näille kolmelle 

opetuslapselleen tapahtuneesta.

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ 

εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 10 Καὶ 

ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· τί 

οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ 

ἐλθεῖν πρῶτον; 11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· 

Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει 

πάντα· 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη 

ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλ’ 

ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ 

αὐτῶν. 13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ 

Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

 

9 Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus 

käski heitä sanoen: "Älkää kertoko tätä 

näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen 

Poika on herätetty kuolleista.” 10 Opetus-

lapset kysyivät häneltä: "Miksi lainopettajat 

sanovat, että Elian pitää tulla ensin?" 11 Hän 

vastasi: "Elia kyllä tulee ja panee kaiken taas 

kohdalleen. 12 Ja minä sanon teille, että Elia 

on jo tullut, eivätkä he tunteneet häntä, vaan 

he tekivät hänelle niin kuin tahtoivat. 

Samoin myös Ihmisen Poika joutuu 

kärsimään heidän vuokseen." 13 Silloin 

opetuslapset ymmärsivät, että hän oli 

puhunut heille Johannes Kastajasta. 

Perikoopissa 17:9–13 Ihmisen Poika -käsite esiintyy kaksi kertaa. Nämä kaksi mainintaa 

yhdistävät toisiinsa Ihmisen Pojan tulevan kärsimyksen ja kuolleista heräämisen (vrt. 16:21). 

Käsittelen ensiksi Jeesuksen argumentaatiota jakeessa 9 verraten sitä edeltävään 

kirkastusvuorikohtaukseen ja sitten jakeiden 9–13 argumentaatiota omana yksikkönään.  

Jeesus puhui jo aiemmin evankeliumissa opetuslapsilleen omasta kuolemastaan ja 

kuolleista heräämisestään (16:21), mikä toimii kaikupohjana nyt käytävälle keskustelulle.146 

Jeesuksen tarkoituksena on salata tieto omasta identiteetistään ulkopuolisilta, sillä ”tämä 

sukupolvi” ei ole häntä hyväksynyt. Jeesuksen kielto kertoa edellä koetusta ilmestyksestä 

raukeaa, kun Ihmisen Poika on nousut kuolleista, joten nämä kaksi liittyvät yhteen. Jeesuksen 

kirkastuminen vuorella ja Ihmisen Pojan tuleminen valtakuntansa kuninkaana (16:27–28) 

 
145 Kingsbury 1988a, 77–78, 93. 
146 Saunders 2017, 109. 
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näyttäytyy ristiriitaisena Ihmisen Pojan tulevan kärsimyksen kanssa.147 Tästä ristiriidasta 

Jeesus haluaa tähdentää heille sen ratkaisua, jossa Ihmisen Poika lopulta herää kuolleista. 

Tuleva kuolleista herääminen toimii merkkinä myös opetuslapsille siitä, että hän on todella 

Jumalan poika.148 Jeesus puhuu jakeessa 9 Ihmisen Pojasta alleviivatakseen opetuslapsille, 

että hänen tulevaan kohtaloonsa liittyvät sekä kuolema että kuolleista herääminen ja tuleva 

korottaminen valtakuntansa kuninkaaksi. Tämä tulee esille jo edellisessä luvussa (16:21–28).

Opetuslasten kysymys ja Jeesuksen vastaus siihen (j. 10–13) toimivat jatkokeskusteluna 

edeltävään kohtaukseen. Kun opetuslapset näkivät vuorella Elian, he kysyvät Jeesukselta 

hänestä.149 Jo toisen kerran Ihmisen pojan kohtalo liittyy Johannes Kastajaan (11:16–19), 

vaikka tosin puhe Johanneksesta tapahtuu nyt Elian nimellä.150 Jeesus uudelleen alleviivaa 

Elian ja Johanneksen yhteyttä Eliaa käsittelevän profetian tulkinnassa. Siinä Elia tulee ennen 

Herran päivää (Mal. 3:23).151 Jos siis Elian tulon jälkeen tulee Herran päivä ja Johanneksen 

tulon jälkeen tulee Ihmisen Pojan kuolleista herääminen, niin Jeesuksen argumentaatiossa 

tämä kuolleista herääminen liitetään Herran päivään. Herran päivä on usein Vanhassa 

testamentissa Jumalan tuomion päivä (Jes. 13:6–10; Hes. 30:3; Sak. 14:1–3), jonka Matteus 

liittää osaksi Ihmisen Pojan tulemista ja ihmisten tuomitsemista (13:37–42; 16:27). Niinpä 

tämä tuomion päivä ei tule vielä Ihmisen Pojan kärsiessä tai kuollessa, vaan vasta kuolleista 

heräämisen jälkeen Ihmisen Pojan tullessa. 

Kun Jeesus rinnastaa jakeessa 17:12 Johanneksen ja Ihmisen Pojan kärsimisen, 

opetuslapsille palautuu mieleen evankeliumissa aiemmin selostettu Johanneksen mestaus 

(14:1–12).152 Jeesuksen argumentaatiossa Johanneksen todellista identiteettiä Eliana ei 

ymmärretty (17:12), ja siksi ihmiset tekivät hänelle niin kuin tahtoivat. Sanoista ”samoin 

myös Ihmisen Poika joutuu kärsimään heidän vuokseen” voi tehdä kaksi johtopäätöstä. 

Ensinnäkin, myös Ihmisen Pojan kärsimys päättyy hänen tappamiseensa, kuten Johanneskin 

tapettiin153, ja toiseksi, Ihmisen Pojankin kuolema johtuu siitä, että hänen toimintaansa ja 

julistustaan ei ymmärretty eikä hyväksytty. Jos ihmiset olisivat hyväksyneet Johanneksen 

toiminnan, he eivät vastustaisi myöskään hänen jälkeensä tullutta Ihmisen Poikaa.154 Näin 

 
147 Witte 2016, 159. 
148 Keener 2009, 431; Saunders 2017, 108. 
149 Witte 2016, 160. 
150 Saunders 2017, 109. 
151 Keener 2009, 439–440. 
152 Witte 2016, 160; Saunders 2017, 109. 
153 Witte 2016, 161. 
154 Witte perustelee, että molempien kuoleman kohtalo johtuu siitä, että he toimivat profeettoina ja heidän 

julistuksestaan ei pidetty. Kts. Witte 2016, 161; Saunders 2017, 109 –110. Mielestäni Johanneksen ja Jeesuksen 

toiminnan/tehtävän lisäksi kohtaloon liittyy myös heidän identiteettinsä väärinymmärrys, sillä ”Tämä sukupolvi” 
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Jeesus ilmaisee, kuinka pitkälle Ihmisen Pojan ja ”tämän sukupolven” välinen konflikti yltyy 

hänen tehtävänsä ymmärtämisen ja hyväksymisen puutteen vuoksi. 

Tässä tekstijaksossa Jeesus käyttää Ihmisen Poika -käsitettä korostamaan Ihmisen Pojan 

ja Johannes Kastajan välistä kohtalonyhteyttä (vrt. 11:16–19) ja pyrkii siten palauttamaan 

opetuslasten ajatukset hohdokkaasta kirkastusvuorikokemuksesta takaisin tulevaan Ihmisen 

Pojan kärsimiseen ja kuolemaan (16:21). Hän viittaa profetian (Mal. 3:23) tulkinnan kautta 

epäsuorasti Herran päivään ja luo siten tulevaisuuden toivoa kärsimysennustuksen keskelle. 

Jeesuksen retoriikka luo sekä yhteyttä että kontrastia Ihmisen Pojan korottamisen ja tulevan 

häpeällisen kuoleman välille, mutta tekee sen hienovaraisemmin kuin edellisessä luvussa.155 

Perikooppi liittyy vain epäsuorasti opetuslasten sitouttamiseen, sillä verrattuna jakeisiin 

10:24–25 ja 16:24–26 puhe Ihmisen Pojan kärsimyksestä myös varoittaa opetuslapsia 

vastaavanlaisesta kohtalosta. 

4.2.2 Ihmisen Poika ihmisten käsissä (17:22) 

Jeesuksen lyhyt kärsimysennustus jaksossa 17:22–23 summaa yhteen hänen edeltävät 

puheensa Ihmisen Pojan kuolemasta ja kuolleista heräämisestä (16:21; 17:9, 12). 

22 Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας 

ἀνθρώπων, 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ 

ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

 

22 Kulkiessaan yhdessä heidän kanssaan 

Galileassa Jeesus sanoi heille: "Ihmisen 

Poika luovutetaan ihmisten käsiin 23 ja he 

tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä 

hänet herätetään kuolleista." He tulivat tästä 

tavattoman surullisiksi.

Tämä on Jeesuksen ensimmäinen varsinainen ennustus Ihmisen Pojan kuolemasta ja 

kuolleista heräämisestä, vaikka Jeesus viittasi aiemmin epäsuorasti Ihmisen Pojan kuolleista 

heräämiseen (12:40). Jakeessa 16:21 kertoja selostaa Jeesuksen alkaneen puhua omasta 

kärsimyksestään, kuolemastaan ja kuolleista heräämisestään opetuslapsille, mutta siinä ei 

suoraan mainita Ihmisen Poika -käsitettä. Siinä kuitenkin kertoja paljastaa jo etukäteen 

sellaisia yksityiskohtia Jeesuksen/Ihmisen Pojan kärsimyksestä, jotka eivät esiinny luvussa 

17, vaan vasta luvussa 20 ja sen jälkeen.156 Näiden seikkojen perusteella jae 16:21 olisi 

tulkittava kertojan äänenä, joka etukäteen summaa yhteen, mitä kaikkea ”tästä lähtien Jeesus 

alkoi puhua opetuslapsilleen” Ihmisen Pojan kärsimyksestä, kuolemasta ja kuolleista 

heräämisestä.157 

 
ei Matteuksen retoriikassa ymmärrä Johanneksen parannuksen saarnan todellista päämäärää Jeesuksen edellä 

kulkijana eikä Jeesuksen toimintaa Jumalalta saamansa tehtävän toteuttajana. 
155 Witte 2016, 159–160. 
156 Saunders 2017, 109. Jae 16:21 nimeää Jeesuksen kärsimisen tapahtuvan Jerusalemin kansan vanhimpien, 

lainopettajien ja ylipappien käsissä. 
157 16:21 (KR92). 
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Jeesus siis jättää tietoisesti osan kärsimyksensä yksityiskohdista kertomatta, kun hän 

kertoo luvussa 17 opetuslapsilleen etukäteen Ihmisen Pojan kärsimyksestä, kuolemasta ja 

kuolleista heräämisestä. Kärsimysennustusten tarkentumisen vaiheittaisuus lukujen 17, 20 ja 

26 aikana luo kasvavaa jännitystä kohti evankeliumin loppuratkaisua.158  

Jeesus mainitsee jo tässä kärsimysennustuksessa, että hänet luovutetaan tai 

”kavalletaan” (παραδίδοσθαι)159 ihmisten käsiin. Samaa verbiä käytetään jakeissa 10:4 ja 

26:25, kun evankeliumi nimeää Juudas Iskariotin Jeesuksen kavaltajaksi. Opetuslapset 

ymmärtävät kavalluksen kamaluuden ja tulevat siksi siitä tavattoman surullisiksi.160 Tätä 

kavalluksen teemaa tarkennetaan vasta myöhemmissä kärsimysennustuksissa (20:17–19; 

26:21–25). Myöhemmistä tekstikohdista lihavoin sanan παραδίδωμι ja käännöksen 

”luovuttaa” tai ”kavaltaa” sen toistuvuuden havainnollistamiseksi. 

Tässä perikoopissa Jeesus tekee ensimmäisen varsinaisen Ihmisen Pojan 

kärsimysennustuksen ja ilmaisee sen tapahtuvan kavalluksen kautta. Näin Jeesus kietoo 

yhteen sekä Ihmisen Pojan kärsimyksen ja korottamisen kohtalon että konfliktin ”tämän 

sukupolven” kanssa. Tämä retoriikka luo yhä suurentuvaa jännitystä siitä, kuinka nämä 

ristiriidat ratkeavat evankeliumin lopussa.161 

4.2.3 Juutalaisten ja pakanoiden käsissä (20:18) 

Perikoopissa 20:17–19 Jeesus on opetuslapsineen matkalla Jerusalemiin. Hän puhuu heille 

Ihmisen Pojan tulevasta kärsimyksestä, kuolemasta ja kuolleista heräämisestä. 

17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 

παρέλαβεν τοὺς δώδεκα [μαθητὰς] κατ’ 

ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς·18 ἰδοὺ 

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς 

ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ 19 καὶ 

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ 

ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 

 

17 Kun he sitten nousivat Jerusalemiin 

vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista 

opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan 

heille: 18 Katso, me nousemme 

Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika luovutetaan 

ylipapeille ja lainopettajille. He tuomitsevat 

hänet kuolemaan 19 ja luovuttavat hänet 

pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja 

ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena 

päivänä hänet herätetään kuolleista. 

Nyt kuolemaan tuomitsijoina toimivat ylipapit ja lainopettajat, mutta pakanat toteuttavat 

tämän kuolemantuomion. Edelliseen käsiteltyyn perikooppiin verraten luovuttaminen tai 

kavaltaminen toistuu tekstissä kahdesti ja korostuu entisestään. Ihmisen Poika kavalletaan 

ylipappien ja lainopettajien käsiin, ja he vuorostaan kavaltavat hänet pakanoiden käsiin, eli 

roomalaiselle esivallalle (27:1–2). Juudaksen lisäksi Jeesus puhuu lainopettajista ja 

 
158 Witte 2016, 137, 162. 
159 Liljeqvist 2007, 269. KR92 kääntää sanan παραδίδωμι suomeksi sanoilla ”luovuttaa”, ”antaa” ja ”kavaltaa”. 
160 Saunders 2017, 110–111. 
161 Witte 2016, 159, 162. 
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ylipapeistakin hänen kavaltajinaan, sillä he toimivat yhdessä Juudaksen kanssa (26:14–16, 47) 

ja saavat Jeesuksen tuomituksi kuolemaan (27:20–24). Tämä lienee epäuskoisuuttakin (16:4) 

korkeampi syytös, sillä se on aktiivista Jeesuksen hengen vaarantamista. Lähestyessään 

Jerusalemia Jeesuksen retoriikka juutalaisia hengellisiä johtajia vastaan korostuu, sillä 

konfliktin kärjistyminen heidän kanssaan lähestyy. Niinpä Jeesuksen retoriikka enteilee jo 

pian tulevaa yhteenottoa juutalaisten kanssa. 

Tämä tekstijakso on kattavin ja tarkin ennustus Ihmisen Pojan kärsimyksestä ja 

kuolemantuomiosta. Uusina nostoina teksti mainitsee pakanat osasyynä Ihmisen Pojan 

kuolemaan sekä hänen kärsimykseensä liittyvän pilkan ja ruoskimisen.162 Esille otetaan myös 

Ihmisen Pojan ristiinnaulitseminen, joka on äärimmäisen häpeällinen ja juutalaisille 

kiroukseen verrattava kuolintapa.163 Puhe ristiinnaulitsemisesta tuo opetuslapsien mieleen 

Jeesuksen aiemman puheen siitä, että hänen opetuslastensa tulee kieltää itsensä, kantaa 

ristinsä ja seurata häntä (16:24–25).164 Tällä tavoin Jeesuksen puhe opetuslapsille asetetuista 

vaatimuksista yhdistyy myös Jeesuksen itsensä kohtaloon. Ristin aiheuttama kärsimys ja 

häpeä säestävät niin Jeesuksen omaa kuin hänen opetuslastensakin kohtaloa, mutta he saavat 

myös palkinnon, jos he seuraavat häntä loppuun asti (19:21–20:16).165 

Ihmisen Poika -käsitettä käytetään tässä perikoopissa valmistamaan opetuslapsia tulevaa 

Jerusalemin kärsimysnarratiivia ja kuolleista heräämistä (26:2–28:10) varten. Käsitettä 

käytetään siten, että sen esiintymiskontekstissa korostetaan kavallusta ja ”tämän sukupolven” 

syyllisyyttä Ihmisen Pojan kuolemaan. Kun Jeesus sai suuren kunnian opetuslasten silmissä 

kirkastusvuorella (17:1–8), on häpeällinen ristiinnaulitseminen Jeesuksen/Ihmisen Pojan 

kohtalossa täysin päinvastaista. Ihmisen Pojan kunnia ja häpeä ovat tiiviisti kytköksissä hänen 

kuolemaansa, kuolleista heräämiseen, korottamiseen ja valtakuntansa kuninkaana 

hallitsemiseen. Siten opetuslasten silmissä Ihmisen Pojan kohtalon ristiriitaisuuteen kietoutuu 

myös hänen kunniansa ja häpeänsä. 

4.2.4 Palkasta ja asemasta (20:28) 

Jeesuksen keskustelut opetuslastensa kanssa jakeiden 19:27–20:28 välillä käsittelee Ihmisen 

Pojan ja opetuslasten tulevaisuutta. Siinä opetuslapset kyselevät itselleen tulevaa palkkaa ja 

asemaa (19:27; 20:20–21). Näiden keskustelujen keskellä Jeesus puhuu tulevasta Ihmisen 

 
162 Luz 2001, 540; Saunders 2017, 114. 
163 Witte 2016, 175. 
164 Saunders 2017, 102. 
165 Keener 2009, 484; Saunders 2017, 114–115. 
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Pojan kuolemasta (20:18–19), joten Jeesus liittää sen osaksi opetusta opetuslasten palkasta ja 

asemasta. Lainaan seuraavaksi jakson lopusta Ihmisen Poikaa käsittelevän kohdan 20:25–28.

25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 

εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν  

25 Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja 

sanoi: "Te tiedätte, että kansojen johtajat  

κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως 

ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν 

μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ 

ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν 

δοῦλος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 

πολλῶν. 

hallitsevat herroina ja 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 teidän 

joukossanne tulla ensimmäiseksi, se olkoon 

toisten orja. 28 Ei Ihmisen Poikakaan tullut 

palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 

henkensä lunnaiksi monien puolesta." 

Jakson 20:20–28 alussa Johanneksen ja Jaakobin äiti pyytää, että nämä opetuslapset saisivat 

istua Jeesuksen molemmilla puolilla hänen valtakunnassaan ja saada siellä kaikkein 

korkeimman aseman.166 Muut kymmenen opetuslasta suuttuivat tästä, mutta Jeesus nuhtelee 

opetuslapsia keskinäisestä kilpailusta ja opettaa heitä asennoitumaan korkean aseman 

tavoitteluun toisin kuin ”kansojen johtajat ja mahtavat” yleensä.167 Jeesus perustelee 

opetustaan Ihmisen Pojan omalla esimerkillä (20:28)168, jotta he seuraisivat häntä, eivätkä 

keskittyisi etsimään omaa etuaan.169 

Tämä kahden opetuslapsen äidin pyyntö on yllättävä, kun Jeesus juuri edellä puhui 

Ihmisen Pojan häpeällisestä ristinkuolemasta. Opetuslasten on siis täytynyt jo ymmärtää se, 

että Ihmisen Pojan kärsimystä seuraa lopulta korottaminen ja uusi valtakunta, niin kuin Jeesus 

on kuolemastaan ja tulemisestaan puhuessa opetuslapsiaan muistuttanut (16:21, 27–28;17:9, 

23; 19:27–30; 20:19). 

Jeesus esittää Ihmisen Pojan palvelevaksi ja uhrautuvaksi hahmoksi. Tämä vahvistaa 

näkökulmaa häväistävästä Ihmisen Pojasta, mikä on aivan toisenlainen kuin puhe hänen 

tulemisestaan valtakuntansa hallitsijana ja tuomarina. Kuva Ihmisen Pojan kunniasta ja 

häpeästä korostuu tässä tekstijaksossa, kun hänen palvelemisensa kärsimisen kautta liitetään 

osaksi hänen hallitsijan asemaansa (20:21–23).170  

Jeesuksen vaatimus opetuslasten vastaavasta toiminnasta oikeutetaan ja perustellaan 

Ihmisen Pojan omalla alttiudella palvella henkensä uhalla (20:28).171 Ihmisen Poika -käsitettä 

käytetään opetuslasten sitouttamiseen ja heille annetaan ohjeita tulevaa omassa yhteisössään 

elämistä varten. Tällä puheella Jeesus pyrkii myös siirtämään opetuslasten ajattelun suuresta 

 
166 Keener 2009, 485; Witte 2016, 176; Saunders 2017, 115. 
167 Keener 2009, 486. 
168 Witte 2016, 177. 
169 Saunders 2017, 120. 
170 Witte 2016, 181. 
171 Keener 2009, 487. 
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palkasta ja asemasta takaisin siihen, kuinka suurta itsekieltäymystä tällaista osaa havittelevilta 

vaaditaan.172 

4.2.5 Ihmisen Pojan kavallus (26:2, 24, 45) 

Evankeliumin lopun ja konfliktin ratkeamisen lähestyessä Ihmisen Poika -maininnat 

lisääntyvät merkittävästi.173 Luvun 26 ja samalla evankeliumin viimeiset maininnat Ihmisen 

Pojasta, kohtaa 26:64 lukuun ottamatta, liittyvät hänen kuolemaansa ja kavaltamiseensa. 

Jokaisessa näistä Ihmisen Poika -maininnoista esiintyy kavaltamista merkitsevä verbi 

παραδίδωμι.174 Välittömästi Jeesuksen viimeisen opetusdiskurssin päätyttyä (23:1–25:46) 

Jeesus ennustaa kärsimysnarratiivin alussa Ihmisen Pojan kuolemasta.175

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ· 2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ 

πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 

 

1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän 

sanoi opetuslapsilleen: 2 "Kahden päivän 

kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. 

Silloin Ihmisen Poika luovutetaan 

ristiinnaulittavaksi." 

 

Jeesus päättää pitkän opetuslapsilleen kohdistetun opetuksensa huomioon Ihmisen Pojan 

kuolemasta. Kertoja mainitsee välittömästi tämän jälkeen, että samanaikaisesti ylipapit ja 

kansan vanhimmat olivat kokoontuneet yhteen juonittelemaan Jeesuksen tappamista, jota he 

eivät kuitenkaan mellakoinnin pelossa halunneet tehdä kesken pääsiäisjuhlan (26:3–5).176 

Matteus luo ristiriidan Jeesuksen kuoleman ajankohdasta ja petaa tällä perikoopilla 

jännittyneen tunnelman evankeliumin viimeisiä lukuja varten. 

Tässä puheessa Jeesus toistaa ristiinnaulitsemisen ja luovuttamisen, joka edelleen 

kantaa mukanaan kavalluksen merkitystä (vrt. 20:19). Jeesus korostaa uudelleen häpeällistä 

kuolemaansa ja juutalaisten ja ”tämän sukupolven” syyllisyyttä siihen.177 Juutalaisten 

johtajien ja Jeesuksen/Ihmisen Pojan välinen konflikti kiihtyy huippuunsa. Ihmisen Poika 

ristiinnaulitaan pääsiäisenä, suuren juhlan keskellä. Tällä puheella Jeesus korostaa kohtalonsa 

ristiriitaisuutta ja Ihmisen Pojan ja ”tämän sukupolven” välistä vihollisuutta. 

Jeesus mainitsee Ihmisen Pojan kahdesti viitatessaan Juudas Iskariotiin Ihmisen Pojan 

kavaltajana. Tätä kohtausta ennen Juudas on käynyt sopimassa ylipappien kanssa kavalluksen 

hinnasta (26:14–16). Jeesus on kokoontunut opetuslapsineen viettämään pääsiäisateriaa. Sana 

 
172 Witte 2016, 182. 
173 Witte 2016, 196. 
174 Liljeqvist 2007, 269; Saunders 2017, 125. 
175 Keener 2009, 607, 611; Witte 2016, 197. 
176 Witte 2016, 197–198. 
177 Witte 2016, 199. 
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”kavaltaa” esiintyy lainatussa tekstissä jopa neljä kertaa, ja se toistuu tässä luvussa aina 

Juudaksen läsnä ollessa (26:15–16, 21–25, 45–48).178 

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 καὶ 

λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς 

ἕκαστος · μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 23 ὁ δὲ 21 

ἀποκριθεὶς εἶπεν· ό ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ τὴν 

χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει· 

24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 

ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ 

ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 25 ἀποκριθεὶς 

δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν· μήτι 

ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ· σὺ εἶπας. 

Heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti 

sanon teille, että yksi teistä on kavaltava 

minut." 22 Murheen vallassa he alkoivat 

toinen toisensa jälkeen kysellä: "Herra, en  

kai se ole minä?" 23 Ja hän vastasi heille: 

"Minut kavaltaa mies, joka kastoi kätensä 

kanssani tähän vatiin. 24 Ihmisen Poika 

lähtee pois juuri niin kuin hänestä on 

kirjoitettu, 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. 

Jeesus puhuu Ihmisen Pojan kavaltajasta kovin sanoin. Kun aiemmin evankeliumissa Jeesus 

lupaa opetuslasten saavan hallita Ihmisen Pojan tulevassa valtakunnassa (19:28), niin 

kontrasti sen ja Ihmisen Pojan kavaltamisen välillä on valtava.179 Tällä retoriikalla Jeesus 

syventää sitä syyllisyyttä ja häpeää, mikä Ihmisen Pojan kavaltamisesta seuraa.180 Syntymätön 

ihminen on poissa muiden mielistä, jolloin hänen häpeänsäkin jäisi piiloon. Juudaksen 

kavallus tulee kuitenkin kaikkien tietoon, kun hän itse rohkenee kysyä Jeesukselta omaa 

osuuttaan siihen (26:25). Kohtauksessa Jeesuksen viimeiset sanat ”σὺ εἶπας” ovat lyhyt ja 

ytimekäs päätös tälle keskustelulle. Siinä Juudas saa jo edeltä tuomion tästä kavalluksen 

suunnittelusta (26:14–16) ja toteutuksesta (26:46–50).181 Ottaessaan asian esille yhteisellä 

aterialla, Jeesus käyttää Ihmisen Pojan kavallusta varoittavana esimerkkinä muille 

opetuslapsille, jotta he olisivat sitoutuneempia hänen seuraajiaan. 

Viimeinen maininta Juudaksesta Ihmisen Pojan kavaltajana (26:45–48) esiintyy sen 

jälkeen, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa ovat Getsemanessa illalla rukoilemassa. Jeesus 

rukoili ”kuoleman tuskan vallassa” kolmesti kohtalonsa kääntymistä (26:38–44) ennen kuin 

hän palasi opetuslastensa luokse.

45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει 

αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ 

ἀναπαύεσθε· ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 

ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ 

ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με. 

 

 
178 Saunders 2017, 125. 
179 Saunders 2017, 128, 130–131. 
180 Keener 2009, 626–627. 
181 Saunders 2017, 127. 

45 Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi 

heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, 

hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika 

kavalletaan syntisten käsiin. 46 Nouskaa, 

nyt me lähdemme! Katso, minun 

kavaltajani on lähellä." 
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Tämän jälkeen Juudas saapuu paikalle yhdessä hänen mukaansa lähetetyn miesjoukon kanssa, 

joka vangitsee Jeesuksen (26:47–50). Sana ”kavaltaa” toistuu jälleen ja Jeesus pyrkii 

puheellaan herättelemään ja valmistamaan opetuslapsensa Ihmisen Pojan vangitsemista 

varten. Tässä kohdassa Ihmisen Poika -käsitteen käyttö edistää juonen kulkua ja toimii 

retorisena keinona vahvistamaan opetuslasten ymmärrystä tilanteen kohtalokkuudesta. Lisäksi 

Jeesuksen retoriikka korostaa jälleen eroa opetuslasten ja ”tämän sukupolven” välillä, joka 

tekee kaikkensa tuhotakseen Jeesuksen tehtävän ja maineen.182 

Näissä perikoopeissa Jeesus käyttää Ihmisen Poika -käsitettä kavaltamisen yhteydessä, 

jolla luodaan opetuslapsille varoittava esimerkki siitä, kuinka heidän ei tule toimia. Ihmisen 

Poika -käsite saa samalla pahaenteisen leiman, sillä sen maininnan yhteydessä esiintyy uusia 

puolia hänen kavaltamisestaan ja kuolemastaan. Puhe Ihmisen Pojan kavaltamisesta luo 

pelonsekaista jännitystä kärsimysnarratiivin edetessä. Lisäksi Ihmisen Pojan ja ”tämän 

sukupolven” konflikti korostuu, kun konfliktin loppuratkaisukin on jo lähellä. 

4.2.6 Yhteenveto – Ihmisen Pojan tehtävän hyväksyminen 

Ihmisen Poika -retoriikassa on tapahtunut selvä käänne Jeesuksen seuraajaksi taivuttelusta 

kohti hänen kärsimystään. Matkalla Jerusalemiin Jeesus puhuu Ihmisen Pojasta vetäytyen 

opetuslastensa seuraan lyhyiden julkisten kohtaamisten jälkeen (17:14–20; 19:1–12, 16–22). 

Näissä perikoopeissa Ihmisen Poika -käsitettä käytetään vahvistamaan opetuslasten 

ymmärrystä siitä, että Ihmisen Pojan tehtävään kuuluu kärsimys, marttyyrikuolema ja 

kuolleista herääminen.183 Siitä alkaen, kun Pietari tunnusti Jeesuksen Kristukseksi ja elävän 

Jumalan pojaksi (16:16), Jeesus alkoi opettaa, että Ihmisen Pojan täytyy kärsiä ja kuolla 

(16:21). Tämä opetus oli täysin päinvastaista kuin mitä opetuslapset odottivat Kristukselta, 

mistä todistuksena on Pietarin kiivas vastus (16:22). Jeesus näkee kuitenkin paljon vaivaa 

opettaakseen, että tuleva kärsimys, kuolema ja kuolleista herääminen ei ole ristiriidassa tämän 

tunnustuksen kanssa, vaan ne kuuluvat yhteen. Yhdistävänä linkkinä Jeesus mainitsee usein 

nimenomaan Ihmisen Pojan kuolleista heräämisen (16:21; 17:9, 22–23; 20:18–19), joten 

hänen kuolemansa ei ole kaiken loppu, vaan osa hänen tehtäväänsä. Kuitenkin kärsimys-

narratiivin alussa (26:2) kuolleista herääminen puuttuu kärsimysennustuksesta184, jotta 

opetuslapset tietäisivät, että Ihmisen Pojan kärsimys ja kuolema ovat juuri silloin käsillä. 

Toiseksi, Jeesus käyttää Ihmisen Poika -käsitettä luomaan kontrastia Ihmisen Pojan 

kärsimyksen ja korottamisen välille. Hänen puheistaan ei löydy selkeää ja kaiken selittävää 

 
182 Saunders 2017, 127, 130. 
183 Keener 2009, 442, 611; Saunders 2017, 110. 
184 Davies & Allison 1997, 438; Witte 2016, 197. 
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synteesiä siitä, kuinka kärsimys ja korottaminen voivat liittyä yhteen Ihmisen Pojan 

kohtalossa, vaan Jeesus luo tällä retoriikalla tahallisesti syvyyttä tälle vastakkainasettelulle. 

Tämä vastakkainasettelu kuuluu evankeliumin juonen ytimeen, ja sillä pidetään opetuslapsia 

jännityksen vallassa.185 Myös tällä opetuslasten tunteiden ohjailulla suostutellaan heitä 

pysymään Jeesuksen seuraajina. Sen päämääränä on tehdä opetuslapsista hänen 

ylösnousemuksensa todistajia ja sitouttaa heidät heille varattuun tehtävään kansojen parissa 

(28:18–20). 

Kolmanneksi, vastatessa kysymykseen ”miten”, Jeesus korostaa Ihmisen Poika -

käsitteen käytön yhteydessä hänen kavaltamistaan muistuttaen ja alleviivaten eroa ”tämän 

sukupolven” ja hänen opetuslastensa välillä. Evankeliumissa Jeesus myös ennustaa 

opetuslasten itsensä joutuvan kavalletuksi viranomaisten käsiin, jos he seuraavat Jeesuksen 

ohjeita tehdä samaa työtä (10:1, 19).186 Ihmisen Pojan kavaltajiksi syyllistyvät sekä 

opetuslapsi Juudas (10:4) että ylipapit ja lainopettajat (20:18–19).187  

Nimellisesti opetuslasten joukkoon kuuluva Juudas saa kavaltamisensa vuoksi tuomion 

Jeesukselta (26:21–25) ja hänet lasketaan osaksi niitä syntisiä, joiden käsissä Ihmisen Pojan 

tulee kärsiä (26:45). Juudas on evankeliumin edetessä ikään kuin rajatapaus ”tämän 

sukupolven” ja opetuslasten välillä. Hänestä tulee järkyttävä ja varoittava esimerkki siitä, 

kuinka opetuslapsi voi epäonnistua asemassaan. Koska muutkin opetuslapset pelkäsivät 

olevansa mahdollisia Ihmisen Pojan kavaltajia (20:22), tällainen varoittava esimerkki 

vaadittiin opetuslasten sitoutumisen vahvistamiseksi. Juudaksen tuomitseminen toimii 

uskonnollisten kudosten näkökulmasta myös uskonnollisen yhteisön tiivistämisen keinona. 

4.3 Ihmisen Pojan tuleminen ja uusi valtakunta 

Analyysin kolmannessa osassa tarkastelen niitä tekstikohtia, joissa Ihmisen Poika -käsite 

esiintyy erityisesti hänen tuloonsa liittyvässä tekstiympäristössä. Nämä maininnat painottuvat 

evankeliumin eskatologiseen eli lopunajalliseen diskurssiin luvussa 24, mutta niitä esiintyy 

myös yksitellen muiden Ihmisen Poika -mainintojen lomassa. Tällä Ihmisen Poika -käsitteen 

käyttökontekstilla on siis selvä asema käsitteen käytön kokonaiskuvassa. Ihmisen Poika -

käsitteen yhteydessä esiintyy runsaasti oikeudenkäyntiin liittyvää sanastoa jo evankeliumin 

 
185 Witte 2016, 137, 162, 176. 
186 Saunders 2017, 52–53. 
187 Kingsbury 1988a, 93. Pakanoita ei nimetä Ihmisen Pojan kavaltajiksi, vaikka hekin toimivat Ihmisen Poikaa 

vastaan. Sana ”kavaltaa” tarkoittaa kohteen luovuttamista vihollisen tai vastustajan käsiin. 
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alkupuolella (erityisesti 12:2–20, 27–32, 36–45), mikä antaa vihjeitä Ihmisen Pojan tulevaan 

tuomarin asemaan.188 Tämä asema esiintyy useissa tämän analyysiluvun perikoopeissa. 

4.3.1 Rohkaisu julistustyöhön (10:23) 

Ihmisen Poika -käsite esiintyy keskellä niin sanottua lähetysdiskurssia (9:36–10:42).189 Se on 

luvuissa 8–12 ainoa Ihmisen Poika -maininta, joka on yksityinen ja erillään välittömästä 

konfliktista.190 Evankeliumin kymmenennen luvun alussa Jeesus kutsuu kaksitoista 

opetuslastaan lähettääkseen heidät Israelin kaupunkeihin julistamaan taivasten valtakunnasta, 

parantamaan ihmisiä ja ajamaan pois pahoja henkiä (10:1, 7–8). Näin Jeesus kutsui 

opetuslapsensa osallistumaan samaan työhön hänen kanssaan (9:36–38), pois lukien kansan 

opettamisen.191 Lähtemisen jälkeen hän antaa heille erilaisia ohjeita siitä, kuinka tätä työtä 

tulisi tehdä ympäröivässä yhteiskunnassa ja varoittaa tästä työtä koituvasta vainosta (10:16–

31).192

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 

ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος 

σωθήσεται. 23 Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν 

τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς 

πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. 24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν 

διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον 

αὐτοῦ. 25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται 

ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ 

κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην 

Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς 

οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 

 

22 Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun 

nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun 

asti, pelastuu. 23 "Mutta kun teitä tässä 

kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Sillä 

totisesti sanon teille: te ette ehdi käydä 

jokaisessa Israelin kaupungeissa193 ennen 

kuin Ihmisen Poika tulee. 24 "Ei 

opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä 

palvelija isäntäänsä. 25 Tyytyköön 

opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija 

samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää 

nimitetään Belsebuliksi, kuinka paljon 

helpommin sen nimen saa talonväki! 

 

Tämä teksti ja sen lähikonteksti antavat niin vähän tietoa Ihmisen Pojasta, että sen tulkinta 

riippuu näkökulmasta, jonka kautta sitä tulkitaan.194 Synoptisessa vertailussa Markus ja 

Luukas liittävät tämän kohdan osaksi lopun aikoja (Mark. 13:9–13; Luuk. 21:12–19; vrt. 

Matt. 24:3–14)195 ja perikoopilla on jopa kahdeksan yhtymäkohtaa myös Matteuksen lukuihin 

23–24 liittyen opetuslasten kokemaan vainoon ja Ihmisen Pojan tulemiseen.196 Perikoopilla 

on eskatologinen sävy, mutta Matteus hyödyntää sitä tässä vaiheessa evankeliumia 

alleviivatakseen opetuslasten nykyisen julistustyön ja siitä koituvan vainon yhteyttä.197 

 
188 Ye 2014, 111. 
189 Witte 2016, 103. 
190 Witte 2016, 106–107. 
191 Kingsbury 1988a, 70–71. 
192 Saunders 2017, 52. 
193 Sanatarkasti: ”ette ehdi saattaa päätökseen/suorittaa loppuun Israelin kaupunkeja”, kts. Liljeqvist 2007, 352. 
194 Witte 2016, 104. 
195 Saunders 2017, 53. 
196 Witte 2016, 104–105. Yleisempiä yhtymäkohtia on myös luvun 25 kanssa, kts. Witte 2016, 105 v. 117. 
197 Hare 1967, 113; Keener 2009, 321; Saunders 2017, 53. 
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Matteuksen lukua 10 tarkastellessa Jeesuksen lähetysohjeet alkavat ensin hyvin konkreettisina 

(5–15), mutta muuttuvat sitten osin yleisemmiksi ja tuovat esiin eskatologisesta diskurssista 

tuttuja ilmaisuja.198 Siinä myös sekoittuu julistustyö israelilaisten (10:6, 14–15, 23) ja 

pakanoiden keskuudessa (10:17–20).199 

Matteus käyttää juuri eskatologista materiaalia selittääkseen ja opettaakseen 

opetuslasten nykyisestä julistustehtävästä, minkä vuoksi tulkitsen tämän julistustehtävän ja 

Ihmisen Pojan lopunajallisen tulemisen liittyvän toisiinsa.200 Opetuslasten alkava julistustyö 

ja siihen liittyvät ohjeet annetaan nykyiseen tilanteeseen, mutta ne pitävät paikkansa aina 

Ihmisen Pojan tulemiseen asti. Perikoopissa Jeesus opettaa opetuslapsia kuitenkin pääasiassa 

heidän nykyisestä tehtävästään. Opetuslapsia rohkaistaan tähän työhön varoittamalla vainoista 

(10:14–22) ja lupauksilla pelastuksesta (10:22) ja tämän vaikean ajan päättymisestä Ihmisen 

Pojan tullessa (10:23).201 

Maininta Ihmisen Pojan tulemisesta toimii motivoivana ja positiivisena ajanmääreenä, 

sillä silloin opetuslasten työ päättyy ja samoin sen vuoksi kärsittävät vainot.202 Kärsivällisen 

tottelevaisuutensa palkaksi he saavat vainon tilalle pelastuksen (10:22). Perikoopissa ei 

mainita tyypillisiä Ihmisen Pojan eskatologiseen tulemiseen liittyviä määreitä (”taivaan 

pilvien päällä”, ”enkelien kanssa”, ”kunniassa” ja ”tuomitseminen”)203, sillä tämän puheen 

tarkoituksena on motivoida opetuslapsia. Uskonnollisten kudosten näkökulmasta opetuslasten 

sitoutumista ja varhaisen uskonnollisen yhteisön muotoutumista motivoidaan Ihmisen Pojan 

tulemisella. 

Perikoopin välitön jatko (10:24–25) yhdistää Ihmisen Pojan torjumisen ja kärsimisen 

myös häntä seuraavien opetuslasten kohtaloon.204 ”Tämä sukupolvi” vainoaa Ihmisen Pojan 

lisäksi myös heitä. Jeesus käyttää Ihmisen Poika -käsitettä liittääkseen myös opetuslapset 

osaksi ”tämän sukupolven” kanssa käytävää konfliktia ja varoittaakseen sen vakavuudesta. 

Tässä perikoopissa Jeesus käyttää Ihmisen Poika -retoriikkaa motivoidakseen 

opetuslapsia julistustyöhön. Ihmisen Poika -käsitteen avulla opetuslapset liitetään Jeesuksen 

kärsimyksiin ja konfliktiin ”tämän sukupolven” kanssa. Puheella Ihmisen Pojan tulemisesta 

luodaan toivoa vainon päättymisestä ja opetuslapsille tulevasta palkasta (16:28; 19:27–30). 

 
198 Witte 104–105; Saunders 2017, 53. Jakeissa 5–15 käytetään opetuslasten puhuttelussa preesensiä ja aoristia, 

mutta jakeissa 16–22 enenevästi myös futuurimuotoja, kts. myös Saunders 2017, 53. 
199 Luz 2001, 87. 
200 Perikoopin ei-eskatologisista tulkinnoista kts. Witte 2016, 104–105; Saunders 2017, 54–55. Seuraan osittain 

Saundersin luokittelun ensimmäisenä esiteltyä tulkintaa. 
201 Saunders 2017, 52–53. 
202 Witte 2016, 104. 
203 Saunders 2017, 53. 
204 Luz 2001, 94, 96–97. Jeesuksen torjumisesta paholaiseksi nimitellen kts. luku 4.1.5. 
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4.3.2 Vehnä ja rikkavilja Ihmisen Pojan tuomiolla (13:37) 

Tässä luvussa Jeesus esittää monia vertauksia Jumalan valtakunnasta. Nyt käsiteltävä 

tekstijakso (13:36–43) on selitys vehnän ja rikkaviljan vertaukselle (13:24–30). Opetettuaan 

kansaa monin vertauksen Jeesus lähetti heidät pois, ja opetuslapset kysyivät tälle vertaukselle 

selitystä. Jeesus selittää vertauksen hahmot ja ympäristön allegorisesti ja alleviivaa sen 

loppua. Vertauksen lopussa keskitytään viljojen erotteluun, joka samaistetaan Ihmisen Pojan 

toimintaan maailman lopulla (13:30, 37, 40–43).205 Selityksessä Ihmisen Poika esiintyy aivan 

alussa hyvän siemenen kylväjänä sekä lopussa tuomion toteuttajana. 

37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ σπείρων τὸ 

καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, 

38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν 

σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ 

δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ 

ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος, ὁ 

δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ 

θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 

 

37 Hän vastasi heille: "Mies, joka kylvi 

hyvää siementä, on Ihmisen Poika. 38 Pelto 

on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, 

jotka ovat valtakunnan lapsia, mutta 

rikkaviljat ovat Paholaisen lapsia. 39 

Vihollinen, joka kylvi rikkaviljaa, on 

Saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja 

korjuumiehet ovat enkeleitä. 

 

Vertauksen selityksessä Ihmisen Poika -käsitteellä luodaan vahvaa vastakohtaisuutta hänen ja 

Saatanan/Paholaisen välille, kuten myös silloin, kun häntä syytetään paholaisen voimin 

toimimisesta (9:34; 12:24; vrt. 10:25).206 Molemmat toimivat maailmassa kartuttamassa 

lastensa207, eli seuraajiensa, lukumäärää. Ihmisen Pojan hyvän siemenen kylvö (13:27, 37) 

yhdistyy vertauksen tulkinnassa Jeesuksen julkiseen toimintaan, sillä hän julisti taivasten 

valtakunnan tulleen lähelle (4:17). Saatana vuorostaan vastustaa häntä (12:26–30; 13:38–39). 

Jeesus itse toimii Jumalan voiman avulla (12:28), mutta Saatana on sen sijaan hänen 

vastustajansa (12:30) ja vihollisensa, ὁ ἐχθρὸς (13:25, 39).208  

Vertauksen kärki paljastuu sen päätöksestä jakeessa 13:30, johon keskittyy yli puolet 

koko selityksen pituudesta (13:40–43). Siinä vihollisen työ mitätöidään ja valtakunnan lapset 

kerätään valtakuntaan. 

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ 

πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 

τοῦ αἰῶνος· 41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ 

συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 

τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν 

ἀνομίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν 

κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 τότε οἱ 

δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα 

ἀκουέτω. 

 
205 Witte 2016, 127. 
206 Saunders 2017, 140. 
207 Sanatarkasti ”poikiensa”, kr. ”υἱοὶ”. 
208 Liljeqvist 2007, 161. 

40 Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään 

polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. 

41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he 

kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, 

jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat 

vääryyttä. 42 Enkelit heittävät heidät 

tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja 

kiristellään hampaita. 43 Silloin vanhurskaat 

loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin  

aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon! 
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Tämä vertauksen selitys on sikäli poikkeuksellinen Ihmisen Poikaa ja maailman loppua 

käsittelevä kohta, ettei siinä nimetä lainkaan hänen tulemistaan.209 Siinä silti esiintyvät 

Ihmisen Pojan tulemiseen usein liitetyt enkelit (16:27–28; 24:31), tuomio (16:27–28; 24:32, 

37–39) ja valtakunta/valtaistuin (16:27–28; 19:28; 25:31). Edellisiin lukuihin (8–12) 

peilattuna Ihmisen Poika -retoriikan päämäärä on korostaa konfliktia, jossa toisella puolella 

ovat Jeesus ja hänen opetuslastensa ja toisella puolella Saatana ja ”tämä sukupolvi”. Nyt 

vertauksen selityksessä tämä konflikti nostetaan kosmisiin mittasuhteisiin. Ihmisen Pojan ja 

hänen vastustajiensa (12:30; 13:25, 39) välinen konflikti on keskeinen osa koko maailman 

tapahtumia ja ratkeaa maailman lopussa. Vertaus viittaa Ihmisen Poikaan konfliktin voittajana 

ja sen ratkaisun, eli tuomion, alullepanijana.210 Tämä perikooppi antaa aivan ensimmäisiä 

viitteitä siitä, että Ihmisen Poika voittaa tämän konfliktin, vaikka viitteet hänen kuolleista 

heräämisestään viittaavat konfliktin erävoittoon, kun juutalaisten vastustus mitätöidään. 

Kuitenkin kuolleista heräämisen jälkeen Ihmisen Pojan ja ”tämän sukupolven” välinen 

konflikti jatkuu aina Ihmisen Pojan tulemiseen asti. 

Toiseksi, Jeesus motivoi selityksellään opetuslapsia kuulumaan taivasten valtakunnan 

lapsiin, eli seuraamaan häntä ja kuulemaan hänen julistustaan. Tätä korostetaan kehotuksella 

korvillaan kuulemisesta (13:9, 43), sillä tämä kansa (”sukupolvi”) ei häntä kuule (13:15). 

Näiden kahden ryhmän äärimmäistä vastakohtaisuutta korostetaan sillä, että toiset joutuvat 

maailman lopulla tuliseen pätsiin ja toiset loistavat vanhurskaina Isänsä valtakunnassa.211 

Tämä on vakava varoitus Ihmisen Pojasta luopumisesta ja kehotus seurata häntä.212 

Tässä perikoopissa Jeesus käyttää Ihmisen Poika -käsitettä paljastaakseen opetuslapsille 

hänen roolinsa tulevassa maailman lopun tuomiossa ja uudessa valtakunnassa. Ihmisen Pojan 

tuomiolla varoitetaan opetuslapsia ja vahvistetaan heidän sitoutuneisuuttaan. 

4.3.3 Ihmisen Pojan seuraamisesta (16:27, 28; 19:28) 

Jeesus puhuu nyt opetuslapsilleen hänen seuraamisestaan sen jälkeen, kun Pietari tunnusti 

hänet (16:16) ja hän kertoi ensi kerran tulevasta kärsimyksestään (16:21).213 Tässä kohtauksen 

viimeisessä osassa (16:24–28) Jeesus kytkee puheessaan toisiinsa opetuslasten nykyisen 

seuraamisen ja Ihmisen Pojan tulemisen. Samalla Jeesus asettaa ehdottomat vaatimukset 

hänen seuraamiselleen. Ihmisen Pojan kerrotaan tulevan Isänsä kirkkaudessa ja korotettuna 

 
209 Ihmisen Pojan tulemisesta käytetään joko verbiä ἐρχόμαι: 10:23; 16:27; 24:30, 44; 25:31; 26:64 tai 

substantiivia ἡ παρουσία: 24:27, 37, 39. 
210 Witte 2016, 132. 
211 Luz 2001, 270–271; Saunders 2017, 141–143. 
212 Witte 2016, 133–134. 
213 Witte 2016, 152. 
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valtakuntansa kuninkaaksi. Puhe päättyy viittaukseen, että osa paikallaolijoista ei ”maista” 

kuolemaa, ennen kuin näkevät sen.

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 ὃς 

γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι 

ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 26 

τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν 

κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ 

ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 

τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 

ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε 

ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου 

ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

 

24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos 

joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän 

kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja 

seuratkoon minua. 25 Sillä se, joka tahtoo 

pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka 

elämänsä minun tähteni kadottaisi, on sen 

löytävä. 26 Sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos 

hän voittaa omakseen koko maailman, mutta 

menettää sielunsa? Miten ihminen voi ostaa 

sielunsa takaisin? 27 Ihmisen Poika on 

tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä 

kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle 

tämän tekojen mukaan. 28 Totisesti sanon 

teille: tässä joukossa on muutamia, jotka 

eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät 

Ihmisen Pojan tulevan valtakunnassaan." 

 

 

Jeesuksen ja opetuslasten välinen keskustelukohtaus (16:13–28) alkaa ja päättyy puheella 

Ihmisen Pojasta. Tässä lyhyessä keskustelujen sarjassa Jeesus tähdentää opetuslapsilleen 

Ihmisen Pojan nykyistä asemaa (16:13–20), kärsimystä (16:21–23) ja tulemista (16:24–28).214 

Kysymällä Ihmisen Pojasta (16:13) Jeesus ensin varmistaa opetuslasten oikean ymmärryksen 

itsestään ja opettaa sitten Ihmisen Pojan tulevasta kohtalosta ja tehtävästä. Näin Jeesus valaa 

opetuslasten mieliin vakaan pohjan sille, mitä hänen seuraamisensa tuo tullessaan ja mikä on 

Ihmisen Pojan tehtävä. Sitten Jeesus kehottaa opetuslapsiaan olemaan täydellisiä seuraajia.215 

Jeesuksen tiukka puhe hänen seuraamisestaan heijastelee lähetysdiskurssin sanamuotoja 

(10:37–42), mutta tarkentaa tulevaa tuomiota ja palkkaa puheella Ihmisen Pojasta. Ennen 

kehotusta hänen seuraamisestaan Jeesus ottaa itsensä esimerkiksi Jumalan tahdon mukaisesta 

kärsimyksestä (16:21–23). Kehotuksen jälkeen hän taivuttelee opetuslapsiaan valitsemaan 

hänet varoittamalla tuomiosta ja lupaamalla palkinnon. Ihmisen Pojan kieltäjä kadottaa 

elämänsä, menettää sielunsa ja joutuu tuomittavaksi. Hänen seuraajansa puolestaan löytävät 

elämän, säilyttävät sielunsa, eivätkä kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät ”Ihmisen Pojan 

tulevan valtakunnassaan”.216 Jeesus asettaa ensin itsensä esimerkiksi Jumalan tahdon 

seuraamisesta ja kehottaa sitten opetuslapsiaan valitsemaan samoin.217 

Kuvaukseen Ihmisen Pojan tulemisesta liittyy jälleen enkelit, valtakunta ja tuomio 

tekojen mukaan (13:40–43). Lisäksi Ihmisen Poika korotetaan tulevaksi Isänsä kirkkaudessa, 

 
214 Saunders 2017, 97, 100. 
215 Saunders 2017, 147–148. 
216 Witte 2016, 154. 
217 Saunders 2017, 102. 
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jolloin hän hallitsee yhdessä Isänsä kanssa (vrt. 19:28; 25:31; 26:64).218 Jae 27 esittää Ihmisen 

Pojan itsensä siksi tahoksi, joka maksaa myös valinnan paikalla oleville opetuslapsille heidän 

päätöksensä perusteella. Taivutteluun Ihmisen Pojan seuraamiseksi lisätään pontta vielä sillä, 

että opetuslasten tuleva tuomari on läsnä kehottamassa heitä oikeaan valintaan. 

Jakson viimeisen jakeen (16:28) arviointia ovat vaikeuttaneet erityisesti tulkinnat 

kuoleman merkityksestä, Ihmisen Pojan valtakunnan luonteesta ja ajallisesta etäisyydestä 

ennustuksen toteutumiseen.219 Jakeen retoriikka kuitenkin säilyttää tarkoituksen motivoida 

opetuslapsia sitoutumaan Jeesuksen seuraamiseen siitä saatavan palkinnon vuoksi. 

Jaksossa 16:13–28 Jeesus antaa omasta identiteetistään, tulevasta kohtalostaan ja 

tehtävästään täydemmän kuvan puheella ”Ihmisen Pojasta”. Hän suostuttelee opetuslapsiaan 

kieltämään itsensä ja seuraamaan häntä oman esimerkkinsä perusteella. Opetuslapsia myös 

houkutellaan tähän palkinnon lupauksella ja rangaistuksen uhalla. 

Jakso 19:27–30 käsittelee Jeesuksen opetuslasten hyötyä siitä, että he ovat luopuneet 

kaikesta ja seuranneet Jeesusta. Opetuslasten kysymys ponnistaa edellisestä kohtauksesta 

(19:16–26), jossa Jeesus opettaa, että rikkaan on oltava valmis luopumaan omaisuudestaan 

päästäkseen taivasten valtakuntaan (19:19:21–24).220 Nyt Jeesus antaa omastaan luopuneille 

opetuslapsille lupaukset siitä, mitä he saavat tästä palkaksi. 

27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· 

Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ 

ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 ὁ 

δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ 

παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 

καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους 

κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 

καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ 

ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ 

ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, 

ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν 

αἰώνιον κληρονομήσει. 30 πολλοὶ δὲ 

ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

 

27 Silloin Pietari vastasi hänelle: "Katso, me 

olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet 

sinua. Mitä me siitä saamme?" 28 Jeesus 

sanoi heille: "Totisesti sanon teille: kun 

Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä 

istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin 

tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte 

istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita 

Israelin kahtatoista heimoa. 29 Ja jokainen, 

joka minun nimeni tähden on luopunut 

talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, 

äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 

satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen 

elämän. 30 Mutta monet ensimmäiset tulevat 

olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. 

 

Jeesus aloittaa vastauksensa puheella Ihmisen Pojasta. Ihmisen Pojan tulemista ei mainita, 

mutta sen sijaan ”uuden maailman syntyessä” hän ”istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle”. 

Ihmisen Poika kuvataan kanssahallitsijana Isänsä kanssa. Matteus mainitsee valtaistuimen 

kahdesti Jumalan omistamaksi (5:34; 22:32) ja toisen kerran myös Ihmisen Pojan tulemisen 

yhteydessä (25:31).221 Myös kirkkaus, δόξα, liittyi perikoopissa 16:24–28 ”Isään”. 

 
218 Witte 2016, 168. 
219 Yhteenvetoja 16:28 eri tulkinnoista kts. Davies & Allison 1991, 676–681; Witte 2016, 156–158. 
220 Witte 2016, 165. 
221 Witte 2016, 171–173; Saunders 2017, 150–151. 
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Jeesuksen kokonaisvaltaisella seuraamisella on erityinen ja välitön vaikutus siihen, 

millainen näiden seuraajien asema on Ihmisen Pojan tullessa. Verrattuna edelliseen 

tarkasteltuun perikooppiin (16:24–28), nyt opetuslasten päätöstä seurata Jeesusta korostetaan 

ja heille luvataan hallintavalta yhdessä Ihmisen Pojan kanssa. Kanssahallitsijoina opetuslapset 

eivät kuitenkaan tuomitse ”tätä sukupolvea” yhdessä Ihmisen Pojan kanssa, sillä Matteuksen 

evankeliumissa Ihmisen Poika yksin suorittaa tuomion.222 Näin perikooppi kuitenkin 

vakiinnuttaa opetuslasten aseman niiksi, jotka seuraavat Jeesusta ja saavat palkan ja kunnian 

Ihmisen Pojan tullessa. Tämän lupauksen ehdoissa tähdennetään sitä, että Jeesuksen 

seuraamisen tulee olla aitoa ja todellista, ei osittaista (vrt. 19:21–22).223 

Jeesus lupaa ikuisen elämän kaikille niille, jotka ovat Jeesuksen/Ihmisen Pojan nimen 

vuoksi luopuneet omastaan (vrt. 25:46). Lupaukset huipentuvat ikuisen elämän perimiseen, 

mitä käsiteltiin juuri edellisessä perikoopissa (19:16–26). Tällä puheella Jeesus vaatii ja 

rohkaisee opetuslapsiaan edelleen seuraamaan häntä omastaan luopuen ja itsensä kieltäen 

(16:24), sillä heille on varattuna varma aarre taivaissa (vrt. 19:21).224 Tämän jälkimmäisen 

lupauksen vastaanottajat voidaan nähdä laajempana Jeesuksen seuraajien joukkona ajasta ja 

paikasta riippumatta, vaikka puheen kuulijoina ovat vain opetuslapset. 

Jakeen 19:30 tarkoitus on tyynnyttää opetuslasten intoa palkan saamisesta ja estää 

heidän keskinäinen vertailunsa. Ensimmäisten tuloa viimeiseksi opetetaan heti tämän jälkeen 

vertauksessa (20:1–16), jossa viimeiseksi viinitarhaan tulleet ja vähiten työtä tehneet saavat 

saman palkan kuin muut. Sillä Jeesus varoittaa, etteivät opetuslapset ylpeilisi omasta 

asemastaan, vaan hyväksyisivät nekin, jotka heidän jälkeensä tahtovat liittyä Jeesuksen 

seuraajiksi.225 Tällä tavoin puhe tähtää uskonnollisen yhteisön aktiiviseen ja sopuisaan 

kasvamiseen tulevaisuudessa. 

Pietarin tunnustuksen ja Jerusalemiin saapumisen välillä (16:16–20:34) Jeesus opettaa 

edelleen opetuslapsiaan, ennustaa tulevasta kärsimyksestään (17:22–23; 20:17–19) ja pyrkii 

vahvistamaan opetuslastensa halua seurata häntä sitoutuneesti loppuun asti (16:24–28; 19: 

27–30). Jaksossa 19:27–30 Jeesus antaa opetuslapsilleen kunnian siitä, että he ovat luopuneet 

omastaan ja seuranneet häntä, johon edellisen perikoopin rikas mies ei kyennyt.226 Ihmisen 

Poika -retoriikallaan Jeesus vahvistaa opetuslasten odotusta tulevasta valtakunnasta, jotta he 

silloin olisivat myötämielisiä Jeesuksen seuraajien uskonnollisen yhteisön kasvamiselle. 

 
222 Saunders 2017, 151–152. Päinvastaisesta tulkinnasta kts. Witte 2016, 172–173. 
223 Saunders 2017, 149. 
224 Saunders 2017, 150. 
225 Witte 2016, 165. Tulkinta suhteessa muotoutuvaan varhaiseen kirkkoon kts. Luz 2001, 518. 
226 Saunders 2017, 149–150. 
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4.3.4 Selvä Ihmisen Pojan merkki (24:27, 30) 

Jeesuksen puhe maailman lopusta ja silloin tapahtuvasta Ihmisen Pojan tulosta (24:4–44) 

mainitsee Ihmisen Pojan jopa kuusi kertaa.227 Siksi tällä puheella on suuri merkitys Ihmisen 

Poika -käsitteen merkityksen ja retoriikan ymmärtämiseen Matteuksen evankeliumissa. 

Analysoin ensiksi kolmea ensimmäistä mainintaa, sillä ne käsittelevät Ihmisen Pojan merkkiä. 

Tarkastelen niiden argumentaatiota omassa kontekstissaan ja esitän lopuksi Ihmisen Poika -

käsitteen retoriset käyttötavat. 

Puheen taustalla on Jeesuksen ja opetuslasten saapuminen Jerusalemiin (21:10), jossa 

Jeesus puhui moneen otteeseen lukuisille juutalaisille hengellisille johtajille. Keskustelujen 

edetessä konflikti Jeesuksen ja juutalaisten johtajien välillä oli jatkuvasti esillä (21:15–17, 23–

27: 22:15–40), mutta yrityksistään huolimatta he eivät saa Jeesusta kiinni sanoistaan.228 

Keskustelujen jälkeen Jeesus puhuu itse pitkästi väkijoukoille ja opetuslapsilleen (23:1; 24:3).  

Opetuslapset kysyvät yksityisesti Jeesukselta merkkiä hänen tulostaan ja tämän 

maailman lopusta (24:3). Puhe alkaa lopun ajan merkeistä ja ahdingosta (24:4–25) ja jatkuu 

Ihmisen Pojan tulemiseen (24:26–44). Ensimmäinen maininta Ihmisen Pojan tulemisesta tässä 

jaksossa liittyy kysymykseen siitä, minkä merkin perusteella Ihmisen Pojan tuleminen 

voidaan tietää. Jeesus varoittaa vääristä kristuksista ja profeetoista, jotka tulevat esiintymään 

hänen nimellään (24:5, 24. vrt. 7:15). Ihmisen Pojan tulemisen merkki tulee olemaan selvä. 

26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ 

πιστεύσητε·27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 

ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως 

δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ 

τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, 

ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 

 

26 "Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla 

autiomaassa', älkää lähtekö sinne, tai jos 

sanotaan: 'Hän on sisällä huoneessa', älkää 

uskoko. 27 Sillä niin kuin salama leimahtaa 

idässä ja loistaa länteen asti, niin on oleva 

Ihmisen Pojan tulo. 28 Missä on raato, 

sinne kokoontuvat korppikotkat. 

 

Jae 27 on vertaus siitä, millainen on Ihmisen Pojan tulo. Ennen tätä vertausta Jeesus varoittaa 

monesta merkistä, jotka muut ihmiset tulkitsevat merkeiksi Ihmisen Pojan tulosta ja maailman 

lopusta (24:4–8, 23–26), mutta ne kaikki osoitetaan vääriksi. Jeesus tekee niiden ja oman 

vastauksensa välille vastakkainasettelun: kaikki muut merkit ovat epäselviä ihmisten 

julistamia merkkejä, mutta salaman leimahtaminen koko taivaan halki on täysin selvä ja 

ihmisten toiminnasta riippumaton merkki.229 Vertaus osoittaa, että Ihmisen Pojan tuleminen ei 

ole ihmisten ennustettavissa (24:36), eikä siitä voi erehtyä. 

 
227 Saunders 2017, 160. Matteuksen tapa käsitellä erityisesti Ihmisen Poikaa ja hänen tuloaan sekä usein siihen 

liittyviä määreitä vakuuttaa minut siitä, että lukujen 24–25 retorinen pääpaino on paikallisen ja ajallisen 

Jerusalemin tuomion sijaan lopunajallinen Ihmisen Pojan tulo ja siihen liittyvä edeltä valmistautuminen. 
228 Witte 2016, 183; Saunders 2017, 159. 
229 Keener 2009, 584; Witte 2016, 187; Saunders 2017, 166. 
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Toiseksi, vertaus salaman leimahtamisesta voidaan tulkita yhtäkkisenä, jolloin Ihmisen 

Pojan tulo olisi välittömän nopea ja yllättävä. Edeltävät esimerkit vääristä profeetoista ja 

kristuksista viittaavat sen sijaan jatkuvaan ihmisten pelkotilaan ja harhapuheisiin. 

Kolmanneksi, vertaus juuri salaman loisteesta (φαίνω)230 viittaa Ihmisen Pojan merkkiin 

(24:30) ja kirkkauteen ja kunniaan (δόξα)231, joka usein liitetään Ihmisen Pojan tuloon (16:27; 

19:28; 24:30; 25:31). Neljäntenä voidaan nostaa oletettavasti kuultava ukkosen jyrähdys 

salaman iskiessä. Ukkosen jylinä taivaasta kuultavana äänenä viittaa Jumalan läsnäoloon (Ex. 

19:16–19; Matt. 3:17; 17:5; Joh. 12:28–29). Puhe kirkkaasta salamasta voi olla tietoinen 

keino viitata epäsuorasti Jumalan ilmestymiseen tai maailman tapahtumiin puuttumiseen. 

Näin tulkiten Ihmisen Pojan tuleminen tapahtuu Jumalan auktoriteetilla ja hätkähdyttää 

kaikki. 

Jakeen 28 lyhyt vertaus liittää selvän merkin Ihmisen Pojan tuloon, niin kuin 

haaskalinnut ovat selvä merkki lähellä olevasta raadosta. Nämä raadot viittaavat ihmisten 

tuomioon, jossa kuolleita ei ole haudattu.232 Vertaus alleviivaa Ihmisen Pojan tulon selvyyttä 

yhdessä edellisen vertauksen kanssa. 

Seuraavissa jakeissa Jeesus jatkaa puhettaan Ihmisen Pojan tulemisesta puhumalla 

Ihmisen Pojan merkistä. Tämä merkki loistaa pimeällä taivaalla Ihmisen Pojan tullessa. 

29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν 

ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη 

οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες 

πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις 

τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε 

φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ233, καὶ τότε κόψονται 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν 

τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 

πολλῆς· 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 

αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ 

ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν 

τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως 

[τῶν] ἄκρων αὐτῶν. 

 

29 "Mutta kohta noiden päivien ahdingon 

jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna 

valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja 

taivaiden voimat järkkyvät. 30 Silloin 

taivaalla loistaa Ihmisen Pojan merkki. 

Kaikki maan sukukunnat puhkeavat 

valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan 

tulevan taivaan pilvien päällä suuressa 

voimassaan ja kirkkaudessaan. 31 Hän 

lähettää enkelinsä suuren torven soidessa, ja 

he kokoavat hänen valittunsa neljältä 

ilmansuunnalta aina taivaan äärestä toiseen 

ääreen asti. 

 

 

Taivaalle ilmestyvää Ihmisen Pojan merkkiä ei kuvailla tarkemmin. Todennäköisesti se 

kuitenkin viittaa tähän tulemiseen, jossa Ihmisen Poika tulee pilvien päällä suuressa voimassa 

ja kirkkaudessa.234 Ihmisen Pojan tuloon verrattava salama ja Ihmisen Pojan merkki loistavat 

 
230 Liljeqvist 2007, 370. 
231 Liljeqvist 2007, 105. 
232 Keener 2009, 582–583; Witte 2016, 187. Vrt. Hom. Iliad, 11.395, 454. 
233 Sanat ”ἐν οὐρανῷ” on käännöksessä tulkittu viittaavan merkin sijaintiin. Ne voidaan tulkita myös suhteessa 

Ihmisen Poikaan, jolloin jae puhuisi ”taivaallisen Ihmisen Pojan merkistä”. 
234 Luz 2005, 202; Keener 2009, 585; Witte 2016, 189–190; Saunders 2017, 167–168. 
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(φαίνω) taivaalla. Tätä tulkintaa vahvistaa myös se, että Ihmisen Pojan tuloon liitetään monia 

samoja piirteitä kuin juuri edeltävässä salamavertauksessa. 

Ihmisen Pojan tuleminen tapahtuu erehtymättömän selvästi, sillä kaikki maan 

sukukunnat puhkeavat silloin valituksiin. Ihmisen Pojan tullessa ei kuulla ihmisten puhetta 

vääristä kristuksista ja profeetoista, vaan valitusta kaikista sukukunnista. Valitus johtuu siitä, 

että Ihmisen Pojan enkelit keräävät yhteen hänen omansa tulevaa valtakuntaa varten.235 

Toiseksi, se tapahtuu suuressa kirkkaudessa ja loisteessa, joka aiemman tulkinnan mukaan 

tarkoittaa yhtäkkisyyttä. Kolmanneksi, nyt kuultavaksi ääneksi nimetään suuren torven soitto, 

joka myös esiintyy suorana viittauksena Jumalan puheelle (Ex. 19:16, 19). Neljänneksi, siihen 

liittyy selvä muutos taivaalla: korppikotkien ilmaantuminen, taivaankappaleiden valon 

himmeneminen ja taivaiden voimien järkkyminen. 

Lainatun perikoopin jälkeen Jeesus esittää vertauksen viikunapuusta (24:32–33), jonka 

mukaan sitä havainnoimalla voi tietää kesän lähestyvän. Samalla tavoin taivasta (24:27–31) ja 

ympäröivää maailmaa havainnoidessa (24:4–25) voi jo arvata, että Ihmisen Pojan tulo on 

”aivan ovella” (24:33).236 Jeesus puhuu korppikotkista ja taivaan merkeistä, jotta opetuslapset 

osaisivat olla valmiita odottamaan Ihmisen Pojan tuloa. 

Jakeissa 24:26–33 Ihmisen Poika -käsitettä käytetään valmistamaan opetuslapsia hänen 

tuloaan varten. Koko tekstijakso on kerronnaltaan hyvin voimakasta237, ja Ihmisen Poika -

käsite luo siihen vielä erityistä painoarvoa. Maailman lopun kauhu ja Ihmisen Pojan valta 

liitetään toisiinsa niin, että opetuslasten ainoa mahdollisuus selvitä siitä on ”kestää loppuun 

asti” Jeesuksen seuraajina (24:13). Opetuslapsia varoitetaan uskomasta ihmisten sepittämiä 

tarinoita vääristä kristuksista ja profeetoista ja kehotetaan odottamaan selvää Ihmisen Pojan 

merkkiä.238 Ihmisen Poika -retoriikallaan Jeesus valaa opetuslapsiin rohkeutta ja vakuuttaa 

Ihmisen Pojan tulevasta voitosta konfliktissa ”tätä sukupolvea” vastaan. 

4.3.5 Ihmisen Poika tulee aavistamatta (24:37, 39, 44) 

Luvun 24 kolme jälkimmäistä mainintaa Ihmisen Pojasta käsittelevät erityisesti hänen tulonsa 

yhtäkkisyyttä. Tarkastelujen väliin jää lyhyt osio (24:34–35), jossa korostetaan kaiken tämän 

(24:5–26) tapahtumista lähitulevaisuudessa sekä Jeesuksen sanojen pysyvyyttä. Jakeet 24:36–

39 käsittelevät Ihmisen Pojan yhtäkkistä tuloa suhteessa Nooan päiviin. 

36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας 

οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν  

 
235 Saunders 2017, 168. 
236 Kaikista ennen Ihmisen Pojan tuloa nähtävistä merkeistä kts. Witte 2016, 193. 
237 Witte 2016, 189. 
238 Keener 2009, 582, 584. Jeesuksen puhetta tulee uskoa, sillä hänen sanansa ”eivät katoa” (24:35). 

36 "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä 

kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes  
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οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. 37 Ὥσπερ 

γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 38 ὡς 

γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις [ἐκείναις] ταῖς πρὸ 

τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας 

εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ 

ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν 

ἅπαντας, οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

 

Poika, vaan Isä yksin. 37 Niin kuin kävi 

Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun 

Ihmisen Poika tulee. 38 Vedenpaisumuksen 

edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät 

naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen 

päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. 39 

Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin 

tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään.  

Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. 

 

 

Jeesus toteaa Ihmisen Pojan tulon päivän ja hetken olevan salassa kaikilta paitsi Isältä. 

Kuitenkin juuri edellä on selitetty maailman tarkkailemisen (24:32–33) antavan viitteitä siitä, 

milloin tämä aika on ”aivan ovella”. Jeesus siis opettaa, että vähän ennen Ihmisen Pojan tuloa 

on mahdollista tietää, että hän on pian tulossa.239 

Jeesus vertaa Ihmisen Pojan tulon ja Nooan päivien (Gen. 6:5–7:1) samankaltaisuutta 

toisiinsa ensin yleisesti (24:37) ja sitten auki selitettynä (24:38–39). Vertaus Nooan päivistä 

korostaa sitä, miten ihmiset elivät aivan tavallista elämää ennen kuin tuhotulva yhtäkkiä tuli. 

Vertauksen painopiste on siinä, että vaikka Nooa rakensi arkkia kuivalle maalle kaikkien 

nähden, ihmiset eivät ottaneet häntä tosissaan, vaan jatkoivat elämästään nauttimista. Juuri 

tämä Nooan valmistautumisen ylenkatsominen johti heidät tuhoon. Samalla tavalla Ihmisen 

Pojan ja hänen toimintansa ylenkatsominen johtaa ”tämän sukupolven” tuhoon (16:27).240 

Vertaus Nooan päivistä varoittaa opetuslapsia Ihmisen Pojan tulon yhtäkkisyydestä ja 

ylenkatsomisesta. Jos he haluavat heille aiemmin luvatun palkan (19:27–30), heidän tulee 

jatkuvasti seurata Jeesusta. Heidän tulee myös valmistautua Ihmisen Pojan tuloon, kun he 

näkevät maailmassa tapahtuvan sen, mikä tapahtuu ennen Ihmisen Pojan tuloa. Jos he sitä 

vastoin luopuvat Jeesuksesta, heille käy kuten ihmisille Nooan päivinä. 

Ihmisen Pojan tulo on näissä jakeissa yhtäkkinen, ja hänen toimintansa ylenkatsominen 

johtaa silloin ”tämän sukupolven” tuhoon ja tuomioon. Puheella Ihmisen Pojasta Jeesus 

varoittaa opetuslapsia tekemästä tätä virhettä. Sen sijaan Ihmisen Poika -käsitteen käytöllä 

pyritään vaikuttamaan opetuslasten nykyiseen ja tulevaan toimintaan niin, että he sitoutuvat 

Jeesuksen seuraamiseen ja valmistautuvat Ihmisen Pojan tuloa varten. Valmistautunut 

opetuslapsi ei seuraa ihmisten pettäviä puheita (24:4–5) eikä lannistu tulevissa vainoissa 

(24:9–14; vrt. 10:16–22). Seuraavat jakeet havainnollistavat sitä, että osa ihmisistä otetaan 

Ihmisen Pojan luokse, osa taas ei (24:40–41. vrt. 24:31). Opetuslapsia kehotetaan tekemään 

kaikkensa, jotta he saisivat palkan Ihmisen Pojan tullessa. 

 
239 Witte 2016, 193. 
240 Saunders 2017, 169. 
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Luvun 24 viimeinen Ihmisen Poika -maininta keskittyy Ihmisen Pojan tulon 

yhtäkkisyyteen ja siihen valmistautumiseen. 

42 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ 

ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 Ἐκεῖνο δὲ 

γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 

φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν 

αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 

ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἔρχεται. 

 

42 "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä 

päivänä teidän Herranne tulee. 43 Mutta 

ymmärtäkää, että jos talon isäntä tietäisi, 

mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi 

eikä antaisi murtautua taloonsa.  

44 Olkaa siis tekin valmiit, sillä te ette 

aavista hetkeä, jona Ihmisen Poika tulee. 

 

 

Ihmisen Poika ja ”teidän Herranne” rinnastetaan toisiinsa samankaltaisilla ilmauksilla jakeissa 

42 ja 44, joissa hänen tulemisensa (ἔρχεται) tarkkaa aikaa ei tunneta. Jeesus käskee 

opetuslapsia valvomaan ja olemaan valmiit Ihmisen Pojan, heidän Herransa tuloa varten.241 

Samankaltaisten käskyjen toistaminen korostaa käskyn vakavuutta opetuslapsille. 

Jakeen 24:43 vertauksen mukaan talon isäntä valvoisi, jos tietäisi etukäteen varkaan 

tulosta yöllä. Isäntä ei kuitenkaan voi tietää varkaan tulosta, joten hänen tulee olla aina 

valmiina. Vertauksen tarkoitus ei ole ehdottaa talon isännälle mahdollisuutta tietää varkaan 

tulosta, vaan alleviivata valmiina olemista juuri epätietoisuuden vuoksi.242 Samalla tavalla 

opetuslapsetkaan eivät kykene tietämään Ihmisen Pojan tulon tarkkaa hetkeä, joten heidän 

tulee olla aina valmiina. 

Tämä jakso asettaa opetuslapset vastakkaiseen asemaan niiden kanssa, jotka tulevat 

valmistautumattomina yllättymään Ihmisen Pojan tullessa (24:37–41). Ihmisen Pojan tulo 

yllättää kaikki (24:30), mutta siihen on mahdollisuus valmistautua.243 Jeesus kehottaa 

opetuslapsiaan valmistautumaan etukäteen ja olemaan jatkuvasti valveilla ja valmiina, jotta 

Ihmisen Pojan tulo ei koituisi heille tuomioksi, vaan pelastukseksi (24:13, 31, 40–41). 

Ihmisen Poika -käsiteen käytön päämääränä on korostaa näiden kehotusten vakavuutta ja 

muistuttaa, että konflikti ”tämän sukupolven” kanssa jatkuu tähän viimeiseen tuomioon asti. 

4.3.6 Ihmisen Poika ja viimeinen tuomio (25:31) 

Edellisen käsitellyn alueen jälkeen Jeesus esittää yhteensä neljä vertausta (24:45–25:46), jotka 

kaikki korostavat jotakin näkökulmaa Ihmisen Pojan tuloon liittyen. Nostan kolmesta 

ensimmäisestä pääajatukset esiin ennen viimeisen vertauksen käsittelyä, jossa seuraavan 

kerran esiintyy käsite Ihmisen Poika.  

 
241 Saunders 2017, 169–170. 
242 Saunders 2017, 169. Päätelmän voi perustella kielellisesti. Jakeessa 24:43 esiintyy irreaalinen ehtolause ”εἰ 

ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται” ja sitä seuraa toteutumaton johtopäätös ”ἐγρηγόρησεν ἂν 

καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ”. Tarkoitus ei siis ole ehdottaa mahdollisuutta tietää varkaan 

tulon ajankohdasta. Kts. selitys partikkelista ἂν, Liljeqvist 2007, 30. 
243 Keener 2009, 590–592; Witte 2016, 193. 
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Vertaus uskollisesta ja viisaasta palvelijasta (24:45–51) painottaa, että palvelijan tulisi 

aina toimia oikein. Jos palvelija käyttäytyy sopimattomasti isäntänsä poissa ollessa, hän saa 

kovan tuomion, kun hänen isäntänsä yhtäkkiä palaa takaisin (24:48–51). Vertaus 

morsiusneidoista (25:1–13) osoittaa, että ennen heidän Herransa saapumista on tärkeää olla 

valmistautunut. Ajoituksen sijaan on tärkeää tehdä jotakin valmistellakseen itsensä Herran 

tulemista varten. Vertaus palvelijoille uskotuista rahoista (25:14–30) puolestaan pitää 

tärkeänä rohkeutta toimia ja olla aktiivinen. Pelko ja passivoituminen ovat rangaistavia. 

Palvelijan saaman tuoton määrällä ei ole merkitystä, vaan aktiivisella yrittämisellä (25:24–

27).244 Kaikkia näitä vertauksia leimaa se, että yhdessäkään palvelijat tai morsiusneidot eivät 

saa armoa tehtyään väärin.245 Nämä vertaukset vahvistavat, että opetuslasten tulee toimia aina 

oikein, valmistautua etukäteen ja pysyä aktiivisina Jeesuksen seuraajina, jotta Ihmisen Pojan 

yhtäkkinen tulo ei koituisi heille tuomioksi (24:50–51; 25:11–12, 26–30), vaan palkinnoksi 

(24:46–47; 25:10, 20–23). 

Vertaus viimeisestä tuomiosta (25:31–46) käsittelee kaikkien kansojen tuomiota 

Ihmisen Pojan tullessa.246 Tämä vertaus myös päättää Jeesuksen puheiden kokoelman 

luvuissa 23–25. Viimeisen tuomion vertaus alkaa suoralla maininnalla Ihmisen Pojan tulosta.  

31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν 

τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ 

αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης 

αὐτοῦ·’ 32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς 

ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ 

μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια 

ἐξ εὐωνύμων. 

 

31 "Kun Ihmisen Poika tulee 

kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, 

hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 

Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän 

erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen 

erottaa lampaat vuohista. 33 Hän asettaa 

lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle 

puolelleen. 

 

Jakso puhuu Ihmisen pojan tulemisesta ja siihen liittyvästä kaikkien kansojen 

tuomitsemisesta.247 Ihmisen Pojan tulemisen kirkkautta korostetaan kaksinkertaisesti ja hänen 

tulemiseensa liitetään enkelit ja valtaistuimelle istuutuminen. Jakeessa 34 vertauksen 

päähenkilöä nimitetään Ihmisen Pojan sijaan kuninkaaksi, joka tuomitsee vasemmalla 

puolellaan olevat iankaikkiseen rangaistukseen ja oikealla puolellaan olevat iankaikkiseen 

elämään (25:34–46).248 Muun muassa vaihdoksesta ja vertaukselle epätyypillisestä 

rakenteesta johtuen esimerkiksi Thurén arvioi sen olevan pikemminkin harvinainen sikermä 

 
244 Luz 2005, 252; Saunders 2017, 170–171, 179–180; Thurén 2017, 142–143. Vertaukset morsiusneidoista ja 

palvelijoille uskotuista rahoista alkavat sanoilla τότε, ”silloin”, sekä ὥσπερ γὰρ, ”silloin on käyvä näin” 

(Liljeqvist 2007, 359, 390), ja liittyvät senkin vuoksi opetuslasten kysymykseen Ihmisen Pojan tulosta (24:3). 
245 Thurén 2017, 144–145. 
246 Saunders 2017, 173. 
247 Saunders 2017, 173–174. πάντα τὰ ἔθνη viittaa yleisesti kaikkiin kansoihin, kuten jakeissa 24:9, 14; 28:19. 

Tutkimuksessa tästä ilmaisusta tehdyistä tulkinnoista kts. Saunders 2017, 173. 
248 Luz 2005, 277. 
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profetiaa ja vertauksia.249 Ihmisen Pojan tulon retoriikan suhteen on selvää, että Matteus 

tarkoituksellisesti käyttää tätä koko aineistoa Jeesuksen puheena Ihmisen Pojasta omille 

opetuslapsilleen. Retorisesti tässä jaksossa kiinnostavat näkökulmat Ihmisen Pojan tuloon 

ovat kaikkien kansojen tuomio tekojen mukaan sekä tuomittavien epätietoisuus siitä, milloin 

he ovat näitä tekoja tehneet. 

Tuomiolle kootaan kaikki kansat ja tuomion perusteena ovat hyvät teot. Koska vertaus 

käsittele niin pitkästi tekoja (25:35–39, 42–44) ja niiden perusteella ihmiset tuomitaan 

Ihmisen Pojan tullessa, se viestii tekojen merkityksestä myös kuulolla olleille opetuslapsille 

(24:3; 26:1).250 Näihin tekoihin ei kuitenkaan riitä pelkästään laupeuden teot, vaan niiden 

motivaationa tulee olla halu auttaa Ihmisen Poikaa ja hänen seuraajiaan (vrt. 10:40–42).251 

Tuomittavat ovat kuitenkin tietämättömiä siitä, milloin ovat tehneet tai jättäneet tekemättä 

mainittuja tekoja Ihmisen Pojalle (25:40, 45).252 Koska teot yhdellekin ”näistä vähäisimmistä 

veljistä”253 tulkitaan teoksi Ihmisen Pojalle, tulee ihmisen pyrkiä moraalisesti oikeisiin 

tekoihin ja auttamaan lisäksi Ihmisen Poikaa ja hänen seuraajiaan. Nämä teot merkitsevät 

kosmisessa mittakaavassa sen, ketkä ovat Ihmisen Pojan puolella (12:30) ja ketkä tuomitaan 

”tämän sukupolven” edustajina. ”Tämä sukupolvi” saa tuomion muun muassa siksi, ettei 

halua tehdä hyvää Ihmisen Pojalle tai hänen seuraajilleen. 

Opetuslapsille luvattiin aiemmin iankaikkinen elämä palkaksi heidän esimerkillisestä 

Jeesuksen seuraamisestaan (19:27–30), joten tämä puhe teoista kertoo lisää, millä perusteella 

opetuslapset saavat tämän palkan. Verrattuna vuorisaarnan (5:43–48) ja omasta luopumisen 

(19:23–26) täydellisyyden vaatimuksiin, tässäkin vertauksessa vaaditaan täydellisyyttä. He 

kuitenkin joutuvat umpikujaan tavoitellessaan heille luvattua palkintoa, sillä he eivät kykene 

tällaiseen täydellisyyteen. Thurénin mukaan Matteus jättää tietoisesti opetuslapset 

toivottomiksi, jotta he evankeliumin päätöslukujen kautta ymmärtäisivät Jeesuksen kuoleman 

(20:28) ja veren (26:28) tuovan sen pelastuksen, joka on ihmisille mahdotonta, mutta 

Jumalalle mahdollista (19:26).254 Kuitenkaan tämä ei vähennä sitä, että tämän perikoopin 

Ihmisen Poika -retoriikan päämääränä on kehottaa opetuslapsia yhä parempaan.  

 
249 Luz 2005, 264; Thurén 2017, 134–135. Toisaalta Matteus nimittää Jeesusta kuninkaaksi myös jakeissa 2:1–2; 

21:5; (22:11–13); 27:11, 29, 37, 41–42. Kts. Saunders 2017, 174–176. 
250 Saunders 2017, 176. 
251 Witte 2016, 194–195. 
252 Thurén 2017, 143. 
253 Tiivistelmä niistä tulkinnoista, joita tutkimuksessa on tehty ”näistä vähäisimmistä” ja ”veljistä” kts. Saunders 

2017, 177. 
254 Thurén 2017, 145–146. 
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Viimeisen tuomion vertaus opettaa opetuslapsille, että Ihmisen Pojan tullessa monet 

hämmästyvät silloin tapahtuvasta tuomiosta (24:30; 25:37, 44). ”Tämä sukupolvi” tulee 

yllättymään siitä, että heidät tuomitaan ikuiseen kadotukseen Ihmisen Poikaa vastaan tehtyjen 

tekojen perusteella.255 Ihmisen Poika -käsitteen avulla opetuslapsilta vaaditaan täydellisyyttä 

ja heidät ajetaan umpikujaan, mutta luvataan myös palkinto ikuisesta elämästä.256 Ihmisen 

Poika -retoriikan päämääränä on sitouttaa opetuslapset evankeliumin viimeisiä lukuja varten. 

4.3.7 Ihmisen Pojan viimeiset sanat (26:64) 

Ennen viimeistä mainintaa Ihmisen Pojasta Jeesus vangitaan Getsemanessa ja tuodaan 

ylipappi Kaifaksen luo, jonne olivat kerääntyneet myös lainopettajat ja kansan vanhimmat. 

Ylipapit ja koko neuvosto etsivät ”väärää todistusta” saadakseen syyn surmata Jeesuksen, 

mutta sellaista ei löytynyt (26:59–60). Sitten ylipappi puhutteli Jeesusta suoraan. 

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· 

οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου 

καταμαρτυροῦσιν; 63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· ἐξορκίζω σε 

κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ 

σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 λέγει 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, 

ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ 

ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 

 

62 Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: 

"Etkö vastaa heidän syytöksiinsä?" 63 Mutta 

Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi 

hänelle: "Minä vannotan sinua elävän 

Jumalan nimessä, että sanoisit meille, oletko 

sinä Kristus, Jumalan Poika." 64 Jeesus 

sanoi hänelle: "Itsepä sen sanoit. Kuitenkin 

sanon teille: vastedes te saatte nähdä 

Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 

puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." 

 

Jeesus aloittaa vastauksensa ytimekkäällä, mutta epäsuoralla ilmauksella σὺ εἶπας, kuten 

vastatessaan aiemmin Juudakselle (26:25) ja myöhemmin Pilatukselle (27:11).257 Hän siis 

vastaa ylipapin omilla sanoilla ja jatkaa siitä omaa puheenvuoroaan.258 Näitä sanoja, joihin 

Jeesus viittaa, käytetään aiemmin evankeliumissa tunnustamaan Jeesus Kristukseksi ja elävän 

Jumalan Pojaksi (16:16). Ylipapin tarkoitus on sen sijaan käyttää niitä saadakseen syyn 

tuomita Jeesuksen.259 Samoja sanoja, joilla opetuslapset tunnustavat Jeesuksen, ”tämä 

sukupolvi” käyttää perusteena tuomita ja kavaltaa hänet pakanoiden teloitettavaksi. 

Nyt Jeesus puhuu Ihmisen Pojasta viimeisen kerran, ja sen kontekstissa korostuu 

konflikti hänen ja ”tämän sukupolven” välillä. Näin Jeesus ilmaisee heille, että he ovat koko 

ajan toimineet Ihmisen Poikaa vastaan. Tämän Ihmisen Poika -käsitteen viimeisen julkisen 

 
255 Saunders 2017, 179. 
256 Witte 2016, 183. 
257 Witte 2016, 201. 27:11 preesensmuodossa ”σὺ λέγεις”. Ilmauksen σὺ εἶπας tulkinnoista kts. Witte 2016, 201–

202. 
258 Luz 2005, 429–430; Saunders 2017, 182, 186. 
259 Luz 1992, 15; Witte 2016, 145, 201. Sanat ”Ihmisen Poika” eivät esiinny kysymyksessä Jeesuksen väitetystä 

identiteetistä, niin kuin ne puuttuivat Pietarin tunnustuksesta (16:16), kts. Kingsbury 1988a, 97–98. 
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ilmaantumisen on tarkoitus todistaa heille, että he joutuvat lopulta hänen tuomittavikseen tästä 

toiminnastaan ja epäuskostaan.260 

Jeesus puhuu Ihmisen Pojan asemasta Voiman oikealla puolella ja tulemisesta taivaan 

pilvien päällä. Sanat ἀπ’ ἄρτι voidaan kääntää ”vastedes” tai ”jo nyt”.261 Tämä rakenne viittaa 

juuri edeltävään hetkeen, joten Jeesuksen vastaus puhuu hänestä itsestään. Jeesus/Ihmisen 

Poika on hengellisen eliitin tuomittavana, mutta he tulevat näkemään hänet Voiman oikealla 

puolella ja taivaan pilvien päällä. Tämä taas viittaa Jeesukseen/Ihmisen Poikaan heidän 

tuomarinaan lopun aikana. 

Jeesuksen puheessa Ihmisen Pojan tulosta lopun aikana sana ”Voima” viittaa Jumalaan 

(vrt. 24:30).262 Tämän tapahtuman näkeminen lähitulevaisuudessa (ἀπ’ ἄρτι) näyttää 

ristiriitaiselta sen kanssa, että tuleminen tarkoittaisi lopun aikana tapahtuvaa tulemista. Tämä 

ristiriita voidaan selittää Jeesuksen vastauksessa siteeratuilla kahdella messiaanisesti tulkitulla 

tekstillä Ps. 110.1 ja Dan. 7:13–14.263 Jeesuksen pian tapahtuvaan kuolleista heräämiseen (vrt. 

12:40) liittyy psalmi 110:1, jolloin Jeesus/Ihmisen Poika istuutuu Herran oikealle puolelle ja 

hänen vastustajansa asetetaan hänen valtaistuimensa jalkojen korokkeeksi. Puhe Ihmisen 

Pojan tulemisesta sen sijaan viittaa lopun aikaan, jolloin hän tuomitsee kaikki kansat heidän 

tekojensa mukaan (Dan. 7:13–14). Näin tuleva tuomio ilmoitetaan jo nyt ”tälle sukupolvelle”, 

joka ymmärtää tämän puheen Jeesuksen herättyä kuolleista.264 Mahdollisesti hänen kuolleista 

heräämisensä ja sen todistavat merkit265 ovat todiste hänen lopunajallisesta 

tuomarinasemastansa, jonka ”tämä sukupolvi” näkee vielä evankeliumin lopussa (27:51–54, 

63–66; 28:2–7, 11–15). Tämä tulkinta saa tukea seuraavasta jakeesta, jossa Jeesuksen puhe 

saa aikaan vahvan vastareaktion ja syytteen jumalanpilkasta (26:65). Siispä Jeesuksen 

viimeinen puhe Ihmisen Pojasta sinetöi hänen kohtalonsa, kun hengellinen eliitti sen 

perusteella tuomitsee Jeesuksen ja kavaltaa hänet roomalaisten käsiin teloitettavaksi.266  

Ihmisen Poika -käsite toimii viimeisenä tekijänä Ihmisen Pojan ja ”tämän sukupolven” 

välisessä konfliktissa siltä osin, kuin juutalaiset hengelliset johtajat edustavat ”tätä 

sukupolvea”.267 Jeesuksen erävoitto kuolleista herättyään kuitenkin johtaa myös hänen 

 
260 Witte 2016, 204. 
261 Liljeqvist 2007, 49, 60. Tulkintoja ilmaisusta ”ἀπ’ ἄρτι”/” ἀπαρτί” kts. Davies & Allison 1997, 530; Witte 

2016, 202–203. 
262 Witte 2016, 203; Saunders 2017, 184. 
263 Näiden tekstien tarkemmasta käsittelystä kts. Witte 2016, 202–204. 
264 Davies and Allison 1997, 530‒532; Saunders 2017, 183, 186. 
265 Ihmisen Pojan kuolleista heräämisen merkeistä ja niiden merkityksestä hänen korotettuun asemaansa kts. 

Saunders 2017, 183–184. 
266 Saunders 2017, 186. 
267 Witte 2016, 204. 



59 

 

lopunajallisen tuomarin aseman ottamiseen. Tässä perikoopissa Jeesuksen päämäärä on 

osoittaa juutalaisille johtajille Ihmisen Poika -käsitteen avulla, että hän on tämän konfliktin 

voittaja ja selviää heidän kavalluksestaan ja omasta kuolemastaan.268 Tämä tehdään siten, että 

Ihmisen Poika -käsite yhdistetään samanaikaisesti kahteen Vanhan testamentin messiaanisesti 

tulkittuun tekstiin ja Jeesukseen itseensä, jolloin hänet nimetään Jumalan asettamaksi 

tuomariksi. 

4.3.8 Yhteenveto – Ihmisen Pojan seuraajien sitouttaminen 

Sillä, mitä Ihmisen Pojasta kerrotaan, pyritään tämän luvun tekstikohdissa ennen kaikkea 

motivoimaan opetuslapsia seuraamaan Jeesusta täydellisesti (16:24–28; 25:31–46) ja aivan 

loppuun saakka (10:22; 24:13). Motivoimisen keinoina käytetään erityisesti lupausta tulevasta 

palkinnosta (10:22; 13:43; 16:27–28; 19:27–30; 24:31; 25:34, 46) ja varoitusta tuomiosta 

(13:40–42; 16:27; 24:30, 40–41; 25:41, 46) Ihmisen Pojan tullessa. Toisaalta Ihmisen Poika -

retoriikalla Jeesus pyrkii tekemään opetuslapsistaan vain hänelle uskollisia, jotta he 

kestäisivät hänen seuraamisestaan koituvia vaikeuksia ja vainoa (10:16–26; 24:9) ja 

pyrkimyksiä eksyttää heidät (24:5, 11, 23–26).269 Näitä kokemuksia varten Jeesus ilmoittaa 

opetuslapsilleen jo edeltä, että Ihmisen Pojan seuraaminen todella johtaa konfliktiin ”tämän 

sukupolven” kanssa (10:22; 24:9), sillä oppilas saa saman kohtelun kuin hänen opettajansa 

(10:24–25, 40; 16:24).270 

Ihmisen Pojan tulosta ja siihen valmistautumisesta Jeesus opettaa opetuslapsilleen 

erityisesti luvuissa 24–25. Ihmisen Pojan tulo on yhtäkkinen ja sen tuomio yllättää kaikki 

ihmiset (24:27, 37–39, 42–44; 25:37, 44). Kuitenkin tästä tulosta voi saada viitteitä 

tarkkailemalla ympäröivää maailmaa ja taivasta (24:28–29).271 Sitä varten tulee valmistautua 

etukäteen (25:1–13) ja pysyä jatkuvasti valveilla (24:42–51) ja aktiivisena hänen seuraajanaan 

(25:14–30). 

Opetuslapset jätetään kuitenkin epävarmoiksi siitä, onko heidän tapansa seurata Jeesusta 

ollut riittävä (25:31–46).272 Tällä ja monella muulla tavalla Jeesus kehottaa opetuslapsia 

suoraan (10:48; 16:24–26) ja epäsuorasti (13:40–43; 19:29; 24:40–51; 25:34–40) pyrkimään 

yhä parempaan, jotta he varmasti olisivat iankaikkisen elämän palkinnon saajia, eivätkä 

joutuisi kadotukseen tuomittaviksi. Ihmisen Poika -retoriikka sisältää kuitenkin niin paljon 

 
268 Luz 2005, 430. 
269 Saunders 2017, 187–188. 
270 Kingsbury 1988a, 93; Witte 2016, 205–206. 
271 Saunders 2017, 188–189. 
272 Thurén 2017, 145–146. 
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lupauksia opetuslapsille, että sen tuoma toivo iankaikkisen elämän palkinnosta korostuu 

kokonaiskuvassa enemmän kuin epävarmuus hyvistä teoista. Tätä lupausta korostaa 

entisestään Ihmisen Pojan uskollisten seuraajien ja ”tämän uskottoman sukupolven” välinen 

vahva vastakkainasettelu.273 Tekstin uskonnollisista kudoksista tulee vahvasti esille 

opetuslasten sitouttaminen ja toisinaan myös heidän uskonnollisen yhteisönsä tulevan 

käyttäytymisen ja moraalin määrittely. 

 
273 Saunders 2017, 189. 
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5 Johtopäätökset 

5.1 Ihmisen Poika -käsitteen retoriikka Matteuksen evankeliumissa  

Ihmisen Poika -käsite viittaa evankeliumin sisäisessä kerronnassa lähes yksiselitteisesti aina 

Jeesukseen, vaikka Jeesusta ei kertaakaan täsmällisesti nimetä Ihmisen Pojaksi.274 Kuitenkin 

jo pitkään suuri osa tutkijoista on pitänyt tätä kantaa todennäköisimpänä.275 Lisäksi tässä 

tutkielmassa tehdyt havainnot Ihmisen Poika -käsitteen retoriikasta vahvistavat tätä tulkintaa. 

Ihmisen Poika -käsitteen käyttö vahvistaa vastakkainasettelua Jeesuksen ja ”tämän 

sukupolven” välillä, ilmaisee opetuslapsille Jeesuksen ristiriitaisen kohtalon kärsimyksen ja 

korottamisen kautta, vahvistaa opetuslasten uskoa ja motivoi heitä seuraamaan Jeesusta. 

Ihmisen Poika -käsiteen käyttö myös merkitsee ja korostaa opetuslapsille, milloin Jeesuksen 

puheissa on kyse erityisen tärkeistä hänen tehtäväänsä ja kohtaloonsa liittyvistä asioista. 

Tässä tutkielmassa Ihmisen Poika -käsitteen retoriselle käytölle on havaittu lukuisia eri 

käyttötapoja. Sen käyttötapoihin vaikuttaa oleellisesti se, missä kohtaa Matteuksen 

evankeliumin kerrontaa se esiintyy ja missä analyysin jaon mukaisessa käyttökontekstissa 

käsitettä käytetään. Jokaisella käyttökontekstilla on edellä tehdyn analyysin perusteella yksi 

keskeisin retorinen käyttötapa tai päämäärä, joka voi sisältää jokseenkin eriäviä, mutta 

toisiaan tukevia retorisia käyttötapoja ja tarkoituksia. 

Ihmisen Pojan nykyistä asemaa (1) käsittelevissä tekstikohdissa Ihmisen Poika -

käsitteen käyttö lietsoo konfliktia (a) Jeesuksen ja hänen seuraajiensa sekä (b) ”tämän 

sukupolven” välillä. ”Tätä sukupolvea” edustavat kaikki, jotka vastustavat Jeesusta eivätkä 

usko tai seuraa häntä. Aktiivisessa roolista ”tästä sukupolvesta” esiintyvät erityisesti 

juutalaiset hengelliset johtajat: lainopettajat, fariseukset, ylipapit ja kansan vanhimmat. 

Juutalainen kansa on passiivisempi osa ”tätä sukupolvea” hämmästellessään Jeesuksen tekoja 

ja pohtiessaan hänen jumalallista identiteettiänsä, mutta lopussa hekin näkyvät aktiivisina 

Jeesuksen hylkääjinä (27:19–26).276 ”Tähän sukupolveen” liitetään kosmisella tasolla kaikki 

he, jotka vastustavat Ihmisen Poikaa. Tässä Ihmisen Poika -käsitteen retoriikassa Jeesus 

suostuttelee seuraajikseen juutalaista kansaa ja haastaa heidän johtajiansa ihmeteoillaan, 

kirjoitusten tulkinnallaan ja väitteillä Ihmisen Pojan vallasta (9:1–13, 32–34; 12:1–14, 22–

45). Ihmisen Pojan ja ”tämän sukupolven” välisessä konfliktissa korostuvat lisäksi Ihmisen 

Pojan profeetallinen identiteetti ja tehtävä. Ensimmäinen Ihmisen Poika -käsitteen 

käyttöympäristö sisältää myös viitteitä Ihmisen Pojan tulevaan kärsimykseen (8:20), 

 
274 Luz 1992, 6. 
275 Burkett 1999, 32–42, 122. 
276 Kingsbury 1988a, 93. 



62 

 

kuolleista heräämiseen (12:40), tulemiseen (10:23) sekä opetuslapsille asetettuihin 

vaatimuksiin (8:20). 

Ihmisen Pojan kärsimyksen, kuoleman ja kuolleista heräämisen (2) kontekstissa 

Ihmisen Poika -käsitettä käytetään opettamaan opetuslapsille Jeesuksen ristiriitaisesta 

kohtalosta ja tehtävästä. Vaikka hän on Kristus, elävän Jumalan Poika, hän joutuu kärsimään 

ja kuolemaan syntisten käsissä antaakseen henkensä ”lunnaiksi monien puolesta”. 

Opetuslasten käsitys Kristuksesta on toisenlainen kuin mitä Jeesus opettaa Ihmisen Pojasta, 

mikä aluksi aiheuttaa suurta vastustusta opetuslapsissa (16:21–23). Kärsimysennustusten 

edetessä opetuslapset alkavat ymmärtää Ihmisen Pojan kohtaloa ja Jeesus tarkentaa 

ennustuksiaan siitä, kuka hänet kavaltaa ja kenen käsissä hän kuolee.277 Näillä puheillaan 

Jeesus luo opetuslapsille yhä suurempaa jännitystä kohti ristiriidan ratkeamista ja valmistaa 

opetuslapsia tätä Jeesuksen tehtävän huipentumaa varten.278 Vaikka Jeesus joutuu kuolemaan, 

puhe Ihmisen Pojasta luo myös toivoa opetuslapsille, sillä lopulta hän nousee kuolleista. 

Jaksossa 20:21–28 Jeesus pyrkii ”Ihmisen Pojan” esimerkillä vaikuttamaan opetuslasten 

uskomuksiin ja toimintatapoihin, jotta he tulevaa palkkaansa tavoitellessaan myös toimisivat 

toistensa palvelijoina. Luvussa 26 korostuu kavaltaminen osana Ihmisen Pojan kärsimyksen 

kohtaloa, jolloin Ihmisen Poika -käsitteellä korostetaan kavalluksen kamaluutta, kavaltaja 

toiseutetaan opetuslasten yhteisöstä ja hänestä tehdään varoittava esimerkki. 

Ihmisen Pojan tulemista ja uutta valtakuntaa (3) käsitellessä Jeesus käyttää Ihmisen 

Poika -käsitettä motivoidakseen opetuslapsia julistustyöhön, epäitsekkäisiin tekoihin ja 

Jeesuksen seuraamiseen. Täydellinen seuraaminen loppuun saakka sekä valmistautuminen 

Ihmisen Pojan tuloon nousevat opetuslasten motivoinnissa keskeisimmiksi. Ihmisen Pojan 

tuleminen esiintyy aikamääreenä, jolloin opetuslasten tehtävä ja seuraamisesta koituva 

ahdinko ja vaino päättyvät. Toisaalta Jeesus lupaa opetuslapsille ikuisen elämän ja palkinnon 

kaikesta vaivannäöstä silloin, kun Ihmisen Poika tulee Isänsä kirkkaudessa ja enkeliensä 

kanssa uuden valtakunnan kuninkaana. Toisinaan Ihmisen Poika -käsitteellä myös varoitetaan 

opetuslapsia tuomiolla siitä, mitä niille käy, jotka eivät tottele Jeesuksen ohjeita eivätkä ole 

valmistautuneita hänen tuloaan varten. Lupausten paljous, erityinen seuraajan asema ja 

Ihmisen Poika -itseilmoituksen vastaanottaminen valavat opetuslapsiin rohkeutta ja uskoa, 

että he ovat tulevan palkinnon arvoisia. Ihmisen Poika -käsitteen yhteydessä myös kehotetaan 

opetuslapsia olemaan suopeita yhteisöönsä myöhemmin liittyviä jäseniä kohtaan (19:29–30). 

 
277 Luz 2001, 540. 
278 Saunders 2017, 104. 
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Ihmisen Poika -käsitettä käytetään Matteuksen evankeliumissa erityisesti opetuslasten 

opettamiseksi, suostutteluksi ja ajattelun muokkaamiseksi. Ihmisen Poika -käsitteen avulla 

paljastetaan Jeesuksen todellinen jumalallinen identiteetti, suostutellaan opetuslapsia 

sitoutumaan yhä vahvemmin hänen seuraajikseen ja vaikutetaan opetuslasten 

käyttäytymismalleihin suhteessa julistustehtäväänsä (10:1; 28:18–20) ja muotoutuvaan 

uskonnolliseen yhteisöönsä (16:18–19; 19:30). Ihmisen Poika -käsitteeseen ladataan 

voimakasta vastakkainasettelua, jännittyneitä tunteita ja valtavia merkityksiä sekä hänen että 

opetuslasten kohtaloissa.  

Vaikka kritiikkinä tälle voidaan esittää, että opetuslapset ovat Jeesuksen seurassa lähes 

aina evankeliumissa, kuitenkaan kaikenlaiset keskustelut ja tapahtumat eivät sisällä Ihmisen 

Poika -retoriikkaa. Ihmisen Poika -käsitteen käytöllä Jeesuksesta luodaan tietynlainen, jopa 

kosminen hahmo, jossa kiteytyvät Jeesuksen hahmon ja tehtävän ristiriitaisuudet. Tähän 

hahmon tulkinnan ja retoriikan sikermään viittaamalla tuodaan keskusteluun jotakin 

poikkeuksellisen painavaa ja provosoivaa. Jo mainitsemalla tämän nimen, opetuslapset 

osaavat odottaa keskustelun koskevan jotakin poleemista tai kiistanalaista piirrettä Jeesuksen 

hahmossa. Silloin, kun Jeesus ei käytä Ihmisen Poika -käsitettä, esillä ei ole niin räväkkää 

vastakkainasettelua ja puhetta Jeesuksen ja opetuslasten kohtaloista. Toisaalta Ihmisen Poika -

käsite saa usein muut juutalaiset kuulijat provosoitumaan Jeesuksen hahmosta, ja toisinaan 

myös opetuslapsetkin provosoituvat tästä (16:22; 19:27). 

Puhetilanteissa, joissa Jeesus ei käytä Ihmisen Poika -käsitettä, ei juurikaan käsitellä 

Jeesuksen ja opetuslasten identiteettiä, tehtävää ja konfliktia ”tämän sukupolven” kanssa.279 

Sen sijaan tällaisia tilanteita leimaavat opetus oikeasta moraalista, vertaukselliset puheet 

Jumalan valtakunnasta ja ihmeteot. Vain Jeesuksen toiminta Jerusalemin temppelissä (21:12–

23:39) näyttäytyy poikkeuksena, jolloin selvässä konfliktissa Jeesus ei käytä Ihmisen Poika -

käsitettä.280 Tämän poikkeuksen voi perustella sillä, että Ihmisen Poika -käsite on vedetty pois 

julkisista kohtaamisista viimeistä esiintymää lukuun ottamatta. Siten konflikti Jerusalemissa 

on aiemman konfliktin lietsomisen jälkivaikutusta ja todiste siitä, että konflikti muodostuu 

evankeliumissa kiinteäksi osaksi Jeesuksen ja juutalaisten johtajien kohtaamisissa. 

5.2 Ihmisen Poika -retoriikan muutos evankeliumin edetessä  

Ihmisen Poika -käsitteen käyttö Jeesuksen puheissa seuraa merkittävästi koko evankeliumin 

rakennetta. Evankeliumin alussa Jeesuksen sukuhistoriasta hänen syntymäänsä ja työnsä 

 
279 Evankeliumi sisältää pitkiä jaksoja Jeesuksen moraalista opetusta ja ihmetekoja, joissa Ihmisen Poika -

käsitettä ei käytetä, kts. 5:1–7:29; 14:13–16:12; 18:1–19:26; 23:1–39. 
280 Kingsbury 1988a, 7. 
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alkuun asti Ihmisen Poika -käsitettä ei käytetä ollenkaan. Se esiintyy ensimmäisen kerran 

vasta, kun Jeesus joutuu ensimmäisen kerran epäsuoraan konfliktiin lainopettajan kanssa 

(8:20). Ihmisen Poika -käsitteen käyttö liittyy aina vähintään epäsuorasti konfliktiin Jeesuksen 

ja kaikkien niiden välillä, jotka torjuvat hänet. Viimeinen maininta Ihmisen Pojasta (26:64) on 

myös evankeliumin viimeinen yhteenotto Jeesuksen ja juutalaisten johtajien välillä.281 

Varhaisen Ihmisen Poika -retoriikan (luvut 8–12) tarkoituksena on ilmoittaa kuulioille 

Jeesuksen todellisesta identiteetistä Jumalan profeettana ja hänen tahtonsa toteuttajana, mikä 

aiheutti kuulijoissa aina vastustusta. Puheella Ihmisen Pojasta tehdään jatkuvasti eroa niiden 

välillä, jotka uskovat ja seuraavat häntä ja jotka eivät usko tai seuraa häntä. Näiden lukujen 

jälkeen ”Ihmisen Poika” salataan julkiselta yleisöltä ja Jeesus puhuu tällä käsitteellä vain 

opetuslapsilleen. Aiemmin sivuttuja teemoja Ihmisen Pojan kuolleista heräämisestä (12:40) ja 

tulemisesta (10:23) käsitellään enemmän erityisesti sen jälkeen, kun Pietari tunnustaa Ihmisen 

Pojan Kristukseksi ja elävän Jumalan pojaksi (16:13–16). 

Evankeliumin luvuissa 16–26 Ihmisen Poika -käsitettä käytetään hänen tulemisestaan 

(16:27–28; 19:28; 24:27–25:31; 26:64) sekä hänen kuolemastaan ja kuolleista heräämisestään 

(17:9, 12, 22–23; 20:18–19, 28; 26:2, 23, 24, 45). Seuraava kaavio esittää, kuinka nämä kaksi 

teemaa vuorottelevat säännöllisesti Jeesuksen puheessa niin, että opetuslapsille jää aina 

jälkimmäisen puheen vuoksi päällimmäisenä mieleen Ihmisen Pojan kärsimys. Kaavion 

värien on tarkoitus korostaa rajoja evankeliumin kirjallisten yksikköjen välillä. 

Tuleminen ja uusi valtakunta Kärsimys, kuolema ja kuolleista herääminen 

Matteus 16:27–28  

 Matteus 17:9, 12, 22–23 

Matteus 19:28  

 Matteus 20:18–19, 28 

Matteus 24:27, 30, 37, 39, 44; 25:31  

 Matteus 26:2, 23, 24, 45 

Matteus 26:64  

Kaavio 3. Witten tapa jäsentää Ihmisen Poika -käsitteen esiintymät luvuissa 16–26.282 

 

Edellä esitellyn vuorottelun seurauksena Jeesus suostuttelee aina ensin Ihmisen Pojan 

tulemisen kautta opetuslapsia yhä sitoutuneempaan seuraamiseen, luopumiseen kaikesta 

omastaan Jeesuksen nimen tähden ja suostumaan kärsimykseen ja vainoon hänen 

esimerkkiään seuraten. Tämän opetuslasten vahvistamisen jälkeen Jeesus nostaa esille 

kärsimyksensä ja kuolemansa kautta yhä uudelleen sen, että hänen tehtävänsä Jumalan tahdon 

 
281 Witte 2016, 205. 
282 Witte 2016, 139. 
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toteuttajana on perustavanlaatuisesti toisenlainen kuin opetuslapset luulivat. He eivät ensin 

edes sietäneet kuulla tällaista puhetta (16:21), mutta myöhemmin suostuivat siihen, että 

Ihmisen Pojan täytyy antaa ”henkensä lunnaiksi monien puolesta” (20:28). Jeesuksen 

puheenvuorojen lopuissa toistuvat muistutukset Ihmisen Pojan kuolleista heräämisestä 

tarkoitetaan opetuslapsille uskon ja seuraamisen vahvistukseksi, jotta he eivät luopuisi 

hänestä. Kuitenkin viimeinen maininta Ihmisen Pojan kärsimyksestä (26:2) ja sitä seuraava 

omaisuuden haaskaaminen (26:6–9) olivat liikaa Juudakselle, joka tilaisuuden tullen luopui 

opettajastaan (26:23–25) ja kavalsi hänet (26:14–16, 46–50). Tämä opetuslapsi ei voinut 

uskoa sitä, että heille kuolemaan tuomittavan profeetan seuraajina olisi todella sen jälkeenkin 

tarjolla pelastuksen, ikuisen elämän ja syntien anteeksiantamisen palkinto. Hänen uskonsa ja 

seuraamisensa ei ollut paljon muita heikompaa, sillä hekin itseään epäillen kyselivät 

Jeesukselta vuorollaan, ettei vain itse olisi hänen kavaltajansa (26:22). Opetuslasten uskon 

vahvistaminen ja seuraamisen motivoiminen oli silti riittävää muiden yhdentoista 

opetuslapsen kohdalla. Opetuslapset kuulevat ”Ihmisen Pojasta” viimeisen kerran silloin, kun 

hänet kavalletaan syntisten käsiin ja opetuslapset pakenevat paikalta (26:45–56). Sekin 

tapahtui Jumalan tahdon ja profeettojen ennustuksen mukaan, eivätkä muut opetuslapset 

Juudaksen tavoin kavalla Jeesusta. 

Evankeliumin viimeinen Ihmisen Poika -maininta ylipapin ja koko neuvoston tuomiolla 

(26:64) sinetöi Ihmisen Pojan kohtalon ja ”tämän sukupolven” tuomion. Ihmisen Pojan ja 

”tämän sukupolven” välinen konflikti jäi taustalle kytemään julkisten konfliktien jälkeen, 

mutta nousi taas esille Jeesuksen tultua Jerusalemiin (21:1–23:39). Nyt evankeliumin, 

konfliktin ja Jeesuksen tehtävän huipentuessa Jeesus puhuu ”Ihmisen Pojasta” viimeisen 

kerran.283 Siinä toteutuu lopullinen ja peruuttamaton rajanveto Jeesuksen seuraajien ja hänen 

vastustajiensa välillä, jolloin vastustajat saavat jo edeltä tiedon tekojensa mukaisesta 

tuomiosta.284 Ihmisen Poika -puheen tarkoituksena on todistaa ylipapin ja neuvoston olevan 

väärässä suhteessa Jeesukseen. Tästä heille on todisteena Joonan merkki (12:38–42), eli 

Ihmisen Pojan kuolleista herääminen kolmen päivän jälkeen (28:6).285 Jeesuksen ja samalla 

koko evankeliumin viimeiset sanat (28:18–20) vahvistavat Jeesuksen/Ihmisen Pojan 

hallintavallan ja laajentavat opetuslasten tehtävän tehdä ”Israelin eksyneiden lampaiden” 

(10:6) lisäksi kaikki kansat hänen opetuslapsikseen (28:19).286 Ihmisen Pojan ja ”tämän 

 
283 Witte 2016, 207; Saunders 2017, 104. 
284 Witte 2016, 135, 204–205; Saunders 2017, 186. 
285 Kingsbury 1888a, 93. 
286 Luz 2001, 87. 
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sukupolven” välinen konflikti on kaksiosainen, joista ensimmäisessä osassa Jeesus voittaa 

juutalaisten vastustuksen herätessään kuolleista. Kuitenkin konflikti jatkuu aina viimeiselle 

tuomiolle asti, jolloin Ihmisen Poika tuomitsee kaikki kansat heidän tekojensa mukaan.287 

5.3 Tutkielman anti Ihmisen Poika -tutkimukselle 

Tämän tutkielman havainnot Ihmisen Poika -käsitteestä koskevat sen retorista käyttöä, ja sen 

avulla ymmärrys Ihmisen Poika -käsitteestä täydentyy käsitteen merkityksen ja alkuperän 

tuntemisen ohella. Retoristen havaintojen perusteella on kuitenkin mahdollista tehdä 

johtopäätöksiä käsitteen merkityksestä. Edellä tehtyihin johtopäätöksiin pohjautuen Ihmisen 

Poika -käsite viittaa Jeesuksen tehtävään (1) julistaa taivasten valtakunnan tuloa, (2) kärsiä, 

kuolla ja herätä kuolleista syntien anteeksi antamiseksi sekä (3) tulla uuden valtakuntansa 

kuninkaana tuomitsemaan kaikki kansat heidän tekojensa mukaan. Konflikti Ihmisen Pojan ja 

”tämän sukupolven” välillä johtuu siitä, etteivät he halua hyväksyä ja uskoa Jeesusta ja hänen 

”Ihmisen Pojan” tehtäväänsä. Muuten he joutuisivat nöyrtymään ja hyväksymään, että he ovat 

syntisiä ja tarvitsisivat tällaisen kärsivän Kristuksen lunastuskuolemaa syyllisyytensä 

hyvitykseksi. Ihmisen Poika -retoriikan kohdentaminen juuri opetuslapsille tehdään siksi, että 

ainakin pieni ydinjoukko ymmärtäisi Jeesuksen ”Ihmisen Pojan” tehtävän, jatkaisi Jumalan 

valtakunnan julistustyötä ja todistaisi ”Ihmisen Pojan” tehtävän onnistumisesta kaikille 

kansoille. Näiden Ihmisen Poika -käsitteen retoristen havaintojen perusteella on 

todennäköisintä, että ”Ihmisen Poika” on Jeesuksen tehtävänimike. Siten tämä ehdotus tulee 

lähelle Larry Hurtadon tulkintaa Ihmisen Pojasta Jeesuksen erityisenä tehtävänä Jumalan 

lunastussuunnitelmassa.288 

Tämän tutkielman rajauksen vuoksi hyödynsin sosioretorista tulkintamallia suppeasti, ja 

sen laajemman käytön avulla Ihmisen Poika -käsitteen retorista käyttöä voisi tutkia vielä 

perusteellisemmin. Koko sosioretorista tulkintamallia olisi varsin raskasta soveltaa 

kokonaiseen evankeliumiin, joten sitä olisi mielekkäämpää hyödyntää joihinkin keskeisiin 

osiin. Toisaalta kannatan koko evankeliumin tutkimista tällaisen käsitteen käytön ja 

merkityksen arvioimisessa, jotta rajauksella ei jätettäisi vaikeammin omaan hypoteesiin 

sovitettavia tekstikohtia pois. Lisäksi olisi syytä tutkia perustavanlaatuisesti ja uudemman 

kerran Matteuksen evankeliumin retoriikkaa, sillä itsekin käyttämäni Craig S. Keenerin 

sosioretorisen kommentaarin uudistettu laitos on vuodelta 2009 ja alkuperäinen versio 

vuodelta 1999. 

 
287 Konfliktin portaittaisesta ratkeamisesta hieman toisin tulkittuna kts. Witte 2016, 22, 138, 246–250. 
288 Hurtado & Owen 2011, 175–176. 
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Matteuksen evankeliumissa Ihmisen Poika -käsitteen tutkimuksessa voisi ottaa 

näkökulmaksi vielä sen retorisen vaikuttavuuden suhteessa lukijaan, mikä jäi tämän 

tutkielman rajauksen ulkopuolelle. Oma tutkielmani antaa tärkeitä pohjatietoja tälle 

tutkimuskysymykselle, sillä evankeliumin sisäisen retoriikan ymmärtäminen on välttämätöntä 

lukijaan kohdistetun retoriikan ymmärtämiseksi. Lukija eroaa evankeliumin sisäisistä 

yleisöistä, joten lukijaan kohdistettu retoriikka eroaa tekstin sisäisestä retoriikasta. Tällöin 

vaaditaan työvälineiksi myös lukijakeskeisiä tutkimusmenetelmiä (reader-response criticism). 

Lopulta tutkimusta Ihmisen Poika -käsitteestä on tehty jo niin paljon, että uusia 

mielekkäitä tutkimusnäkökulmia on mielestäni vaikea löytää. Tietysti aiempia näkökulmia 

voidaan päivittää tai hyödyntää muokaten, ja niissä lieneekin osa vastaus siitä, mihin tulevaa 

tutkimusta voisi suunnata. Ihmisen Poika -käsitteen laaja tutkimus on tuonut paljon 

osavastauksia ja mahdollisia tulkintavaihtoehtoja, joiden vuoksi konsensukseen on vaikeaa, 

ellei mahdotonta päästä. Kuitenkin pidän omaa työtäni tässä tutkielmassa hyödyllisenä apuna 

Ihmisen Poika -tutkimukselle ja hyvänä vaihtoehtona sille, kuinka Ihmisen Poika -käsitteen 

retorista käyttöä ja merkitystä tulisi ymmärtää. 
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