
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITÄ KIELTO ”ÄLKÄÄ TUOMITKO” (MATT. 7:1) 
TARKOITTAA?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aaro Nurkkala 
Uuden testamentin eksegetiikan tutkielma 

Marraskuu 2021 



 
 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Teologinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyö 

Tekijä: Aaro Nurkkala  

Työn nimi: Mitä kielto ”älkää tuomitko” (Matt. 7:1) tarkoittaa? 

Työn laji: pro gradu 

Kuukausi ja vuosi: Marraskuu 2021 

Sivumäärä: 54 

Avainsanat: Raamattu, evankeliumit, Vuorisaarna, eksegetiikka, raamatuntulkinta 

Ohjaaja tai ohjaajat: Petri Luomanen 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä:  

Kielto ”älkää tuomitko” Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnassa on epäselvä. Lukijalle ei ole 
itsestään selvää, mitä tuomitseminen tarkoittaa, keitä kielto koskee ja ketkä ovat sen kohde. 
Augustinus ja Luther selittävät kieltoa kommentaareissaan, mutta heidän lähestymistapansa on 
teologinen. Moderneissa kommentaareissa kieltoa lähestytään myös tieteellisestä näkökulmasta, 
mutta tulkinnat vaihtelevat paljon. Pyrin tutkielmassani selvittämään, mitä kielto ”älkää tuomitko” 
tarkoittaa. Asetan lähtökohdaksi kaksilähdeteorian. Tutkin kieltoa kreikankielisen alkutekstin (NA28) 
avulla. Käytössäni on sanakirjoja, kommentaareja ja muuta kirjallisuutta, sekä erilaisia verkkopohjaisia 
ohjelmia.  

Tutkielmani alussa tarkastelen Matteuksen evankeliumia, Vuorisaarnaa ja kiellon tekstiyhteyttä 
(7:1–6). Tuomitsemista tarkoittavan κρίνω-verbin merkitystä tutkin sanakirjojen ja Uuden testamentin 
avulla. Mahdollisen jumalallisen passiivin ja tulevaisuuteen viittaavien tekijöiden jakeissa 1–2 takia 
tutkin Matteuksen evankeliumin kuvauksia viimeisestä tuomiosta. Viimeisessä tuomiokuvauksessa 
(Matt. 25:31–46) kertomuksen kuninkaan toiminta vasemmalla puolella olevia kohtaan ilmentää κρίνω 
verbin mukaista kritisoimista. Jakeessa 1 oleva varoitus ”ettei teitä tuomittaisi” tulee ymmärrettäväksi, 
koska oikealla puolella olevia ei kritisoida. Tutkin myös ihmistä jakeiden 1–2 passiivisena tekijänä. 
Syvennän ymmärrystäni kiellosta tutkimalla jakeita 1–2 myös kommentaarien avulla sekä jakeita 3–5 
ja 6. Jakeissa 3–5 esiintyvä substantiivi ἀδελφός voi tarkoittaa biologista veljeä, läheistä ystävää tai 
uskonystävää. Jakeissa 3–5 mielekkäin tulkinta on mielestäni uskonveli. Jakeessa 6 esiintyvät koirat 
ja siat tulkitsen Matteuksen evankeliumin kuvaamiksi pahoiksi ihmisiksi.  

Esitän näkemykseni kiellon merkityksestä tekstiyhteyttä kasvattaen ja merkitystä tarkentaen, 
koska jakeilla 1, 2, 3–5 ja 6 voi olla erillinen historia. Jakeessa 1 kielto voidaan käsittää 
yleisluontoiseksi kielloksi olla moittimatta ja paheksumatta toisia. Jae 2 tarkentaa κρίνω-verbin 
luonnetta kritisoimiseksi edellä kuvatulla tavalla. Jakeissa 3–5 sen merkitys tarkentuu siten, että 
syvimmiltään kyse voi olla toisen syyllisyyden arvioimisesta. Jakeesta 6 voidaan päätellä, että 
jonkinlainen ennalta tuomitseminen on sallittua. Siksi jakeen 6 valossa kielto ei voi kieltää kaikenlaista 
tuomitsemista. Tällöin konteksti on mielekkäintä käsittää uskonnolliseksi, koska erottelu hyviin ja 
pahoihin on Matteuksen evankeliumissa tyypillistä. Jakeiden 1–6 valossa kielto siten voidaan käsittää 
seurakunnan sisäiseksi olla arvioimatta toisia uskonveljiä kielteisesti. Tämä tulkinta edellyttää corpus 
mixtum -käsitteen hyväksymistä, jonka mukaan seurakunta koostuu hyvistä ja pahoista. Tutkielmani 
lopussa teen lyhyen katsauksen Q-lähteen ja Luukkaan evankeliumin tuomitsemisopetukseen, joiden 
valossa tuomitseminen on vastakohtaista armahtamiselle ja anteeksiantamiselle.
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1 Johdanto 
Raamatussa esiintyvän kiellon ”älkää tuomitko” (Matt. 7:1) merkitystä on vaikea hahmottaa. 

Evankeliumin kirjoittaja on muotoillut sen niin tiiviiksi, että yksityiskohdat jäävät epäselviksi. 

Seuraavat jakeet antavat vihjeitä sen merkityksestä, mutta tämä ei riitä. Kysymyksiä, jotka 

kaipaavat vastauksia, ovat muun muassa, mitä tuomitsemisella tässä tarkkaan ottaen 

tarkoitetaan, keitä kielto koskee ja ketkä ovat sen kohde.   

1.1 Aiempi tutkimus 
Kieltoa ”älkää tuomitko” (jatkossa myös vain ”kielto”) käsitellään jonkin verran 

lähestymistavaltaan teologisissa kommentaareissa. Kirkkoisä Augustinus ajattelee, että sillä 

tarkoitetaan toisen tekemisen intentioiden päättelemistä epäselvissä tapauksissa. Hän antaa 

esimerkkejä selvistä tapauksista, joita ovat haureus, jumalanpilkka, varkaus, juopumus ja muu 

vastaava. Näiden perusteella Augustinuksen mielestä on lupa tuomita.1 Luther rajaa kiellon 

vain opetuslapsiin ja jättää yhteiskunnallisen tuomitsemisen sen ulkopuolelle. Hän erottaa 

opillisiin asioihin ja elämiseen liittyvän tuomitsemisen ja pitää molempia paheina. Syitä 

elämiseen liittyvälle tuomitsemiselle voivat Lutherin mukaan olla muun muassa säätyerot, 

”kompastumiset”, puutteet ja se, että jokin toisen tekemisissä ei vain miellytä.2   

Moderneissa kommentaareissa kieltoa lähestytään myös tieteellisestä näkökulmasta, 

mutta niiden tulkinnat vaihtelevat paljon. Kyse voi olla esimerkiksi monia eri asioita 

kattavasta yleisluontoisesta kiellosta, vastavuoroisuuden periaatteesta, rakastamiselle 

vastakohtaisesta toiminnasta tai vääriksi opetuslapsiksi päättelemisestä. Konteksti vaihtelee 

läheisistä ihmisistä opetuslasten yhteisöön.  

1.2 Tutkimuskysymys 
Suomen kielessä verbiä ”tuomita” käytetään usein muun muassa uutiskirjoituksissa. Merkitys 

on usein siinä, että joku taho on tehnyt jotain sellaista, mitä toinen taho ei hyväksy. Tällaista 

tuomitsemista kuvaa uutisotsikko: ”EU tuomitsee Venäjän massapidätykset ja 

poliisiväkivallan, mutta ei aseta uusia pakotteita.”3 Toinen yleinen merkitys on 

oikeudenkäynnissä: ”Korkein oikeus tuomitsi Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen 

yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta.”4 Myös uskonnollisessa kielenkäytössä 

tuomita-verbin käyttö on yleistä. Kielitoimiston sanakirja antaa tuomita-verbille Raamattuun 

 
1 Augustine 1951, 169–171. 
2 Luther 1530–1532, 266–271. 
3 Heiskanen, Heikki & Simo Ortamo (25.1.2021). yle.fi. https://yle.fi/uutiset/3-11755353 (luettu 12.2.2021). 
4 Kuukkanen, Tatu (3.2.2021). yle.fi. https://yle.fi/uutiset/3-11769486 (luettu 12.2.2021). 
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ja uskontoihin liittyvän merkityksen ”viimeiseen tuomioon viitaten” ja esimerkkinä tähän 

”kadotukseen tuomittu syntinen”.  

Suomen kielen monet tuomita-verbin merkitykset eivät kaikilta osin ole yhteneviä 

tuomitsemista tarkoittavan kreikan verbin κρίνω kanssa. Siksi kielto on mahdollista ymmärtää 

myös väärin. Esimerkiksi Liljeqvistin Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi ei κρίνω-

verbin kohdalla edes mainitse viimeistä tuomiota, vaikka juuri tämän pitäisi Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan liittyä Raamattuun ja uskontoihin.5 Näin ollen, jos lukija tulkitsee kiellon 

merkityksen viimeiseen tuomioon liittyväksi, tulkinta saattaa olla virheellinen, vaikka 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan asia todennäköisimmin olisi juuri näin. Näistä syistä 

katson, että tarkempi tutkimus on tarpeen. Pyrin tässä tutkielmassani selvittämään, mitä kielto 

”älkää tuomitko” tarkoittaa. 

1.3 Tutkimusmetodi 
Tie kiellon merkityksen ymmärtämiseen avautuu kreikankielisen alkutekstin avulla. 

Mielenkiintoni aiheeseen heräsi, kun sanakirjasta huomasin, että κρίνω-verbi voidaan kääntää 

myös monella muulla tavalla kuin verbillä ”tuomita”. Suomenkielisiä raamatunkäännöksiä 

lukeva jää epätietoiseksi muista käännösvaihtoehdoista, jotka olennaisesti saattavat vaikuttaa 

tekstin tulkintaan. Myös tekstin jatkuvuus usein jää pimentoon, mikä ilmenee alkutekstin 

pienistä sidesanoista. 

Asetan tutkielmani lähtökohdaksi kaksilähdeteorian, jonka mukaan Matteus ja Luukas 

käyttivät lähteinään Markusta ja meille tuntematonta Q-lähdettä. Luukkaan evankeliumista 

löytyy Vuorisaarnaa muistuttava tekstikatkelma, jota usein kutsutaan kenttäsaarnaksi tai 

tasankosaarnaksi.6 Vuori- ja kenttäsaarnassa on Uuden testamentin ainoat ”älkää tuomitko” 

-kiellot, alkutekstissä hieman eri sanoin ilmaistuna. Rajaan tutkimukseni Matteuksen 

evankeliumiin, mutta käyn tutkielmani lopussa läpi pintapuolisesti myös Q-lähteen ja 

Luukkaan evankeliumin tuomitsemista koskevaa aineistoa.  

 

 
5 Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi antaa κρίνω-verbille seuraavat merkitykset:  

1. erottaa, harkinnan perusteella valita, valikoida, pitää parempana,  
2. arvioida, pitää jnak,  
3. päätellä, tehdä johtopäätös,  
4. tulla johtopäätökseen, päättää,  
5. tuomita,  
6. (pass) käydä oikeutta,  
7. joutua tuomittavaksi. 

6 Vuorisaarna käsittää Matteuksen evankeliumin luvut 5–7 ja kenttäsaarna Luukkaan evankeliumin jakeet  
6:20–49. 
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Tutkielmani keskeisintä aineistoa on kreikankielisen Novum testamentum graecen 

(NA28) mukainen alkuteksti. Sanakirjoinani ovat Franco Montanarin The Brill Dictionary of 

Ancient Greek, Walter Bauerin A Greek-English lexicon of the New Testament and other early 

Christian literature, Liddel–Scottin–Jonesin verkkosanakirja A Greek-English lexicon ja 

Matti Liljeqvistin Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi. Käytössäni on 

verkkopohjainen ohjelmisto Thesaurus Linguae Graecae (TLG), jonka avulla muun muassa 

etsin sanojen ilmentymiä sanojen juurien avulla. Tällä sivustolla on myös käyttämäni Liddel–

Scott–Jonesin verkkosanakirja. Käytössäni on tieteellisiä artikkeleita, kommentaareja ja 

muuta Uuden testamentin kirjallisuutta. Kommentaarini ovat seuraavilta kirjoittajilta: Hans 

Dieter Betz, Craig A. Evans, R. T. France, Robert H. Gundry, Craig S. Keener, Ulrich Luz ja 

John Nolland. Tutkimukseni kannalta keskeinen artikkeli on Walter T. Wilsonilta. Muita 

tärkeitä työvälineitäni ovat verkkopohjainen Kielitoimiston sanakirja, Lars Aejmelaeuksen 

Uuden testamentin kreikan kielioppi ja verkkopohjainen raamattu.uskonkirjat.net-

raamattuohjelma, jonka avulla muun muassa teen hakuja suomenkielisistä 

raamatunkäännöksistä. Tutkielman lainaukset ovat vuoden 1992 uudesta kirkkoraamatusta, 

ellei toisin ole ilmoitettu. Tutkin myös vuoden 1776 Bibliaa, 1933/38 vanhaa 

kirkkoraamattua, 2012 Raamattu Kansalle -Raamattua ja 2020 digitaalista Uutta testamenttia. 

Niistä kuvastuu tuomita-verbin kirjava käyttö ja kääntämiseen liittyvät kysymykset. 

1.4 Tutkielman eteneminen 
Tutkielmani toisessa luvussa keskityn Matteuksen evankeliumiin, Vuorisaarnaan, kiellon 

tekstiyhteyteen ja yhtymäkohtiin Vuorisaarnassa. Kolmannessa luvussa keskityn κρίνω-verbin 

merkitykseen tutkimalla sitä sanakirjojen avulla ja tutkimalla sen merkitystä Uudessa 

testamentissa. Tarkennan käsitystäni κρίνω-verbin merkityksestä Matteuksen evankeliumin 

tuomiokuvausten avulla. Luvun lopussa tutkin tuomita-verbin käyttöä suomenkielisissä 

raamatunkäännöksissä. Neljännessä luvussa syvennän ymmärrystäni kiellosta tutkimalla 

jakeita 7:1–6 myös kommentaarien avulla ja esitän näkemykseni kiellon merkityksestä 

portaittain tekstiyhteyttä kasvattaen ja merkitystä tarkentaen. Lopuksi tutkin 

tuomitsemisopetusta Q-lähteessä ja Luukkaan evankeliumissa.  

Wilsonin artikkelin valossa haasteeni ei ole vähäpätöinen. Tutkijat pitävät 

tekstikatkelmaa 6:19–7:12 Vuorisaarnan vaikeimpana.7 Tähän tekstikatkelmaan liittyen olen 

tehnyt joitakin uusia oivalluksia, joista lisää jäljempänä.  

 
7 Wilson 2007, 303. 
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2 Kielto osana Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnaa 

2.1 Matteuksen evankeliumin suuret puhekokonaisuudet 
Matteuksen evankeliumissa on viisi suurta puhekokonaisuutta.8 Vuorisaarna on näistä 

ensimmäinen. Tutkijat rajaavat suuret puhekokonaisuudet hieman eri tavoin. Esimerkiksi 

Boring, Brown ja Evans jaottelevat ne taulukon 1 mukaisesti.9 

 

Taulukko 1. Matteuksen evankeliumin suuret puhekokonaisuudet.  
Puhekokonaisuus Tekstikatkelma Matteuksen evankeliumissa 

Boring  Brown Evans 

1 Vuorisaarna 5:1–7:29 (5:3–7:29) 5:1–7:29 5:1–7:29 

2 Lähetyspuhe 9:36–11:1 (10:5b–42) 10:1–42 9:36–11:1 

3 Vertauskokoelma 13:1–52  13:1–52 13:1–53 

4 Ohjeet kirkon sisäiseen 

elämään 

18:1–35  18:1–35 18:1–19:1 

5 Tuomiokuvaus 23:1–25:46  24:1–25:46 24:1–26:2 

 

Suurelle puhekokonaisuudelle on ominaista lopetus, jossa selväsanaisesti ilmaistaan puheen 

loppuneen.10 Boringin, Brownin ja Evansin puhekokonaisuuksien jaottelut ovat lähellä 

toisiaan, mutta niissä on myös eroavaisuuksia. Suurin eroavaisuus löytyy tuomiokuvauksesta. 

Boring sisällyttää siihen myös luvun 23. 

Luku 23 vaikuttaa itsenäiseltä puhekokonaisuudelta, koska se on aloitusta lukuun 

ottamatta pelkkää puhetta. Puheen loppu ilmenee jakeessa 24:1, jossa mainitaan, että ”Jeesus 

oli tullut ulos temppelistä”. Samalla kuulijakunta suppenee opetuslapsiin. Jeesuksen 

poistuminen temppelistä ilmentää sitä, että puhekin on loppunut. Vastaavanlaista toimintaa 

kuvataan myös vertauskokoelmassa, kun Jeesus lähettää väkijoukon pois ja menee sisälle 

(13:36). Tästä syystä Boringin rajaus vaikuttaa loogisemmalta kuin Browningin ja Evansin.  

Luvun 23 poisjättäminen suurista puhekokonaisuuksista mielestäni vaatisi hyvän 

perusteen. Brown ajattelee luvun 23 toimivan siltana viimeiselle puhekokonaisuudelle.11 

 
8 Boring 2012, 546.  
9 Boring 2012, 546–548. Brown 1997, 172. Evans 2012, 10. Boring rajaa aluksi puhekokonaisuudet ja sitten 
asettaa ne evankeliumin kontekstiin. Sulkeissa ovat tästä poikkeavat puhekokonaisuuksien rajaukset. 
10 Boring 2012, 546. Puhekokonaisuuksien lopetukset: Matt. 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 26:1. 
11 Brown 1997, 197. 
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Evans mainitsee luvun 23 poisjättämiselle yhdeksi syyksi muutokset narratiivissa (24:1–2).12 

Hän ei kuitenkaan huomaa, että samankaltaista siirtymistä tapahtuu myös 

vertauskokoelmassa. Näistä eroista huolimatta Vuorisaarna on hyvin rajattu tapaus. Se 

käsittää kaikissa tapauksissa ainakin jakeet 5:3–7:29.  

2.2 Vuorisaarnan rakenne 
Vuorisaarna sisältää paljon sellaista materiaalia, jota löytyy myös Luukkaan evankeliumista.13 

Vuorisaarnan sisältämää materiaalia löytyy Luukkaan evankeliumista eri tavalla järjesteltynä 

kuudesta eri luvusta.14 Esimerkiksi sovinnon tarjoamista koskeva opetus (Matt. 5:25–26) 

löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 12 (Luuk. 12:58–59) ja Isä meidän -rukous (Matt. 

6:9–13) luvusta 11 (Luuk. 11:2–4).15  

Kaksilähdeteorian mukaan Matteus ja Luukas käyttivät lähteinään Markuksen 

evankeliumia ja meille tuntematonta lähdettä, jota yleisesti kutsutaan Q-lähteeksi.16 

Vaihtoehtoisesti Luukas käytti lähteinään Markuksen ja Matteuksen evankeliumeja tai 

Matteus käytti Markuksen ja Luukkaan evankeliumeja. Monet seikat puoltavat Q-lähteen 

käyttöä näiden vaihtoehtojen sijaan.17  

Vuorisaarnassa on paljon materiaalia Q-lähteestä, koska yhteistä materiaalia on 

runsaasti juuri Luukkaan evankeliumin kanssa ja vähän Markuksen evankeliumin kanssa. 

Tutkijat ajattelevat yleisesti, että Luukas on säilyttänyt Matteusta paremmin Q-lähteen 

järjestyksen.18 Siksi Matteuksen evankeliumi ilmentää Luukkaan evankeliumia enemmän 

kirjoittajan omaa ajattelutapaa ja intressejä, jotka ovat meille epäselvät. Tämä saattaa näkyä 

myös siinä, miten Matteus on sijoittanut tuomitsemista koskevan opetuksensa. Luukkaan 

evankeliumissa tuomitsemisopetus on mielestäni mielekkäämmässä paikassa. Vuorisaarnassa 

se vaikuttaa irralliselta ja sopisi paremmin vastaavaan paikkaan kuin Luukkaalla rakastamaan 

kehottavan opetuksen jatkoksi. Yhtä lailla kultainen sääntö vaikuttaa Vuorisaarnassa 

irralliselta. Sekin sopisi paremmin rakastamiseen kehottavaan opetukseen kuten Luukkaalla. 

 
12 Evans 2012, 388. 
13 Boring 2012, 495. Vuorisaarnan ja Luukkaan evankeliumin yhteinen materiaali Matteuksen evankeliumissa: 
Matt. 5:3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 25–26, 32, 39–42, 44–48; 6:9–13, 19–21, 22–23, 24, 25–33; 7:1–5, 7–11, 12, 
13–14, 16–20, 21, 22–23, 24–27.  
14 Boring 2012, 495. Luukkaan evankeliumin luvut 6, 11, 12, 13, 14, 16. 
15 Luukkaalla Isä meidän -rukous on lyhyempi kuin Matteuksella. 
16 Puhun Matteuksesta ja Luukkaasta tekstin sujuvuuden takia. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien 
kirjoittajat ovat meille tuntemattomia, koska evankeliumit eivät nimeltä mainitse kirjoittajaa.  
17 Boring 2012, 494, 498–499. Q-lähdettä puoltavat seikat liittyvät järjestykseen ja johdonmukaisuuteen, 
tekstimuotojen varhaisuuteen, kaksoisesiintymiin ja lajityyppien (viisaus ja profetia) samankaltaisuuteen.   
18 Boring 2012, 498. Powell 2011, 858. 
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Vuorisaarna voidaan sisältönsä perusteella jakaa pienempiin osiin. Boring jakaa 

Vuorisaarnan kolmeen ja Betz neljään pääosaan taulukon 2 mukaisesti.19  

 

Taulukko 2. Boringin ja Betzin Vuorisaarnan karkea jaottelu. 
Boring Betz 

Aloitus 4:23–5:2  – 

Osa I 5:3–16  Osa I 5:3–16  

Osa II 5:17–7:12  Osa II 5:17–7:12  

Osa III 7:13–27  Osa III 7:13–23  

Lopetus 7:28–29  Osa IV 7:24–27  

 

Nämä pääosat Boring ja Betz jakavat edelleen. Tutkimukseni kannalta kiinnostavin on 

osan II jaottelu, jonka Boring ja Betz ovat rajanneet samalla tavalla. Tämä osa on 

huomattavan pitkä verrattuna muihin sisältäen muun muassa kokonaisen luvun. Boring 

nimeää sen kolmiosaisiksi elämänohjeiksi eskatologisessa yhteisössä ja Betz Vuorisaarnan 

pääosaksi, ”tavaksi elää”.20  

Tutkimukseni keskeisintä aluetta on luvun 7 alku. Boring ja Betz jakavat jakeet 1–12 

pienempii kokonaisuuksiin 1–5, 6, 7–11 ja 12.21 Heidän jaottelunsa edustavat melko 

suoraviivaista tapaa jakaa Vuorisaarna. Luz jakaa Vuorisaarnan ringin muotoiseksi siten, että 

keskeisimmällä paikalla on Isä meidän -rukous (6:9–13). Tuomitsemista koskeva opetus 

kuuluu jaksoon 6:19–7:11, ja jae 7:12 on oma kokonaisuutensa.22  

2.3 Vuorisaarnan lähitapahtumat, aloitus ja lopetus  
Vuorisaarna itsessään ei sisällä kertovaa ainesta. Sitä ennen ja sen jälkeen tapahtuu monia 

asioita, jotka käyn seuraavassa lyhyesti läpi tilanteen hahmottamiseksi. 

Ennen Vuorisaarnaa Johannes Kastaja saarnaa ja kastaa Jeesuksen (3:1–17). Paholainen 

kiusaa Jeesusta (4:1–11), ja Jeesus siirtyy Galileaan (4:12–17). Jeesus tapaa Pietarin, 

Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen, jotka lähtevät seuraamaan Jeesusta (4:18–22). 

Jeesuksen maine leviää, ja suuri joukko ihmisiä alkaa seuraamaan häntä (4:23–25). Jeesus 

nousee vuorelle ja näyttää puhuvan vain opetuslapsilleen:   

 
19 Boring 2012, 551. Betz 1995, 50–58. 
20 Englanniksi: ”Tripartite instructions on the way of life in the eschatological community” (Boring) ja ”Main 
part: The ’way of life’” (Betz). 
21 Boring 2012, 551. Betz 1995, 56–57. 
22 Luz 2007, 172–173. 



7 
 

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. 
Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: (5:1–2). 

Vuorisaarnan lopusta käy ilmi, että Jeesusta seurannut kansanjoukko on kuunnellut puhetta: 

Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän 
opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. (7:28–29). 

Tämän jälkeen Jeesus tulee alas vuorelta kansanjoukon seuratessa häntä. Hän parantaa 

spitaalisen ja menee Kapernaumiin, jossa hän parantaa sadanpäällikön palvelijan (8:1–13).  

Matteuksen evankeliumissa ei tarkemmin eritellä Jeesusta seuranneita ihmisiä. 

Mainitaan vain, että heitä on Galileasta, Dekapolin alueelta, Jerusalemista, Juudeasta ja 

Jordanin toiselta puolelta (4:25).  

Vuorisaarna vaikuttaa ristiriitaiselta, koska alussa kuulijoina ovat opetuslapset ja 

lopussa kansanjoukot. Tämä poikkeaa Matteuksen evankeliumin muiden suurten 

puhekokonaisuuksien asetelmasta, joissa kuulijat on selkeämmin eritelty. Lähetyspuheessa 

kuulijoina ovat kaksitoista opetuslasta (10:1–5, 11:1). Vertauskokoelmassa Jeesus puhuu 

aluksi kansanjoukolle (13:2), sen jälkeen opetuslapsille (13:10), taas kansanjoukolle (13:34) 

ja lopuksi jälleen opetuslapsille (13:36). Kirkon sisäiset ohjeet Jeesus antaa vain 

opetuslapsille (18:1). Myös tuomiokuvaus kerrotaan vain opetuslapsille (24:1, 26:1) ja sitä 

edeltävän luvun 23 opetus kansanjoukolle ja opetuslapsille (23:1).  

Epäselvimpiä tapauksia kuulijoiden suhteen ovat Vuorisaarna ja vertauskokoelma. 

Molemmissa Jeesus puhuu sekä opetuslapsille että kansanjoukolle. Vertauskokoelmasta ei 

aina käy ilmi, milloin kuulijakunta vaihtuu. Näyttää siltä, että opetus jakeissa 13:3–9 ja 24–33 

on tarkoitettu kaikille ja jakeissa 11–23 ja 37–52 vain opetuslapsille. Kuulijakunnan 

vaihtuminen jakeiden 23 ja 24 välillä on epäselvä:  

23 Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset 
tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää. 24 Jeesus esitti heille 
toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: "Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. (13:23–24). 

Näitä edeltävästä jakeesta 11 ja seuraavasta jakeesta 34 voidaan päätellä, että kuulijakunta 

välillä vaihtuu.23 Varmistin tämän havaintoni muutamista kommentaareista. France päättelee 

kuulijakunnan vaihtumisen samalla tavalla.24 Myös Nolland havaitsee tämän ja mainitsee 

myös sen, että evankeliumin kirjoittaja ei tässä ilmoita kuulijakunnan vaihtumista.25 Näin 

ollen Matteus ei aina kerro, milloin kuulijakunta vaihtuu. Lukijan toisinaan on itse pääteltävä 

se. Vuorisaarnan alku ja loppu saattavat viitata siihen, että myös Vuorisaarna voi jakautua 

huomaamattomasti kuten vertauskokoelma jakeiden 23 ja 24 kohdalla. 

 
23 Jae 13:11: Jeesus vastasi: Siksi, että te [opetuslapset] – –. Jae 13:34: Kaiken tämän Jeesus puhui väkijoukolle 
vertauksin – –. 
24 France 2007, 523–524. 
25 Nolland 2005, 543–544. 
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2.4 Kiellon tekstiyhteys alkutekstissä 
Tutkin seuraavassa kiellon tekstiyhteyttä alkutekstissä. Tekstikokonaisuuksien 

hahmottaminen on tärkeää, koska yksittäisen epäselvän jakeen merkitys voi joskus aueta vain 

osana suurempaa kokonaisuutta. Tekstiyhteys selviää raamatunkäännöksistä usein huonosti. 

Alkutekstissä on monia pieniä sidesanoja, joita käännöksissä ei usein huomioida millään 

tavalla. Se, että näin käy, johtuu usein siitä, että jotkut sidesanat ovat merkitykseltään liian 

pieniä käännettäviksi. Niiden mukaan ottaminen saattaisi liikaa korostaa niitä, jolloin 

poisjättämisestä tulee mielekkäämpi vaihtoehto.  

Myös raamatunkäännöksien väliotsikot luovat oman haasteensa lukijalle. Alkuperäisissä 

käsikirjoituksissa ei ole väliotsikoita taikka jakeita, ja kaikki on kirjoitettu yhteen. Väliotsikot 

ovat kannanotto tekstiyhteyteen ja siksi myös ohjaavat raamatuntulkintaa. Myös jako jakeisiin 

ja lukuihin on jossakin määrin kannanotto tekstin sisältöön. Siksi myös näihin tulisi suhtautua 

pienellä varauksella. Tutkimani kiellon tekstiyhteys selviää kreikankielisestä alkutekstistä:  

1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 
2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 
3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ 
κατανοεῖς; 
4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ σοῦ; 
5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ 
τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.  

Jakeiden 7:1 ja 2 tekstiyhteys näkyy γάρ-konjunktiossa. Uuden testamentin kreikan kieliopin 

mukaan tämä konjunktio on kausaalinen ja se suomennetaan tavallisesti sanalla ”sillä”. Tällä 

konjunktiolla perustellaan tai selitetään edellä esitettyä asiaa. Kysymyslauseen jälkeen 

konjunktion merkitys saattaa olla vahvistava, jolloin suomennos voi olla esimerkiksi 

”nimittäin”.26 Jakeita 1 ja 2 yhdistää myös sisältö. Molemmissa käytetään tuomitsemista 

tarkoittavaa κρίνω-verbiä.  

Jakeessa 3 esiintyvä δέ-konjunktio liittää sen edelliseen jakeeseen. Uuden testamentin 

kreikan kieliopin mukaan δέ-konjunktio liittää yhteen lievää vastakohtaisuutta ilmentäviä 

lauseita ja suomennetaan usein sanalla ”mutta”. Toisinaan sana jätetään kokonaan 

kääntämättä tai käännetään sanalla ”ja”.27 Myös sanakirjojen mukaan tämän konjunktion 

funktio on aina yhdistävä. Näin ollen jakeet 2 ja 3 liittyvät ainakin jollakin tavalla toisiinsa. 

Jakeet 3–5 liittyvät sisältönsä puolesta selvästi toisiinsa. Kaikissa käytetään 

substantiiveja roska (κάρφος), veli (ἀδελφός), silmä (ὀφθαλμός) ja hirsi (δοκός). Jakeista 1–5 

muodostuu näin kokonaisuus, jossa jakeet 1–2 yhtyvät jakeisiin 3–5 δέ-konjunktiolla. Tämä 

 
26 Aejmelaeus 2008, 230–231. 
27 Aejmelaeus 2008, 229. 
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on Boringin ja Betzin jaottelun mukainen. Wilsonin mukaan tähän kokonaisuuteen näyttäisi 

liittyvän myös jae 6:  

6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε 
καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Perusteluksi Wilson esittää samankaltaiset aloitukset jakeissa 1 ja 6 (Μὴ κρίνετε vs. Μὴ δῶτε) 

sekä samankaltaiset verbit jakeissa 5 ja 6 (ἔκβαλε, ἐκβαλεῖν vs. βάλητε).28 Novum 

testamentun graece eriyttää jakeen 6 muista sisentämällä sen ja antaa näin ymmärtää, että jae 

6 on ainakin jossakin määrin itsenäinen kokonaisuutensa. Pidän Wilsonin perustelua 

riittävänä ja siksi tutkin jaetta 6 yhdessä jakeiden 1–5 kanssa. Myös France ja Keener 

yhdistävät jakeen 6 jakeisiin 1–5, mutta perusteluna on sisältö eikä tekstiyhteys 

alkutekstissä.29 

Koska alkuperäisissä käsikirjoituksissa kaikki on kirjoitettu yhteen, tutkin varmuuden 

vuoksi myös tekstikatkelmaa 7:1–6 edeltävää jaetta 6:34 ja sitä seuraavaa jaetta 7:7. Jakeessa 

7:1 esiintyvä kieltosana μὴ esiintyy ensimmäisenä sanana myös edellisessä jakeessa 6:34, 

mutta myös jakeissa 6:31, 6:19, 6:8 ja 5:17. Näin kieltosanat rytmittävät koko Vuorisaarnaa. 

Sisältönsä puolesta jae 6:34 ei sovi yhteen tuomitsemisopetuksen kanssa, koska siinä 

puhutaan huolehtimisesta ja murheista. Tekstikatkelmaa seuraavassa jakeessa 7:7 esiintyvä 

verbi ”antaa” (δίδωμι) yhdistää sen jollakin tavalla jakeeseen 7:6. Kirjoitustyyli ja sisältö 

kuitenkin muuttuvat selvästi jakeiden 7:6 ja 7:7 välillä. 

Novum testamentun graecen mukaan kreikankielisissä käsikirjoituksissa esiintyy 

vaihtoehtoisia lukutapoja jakeille 7:2, 4, 5 ja 6. Vaihtoehtoisten lukutapojen ilmentämät 

muutokset ovat pieniä eivätkä olennaisesti vaikuta jakeiden 7:1–6 sisältöön. 

2.5 Jakeiden 7:1–6 ja 7–12 yhtäläisyydet 
Tutkiessani jakeita 7:1–6 kiinnitin huomiota myös kysymyslauseisiin. Löysin vastaavia 

kysymyslauseita heti näiden jakeiden perästä ja havaitsin paljon yhtäläisyyksiä jakeiden 1–6 

ja 7–12 välillä. Taulukossa 3 nämä ovat rinnakkain. 

 

 
28 Wilson 2007, 314. 
29 France 2007, 273. Keener 2009, 244. Keener käsittelee jaetta 6 tekstikokonaisuudessa 1–6, mutta pitää sitä 
ennen kaikkea siltana jakeille 7–11. 
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Taulukko 3. Tekstikatkelmat Matt. 7:1–6 ja 7–12. 
Matt. 7:1–6 Matt. 7:7–12 

1 Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 7 Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te 
löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 

2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät 
tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan 
teille mittaamaan. 

8 Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä 
löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. 

3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et 
huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 

9 Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän 
pyytää leipää? 

4 Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan 
roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi? 

10 Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? 

5 Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, 
vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. 

11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa 
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon 
ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää 
niille, jotka sitä häneltä pyytävät. 

6 Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä 
heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa 
niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja 
raatele teitä. 

12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. 

 

Tekstikatkelmissa 1–6 ja 7–12 näyttää olevan samanlainen rakenne. Alussa on pääteesi  

(1, 7), jota seuraa tarkennus (2, 8) ja kaksi apukysymystä (3–4, 9–10). Sen jälkeen tulee 

johtopäätös (5, 11) näihin liittyen. Viimeisenä on jonkinlainen yleistetty opetus (6, 12). 

Apukysymykset auttavat ymmärtämään, mistä pääteesissä ja sitä seuraavassa tarkennuksessa 

on kysymys. Johtopäätös vahvistaa sen, että edeltävät jakeet muodostavat yhden 

kokonaisuuden. En löytänyt tätä tekemääni havaintoa käyttämästäni kirjallisuudesta. 

Tekstikatkelman 7–12 viimeinen jae näyttää liittyvän selvemmin jakeisiin 7–11 kuin jae 

6 jakeisiin 1–5, koska siinä on yhdistävä οὖν-konjunktio. Konjunktion muodostama yhteys 

edelliseen jakeeseen näkyy vain vuosien 1776 ja 1938 raamatunkäännöksissä:  

Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on 
laki ja profeetat. (7:12, 1938 käännös). 

Tekstikatkelmat 1–6 ja 7–12 muistuttavat paljon toisiaan.30 Tämä vahvistanee sitä, että jae 6 

kuuluu tekstikokonaisuuteen 1–6. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys, koska Wilsonin 

artikkelin lisäksi vain kahdessa käyttämässäni kommentaarissa jae 6 yhdistetään jakeisiin  

1–5.31  

 
30 Tutkiessani näitä jakeita pohdin, voisiko Vuorisaarna jakautua jakeiden 6 ja 7 väliltä. Löysin tälle ajatukselle 
useita perusteita, mutta tämä kysymys jääköön tutkielmani ulkopuolelle. 
31 Gundry yhdistää jakeet 7:1–12 yhdeksi kokonaisuudeksi ”Against judging”, mutta purkaa sen jakeisiin 1–2,  
3–5, 6 ja 7–12. Gundry 2010, 25–27. 
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2.6 Opetuksen muuttuminen yksikön toiseen persoonaan ja 
sidesanat 
Jakeet 7:1–2 ovat monikkomuotoisia ja jakeet 3–5 yksikkömuotoisia. Opetuksen 

muuttuminen yksikkömuotoiseksi herättää kysymyksen, tapahtuuko jakeiden 2–3 välillä 

opetuksessa jokin suurempi käänne. Tutkiessani Vuorisaarnaa löysin sieltä useita vastaavia 

kohtia, joissa opetus muuttuu yksikön toiseen persoonaan:  

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. – – Jos 
siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille – – (5:22–23). 
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin – – Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se 
irti ja heitä pois – – (5:28–29). 
Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko lainkaan. – – Älä myöskään vanno pääsi kautta – – (5:34–36). 
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä 
hänelle vasenkin. (5:39). 
Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi – – Kun siis autat köyhiä – – (6:1–2). 
Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. – – Kun sinä rukoilet – – (6:5–6). 
Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. – – Kun sinä paastoat – – (6:16–17). 
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. – – Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. (6:20–21). 

Löytämieni tekstikatkelmien valossa näyttää siltä, että opetuksen muuttuminen 

yksikkömuotoiseksi on Vuorisaarnassa tavallista. Siksi tekstikatkelma 7:1–5 ei poikkea 

muista Vuorisaarnan opetuksista. Näyttää siltä, että jakeet 3–5 vain tarkentavat jakeita 1–2. 

Jakeen 5 jälkeen opetus muuttuu jälleen monikkomuotoiseksi. Näin tapahtuu myös jakeiden 

5:37 ja 6:7 kohdalla.  

Jakeita 7:2 ja 3 yhdistää δέ-konjunktio. Myös kaikkia edellä listattuja jakeita yhdistää 

jokin sidesana. Taulukossa 4 on nämä sidesanat ja jakeiden suomennoksien alut, joihin olen 

alleviivannut sidesanoja vastaavat suomenkieliset sanat. Niiden puuttuessa olen lisännyt 

hakasulkeisiin sidesanoja kuvaavan käännöksen. 

 
Taulukko 4. Jatkuvuutta ilmentävät sidesanat Vuorisaarnan tekstikatkelmissa, joissa opetus 
muuttuu yksikön toiseen persoonaan. 
Jae  Sidesana Jakeen alku (sidesanan merkitys alleviivattu tai lisätty) 

5:23 οὖν Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille  

5:29 δέ [ja] Jos oikea silmäsi viettelee sinua 

5:36 μήτε Älä myöskään vanno pääsi kautta 

5:39 ἀλλά  [vaan] Jos joku lyö sinua oikealle poskelle 

6:2 οὖν Kun siis autat köyhiä 

6:6 δέ [vaan] kun sinä rukoilet 

6:17 δέ [vaan] kun sinä paastoat 

6:21 γάρ [sillä] missä on aarteesi 
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Jakeen 7:3 lisäksi δέ-konjunktio esiintyy jakeissa 5:29, 6:6 ja 6:17. Jakeissa 6:6 ja 6:17 sen 

yhteys edeltäviin jakeisiin vahvistuu, koska niissä käytetään samoja verbejä.32 Jakeessa 5:29 

yhteys edeltävään jakeeseen ei ole yhtä vahva, koska samoja verbejä ei käytetä. Siksi se on 

jossakin määrin samanlainen kuin tutkimani jae 7:3.33  

Jakeen 5:29 yhteys edellisiin ilmenee δέ-konjunktiosta ja sisällöstä. Katsominen 

(βλέπω) ja silmä (ὀφθαλμός) liittyvät temaattisesti toisiinsa. Yksikkömuodossa oleva kehotus 

repäistä silmä irti viettelysten takia on sisällöltään yleisluontoinen. Se käsittää myös kaikki 

muut sellaiset tapaukset, joissa katsomalla voidaan tehdä väärin. Tällainen tilanne voisi olla 

esimerkiksi silloin, kun joku katsoo toista vahingoniloisesti. Jeesus opettaa vastaavasti käden 

suhteen. Käsikin tulisi brutaalisti hakata irti, jos se viettelee. Opetus näyttäisi muuttuvan tässä 

yleisluonteisemmaksi, koska aluksi puhutaan aviorikoksesta (27–28) ja sen jälkeen 

viettelevistä asioista yleensä (29–30).  

Jakeet 5:27–32 voidaan tulkita myös siten, että yksityiskohtaiset ohjeet repäistä silmä 

tai hakata käsi poikki ymmärretään vain aviorikokseen liittyviksi. Tällöin itsensä 

vahingoittamiseen kehottavat jakeet 29–30 vain tarkentaisivat opetusta. Jakeille 29–30 on 

Matteuksen evankeliumissa rinnakkaiskohta (18:8–9), mutta siinä opetus ei suoraan liity 

aviorikokseen millään tavalla. Tekstikatkelma 27–32 kokonaisuudessaan näyttää liittyvän 

vain aviorikokseen, koska myös sen kahdessa viimeisessä jakeessa puhutaan aviorikoksesta. 

Siksi pidän todennäköisimpänä sitä vaihtoehtoa, että kehotus repäistä silmä tai hakata käsi 

poikki liittyivät tässä vain aviorikokseen. Tällöin opetus ei muutu yleisluonteisemmaksi, vaan 

tarkentuu kuten muissakin Vuorisaarnan opetuksissa.  

Thesaurus Linguae Graecaen (jatkossa TLG) mukaan δέ-konjunktio esiintyy 

Matteuksen evankeliumin luvuissa 5–7 yhteensä 35 kertaa.34 Tutkin nämä ilmentymät ja 

kiinnitin huomiota jakeisiin 6:1 ja 16. Novum testamentum graecen mukaan luvun 6 toisena 

sanana oleva δέ-konjunktio puuttuu useista käsikirjoituksista. Ei ihme, sillä sisältönsä 

puolesta tämä jae näyttäisi liittyvän vain heikosti edelliseen taivaallisen Isän ollessa ainoa 

 
32 Jakeita 6:5 ja 6 yhdistää verbi ”rukoilla” (προσεύχομαι) ja jakeita 6:16 ja 17 verbi ”paastota” (νηστεύω). 
33 Tekstikatkelma, johon jae 5:29 liittyy, kuuluu kokonaisuudessaan:  

27 Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' 28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo 
naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. 29 Jos oikea 
silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan 
ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. 30 Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se 
poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi 
joutuu helvettiin. 31 On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle 
erokirja. 32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, 
ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. (5:27–32). 
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yhdistävä tekijä.35 Jakeessa 16 δέ-konjunktio aloittaa paastoamisaiheen 

anteeksiantamisopetuksen (14–15) jälkeen. Se näyttäisi liittävän paastoamisopetuksen luvun 6 

ensimmäiseen jakeeseen, jossa varoitetaan hurskastelemasta. Hurskastelua voi olla 

monenlaista: näkyvää auttamista, rukoilemista ja paastoamista. Jae 6:1 näyttäisi toimivan 

yhteisenä johdantona opetuksille auttamisesta (2–4), rukoilemisesta (5–15) ja paastoamisesta 

(16–18). Siksi δέ-konjunktio näyttäisi yhdistävän sisältöä tässä tapauksessa kauempaakin kuin 

sen välittömästä tekstiyhteydestä. 

Vuorisaarnan valossa näyttää siltä, että tekstikatkelmassa 7:1–5 opetus vain tarkentuu. 

Mikäli näin ei olisikaan, tutkimani tekstikatkelma olisi poikkeus Vuorisaarnassa, mikä 

vaikuttaa epätodennäköiseltä.36  

Luzin mukaan jakeissa 3–5 kuvataan jakeessa 1 kuvattua toimintaa käytännössä. Niiden 

tarkoituksena on ennen kaikkea tarkentaa opetusta.37 Nolland pitää opetuksen muuttumista 

yksikkömuotoiseksi puheen retorisena keinona, jonka tarkoitus on sokeerata. Yleisluontoinen 

opetus ei koske ketään henkilökohtaisesti, mutta opetuksen muuttuminen yksikkömuotoiseksi 

tulee lähelle kuulijaa.38  

2.7 Kerrostumat jakeissa 7:1–6 
Jakeiden 7:1–6 tekstiyhteys kertoo itsessään vain vähän tekstin syntyhistoriasta. 

Tekstiyhteyden perusteella voidaan päätellä, että jakeet 1–2, 3–5 ja 6 ovat jossakin määrin 

itsenäisiä kokonaisuuksia.  

Luzin mukaan kiellon sisältävä jae 1 on tuomitsemista koskevan tekstitradition ydin ja 

on todennäköisesti peräisin Jeesukselta. Siksi sitä myös pitäisi tulkita erikseen. Jakeen 2 alku 

on ainutlaatuinen, eikä kielitieteellisesti voida osoittaa sen olevan redaktoitu. Mittaamisesta 

kertova jakeen 2 loppu esiintyy Luukkaan lisäksi myös Markuksen evankeliumissa  

(Mark. 4:24). Luz pitää sitä mahdollisena lisäyksenä. Jakeet 3–5 ovat Luzin mukaan alun 

perin oma itsenäinen kokonaisuutensa, jota ei voi pilkkoa osiin toisin kuin jakeita 1–2. Luzin 

mukaan jakeet 3–5 saattavat olla peräisin Jeesukselta, mutta varmuutta tästä ei ole. Luz ei ota 

kantaa jakeen 6 historiallisuuteen ja pitää sitä mysteerisenä.39 

 
34 δέ-konjunktion esiintyminen Vuorisaarnassa: 5:1, 13, 19, 21, 22 (3x), 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 (2x), 39, 44; 
6:1 (2x), 3, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 29, 30, 33; 7:3 (2x), 15, 17. 
35 Jae 5:48: Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Jae 6:1: Varokaa tuomasta 
hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. 
36 Tämä sillä oletuksella, että tekstikatkelman 5:27–32 brutaalit jakeet 29–30 liittyvät vain aviorikokseen. 
37 Luz 2007, 352. 
38 Nolland 2005, 319. 
39 Luz 2007, 349–351, 354. 
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Nolland on Luzin linjoilla jakeen 1 suhteen ja mainitsee, että jakeen 2 yleisesti 

ajatellaan olevan myöhäisempää lisäystä jakeelle 1. Jakeet 3–5 ovat myöhäisin lisäys, ja niillä 

saattaa olla aivan oma historiansa.40 

Luzin ja Nollandin käsitys jakeiden 3–5 erillisyydestä vaatii mielestäni enemmän 

perusteluja, koska opetuksen muuttuminen yksikkömuotoiseksi on Vuorisaarnassa tavallista. 

Jos jakeet 3–5 olisivat erillinen kokonaisuus, herää kysymys, mikä on muiden vastaavien 

yksikkömuotoon muuttuvien Vuorisaarnan opetusten laita. Onko niilläkin ehkä oma erillinen 

historiansa, jotka evankeliumin kirjoittaja on yhdistänyt parhaaksi katsomallaan tavalla? 

Tämäkin vaihtoehto voi olla mahdollinen, mutta siitä varmistuminen vaatisi lisätutkimusta. 

Nollandin näkemys kuulijan sokeeraamisesta opetuksen muuttuessa yksikkömuotoiseksi on 

mielestäni ymmärrettävä. Tässä valossa jakeiden 3–5 erillisyys muuttuu mielestäni 

epätodennäköisemmäksi. Jakeiden 3–5 erillisyyttä kuitenkin puoltaa se, että Luukkaan 

paralleelissa (Luuk. 6:37–42) vastaava opetus on enemmän erillään kuin Matteuksen 

evankeliumissa.  

 
40 Nolland 2005, 317. 
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3 Κρίνω-verbin merkitys  

3.1 Merkitys sanakirjoissa  
Sanakirjat antavat κρίνω-verbille useita käännösvaihtoehtoja. Taulukossa 5 on tiivistetysti 

käyttämieni englanninkielisten sanakirjojen määritelmät. 

 

Taulukko 5. Κρίνω -verbin merkitys kolmessa sanakirjassa. 
Liddell–Scott–Jones Bauer Montanari 

I separate, put asunder, 

distinguish 

to set apart so as to distinguish, 

separate 

1 

act.  

a) to separate, distinguish 

b) to choose  

c) to settle, to decide, win, to 

interpret, explain 

d) to deliver or pronounce a 

judgment, settle a case or an 

action, to vote, to accuse, to 

condemn, to examine, 

interrogate, question 

e) to think, consider, believe, 

value, estimate, to accomplish 

f) to assign 

g) to bring to a crisis 

II 1. pick out, choose, Med. to 

choose, Pass. to be chosen 

out, distinguished, picked out, 

chosen, distinguished for, 

approved, proved, numbered 

2. a) decide, judge b) decide, 

judge, Med. and Pass. have 

decided, come to issue, 

dispute, contend, compete, 

decided, clear, strong, ended 

c) win 

3. a) adjudge b) judge, give 

judgement c) bring to a crisis, 

Pass. come to a crisis 

4. judge of, estimate 

5. expound, interpret 

6. decide or judge that 

7. decide in favour of, prefer, 

choose, choose between 

8. determine 

9. form a judgement of 

1 select, prefer 

2 a) judge, pass judgment 

upon, express an opinion 

about 

b) pass an unfavorable 

judgment upon, criticize, 

find fault with, condemn 

3 judge, think, consider, look 

upon 

4 reach a decision, decide, 

propose, intend 

5 judge, decide, hale before a 

court, condemn, hand over 

for judicial punishment 

a) (of a human court) 

b) (of the divine tribunal) 

administer justice, judge, 

Pass. be judged, condemn, 

punish 

 

2 

mid.  

a) to separate 

b) to choose 

c) to explain, interpret 

III 1. question 

2. bring to trial, accuse, Pass. 

to be brought to trial 

3. pass sentence upon, 

condemn, Pass. to be judged, 

condemned 

6 see to it that justice is done 

3 

pass. 

a) to be divided 

b) to be preferred 

c) to be settled, to be decided,  

d) to be subject to a judgment 

e) to be taken into account or 

valued or estimated 

f) to reach a crisis 



16 
 

Kyseiset kolme sanakirjaa ovat kaikki antiikin kreikan sanakirjoja. Bauerin sanakirja on 

erityisesti Uuden testamentin sanakirja. Myös Liljeqvistin sanakirja on Uuden testamentin 

sanakirja, mutta se on muita huomattavasti suppeampi ja koottu muista sanakirjoista.  

Taulukosta 5 nähdään, että κρίνω-verbin merkitys on ensisijaisesti erottamisessa. Muut 

merkitykset näyttäisivät olevan aivan kuin erottamisen alalajeja. Esimerkiksi tuomitseminen 

oikeudenkäynnissä on jossakin määrin kuin erottamista: tuomittava erotetaan niistä, joita ei 

tuomita. Samoin esimerkiksi päätteleminen vaati eri vaihtoehtojen erottamista toisistaan. 

Kielitoimiston sanakirja antaa verbille ”erottaa” neljä merkitystä.41 Se voi olla 

luonteeltaan fyysistä (esim. erottaa jyvät akanoista) tai ei-fyysistä (esim. erottaa puolueesta, 

erottaa savun hajua). Englanninkielinen verbi ”distinguish” viittaa ei-fyysiseen toimintaan, 

mutta verbi ”separate” voidaan käsittää sekä fyysisenä että ei-fyysisenä toimintana. Fyysinen 

erottaminen edellyttää mielessä tapahtuvaa erottamista. Jyvät on kyettävä ensin mielessä 

erottamaan jyviksi ja akanat akanoiksi, jotta ne voidaan fyysisesti erottaa toisistaan.  

Montanari ryhmittelee verbien merkitykset aktiivi-, mediumi- ja passiivimuotojen 

mukaan. Liddell–Scott–Jones ja Bauer antavat mediumi- ja passiivimuodoille merkitykset 

tarvittaessa. Kaikissa sanakirjoissa viitataan jakeeseen 7:1. Montanari viittaa siihen kohdassa 

3 d (Pass. to be subject to a judgment). Liddell–Scott–Jonesin kohdassa III 3 jakeen 7:1 

passiivimuodolle annetaan merkitys ”tulla tuomituksi” (to be judged, condemned). Bauer 

viittaa jakeeseen 7:1 kohdissa 2 a ja 5 b ja antaa passiivimuodolle saman merkityksen (be 

judged).42 Kohdan 5 b Bauer on otsikoinut tarkoittamaan jumalallista tuomioistuinta (of the 

divine tribunal). Tässä yhteydessä verbi usein korostaa jumalallisen tuomioistuimen päätöstä 

ja liittyy rangaistukseen.43  

 
41 Kielitoimiston sanakirjan määritelmä verbille ”erottaa”: 
 1. saattaa erilleen, eroon, pitää erillään, erossa jstak.  

a. irrottaa, eristää, jakaa, loitontaa.  
b. poistaa, sanoa irti; katkaista välit, estää läheisistä suhteista. 

2. pystyä havaitsemaan aistein, vars. saada näkyviin t. kuuluviin, nähdä, kuulla, haistaa, maistaa, tuntea; 
havaita eri yksilöksi tms., erilaiseksi, tuntea. 
3. tehdä erilaiseksi, muista poikkeavaksi. 
4. ryhmittää, luokittaa. 

42 Bauerin kohdassa 2 a viitataan aktiivimuotoihin 7:1a, 2a ja kohdassa 5 b passiivimuotoihin 7:1b, 2b. 
43 Bauer antaa tähän liittyen seuraavat tekstikohdat: Joh. 3:17, 18ab, 12:47ab, 48a, 48b ja Apt. 7:7. 
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3.2 Merkitys Uudessa testamentissa 
Κρίνω-verbi esiintyy Uudessa testamentissa TLG:n mukaan yhteensä 114 kertaa.44 Se on yhtä 

yleinen kuin näkemistä tarkoittava verbi ὁράω, mutta sitä on vaikeampi havaita 

suomenkielisistä raamatunkäännöksistä sen monien eri käännösvaihtoehtojen takia.  

Matteuksen evankeliumissa κρίνω-verbi esiintyy kuusi kertaa: jakeessa 5:40 kerran, 

tutkittavissa jakeissa 7:1–2 neljä kertaa ja kerran jakeessa 19:28. Verbin merkitys vaihtelee 

suomenkielisissä raamatunkäännöksissä. Jakeessa 5:40 se on kaikissa oikeuden käymisessä: 

Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. (5:40). 

Jakeissa 7:1–2 κρίνω-verbi on kaikissa suomenkielisissä raamatunkäännöksissä käännetty 

verbillä ”tuomita”. Vuoden 2020 käännös tosin kääntää jakeen 7:2 ilman tuomita-verbiä, 

mutta tekstiyhteydestä selviää, että merkitys on tässä verbissä.45 Jakeessa 19:28 κρίνω-verbin 

merkitys vaihtelee. Vuosien 1778, 1938 ja 2012 käännöksissä se on käännetty verbillä 

”tuomita”.  

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika 
istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista 
valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. (19:28, 1938 käännös). 

Vuosien 1992 ja 2020 käännöksissä se on käännetty verbillä ”hallita”: 
Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja 
hallita Israelin kahtatoista heimoa. (19:28, 1992 käännös). 

Kääntäjät ovat siten antaneet Matteuksen evankeliumissa esiintyville κρίνω-verbeille kolme 

merkitystä: käydä oikeutta, tuomita ja hallita. Ne edustavat vain rajoitetusti kaikkia κρίνω-

verbin käännösvaihtoehtoja. Mikään näistä ei tarkoita erottamista – κρίνω-verbin ensisijaista 

merkitystä.  

Luukkaan evankeliumissa κρίνω-verbi esiintyy myös kuusi kertaa, ja sen merkitys on 

tuomitsemisessa, päättelemisessä, päättämisessä ja hallitsemisessa. Markuksen 

evankeliumissa ei esiinny tätä verbiä. Johanneksen evankeliumissa se esiintyy 19 kertaa, ja 

merkitys on aina tuomitsemisessa eri vivahtein.46   

 
44 Κρίνω-verbi Uudessa testamentissa: Matt. 5:40, 7:1 (2x), 7:2 (2x), 19:28. Luuk. 6:37 (2x), 7:43, 12:57, 19:22, 
22:30. Joh. 3:17, 3:18 (2x), 5:22, 5:30, 7:24 (2x), 7:51, 8:15 (2x), 8:16, 8:26, 8:50, 12:47 (2x), 12:48 (2x), 16:11, 
18:31. Apt. 3:13, 4:19, 7:7, 13:27, 13:46, 15:19, 16:4, 16:15, 17:31, 20:16, 21:25, 23:3, 23:6, 24:21, 25:9, 25:10, 
25:20, 25:25, 26:6, 26:8, 27:1. Room. 2:1 (3x), 2:3, 2:12, 2:16, 2:27, 3:4, 3:6, 3:7, 14:3, 14:4, 14:5 (2x), 14:10, 
14:13 (2x), 14:22. 1. Kor. 2:2, 4:5, 5:3, 5:12 (2x), 5:13, 6:1, 6:2 (2x), 6:3, 6:6, 7:37, 10:15, 10:29, 11:13, 11:31, 
11:32. 2. Kor. 2:1, 5:14. Kol. 2:16. 2. Tess. 2:12. 2. Tim. 4:1. Tit. 3:12. Hepr. 10:30, 13:4. Jaak. 2:12, 4:11 (3x), 
4:12, 5:9. 1. Piet. 1:17, 2:23, 4:5, 4:6. Ilm. 6:10, 11:18, 16:5, 18:8, 18:20, 19:2, 19:11, 20:12, 20:13. 
45Jae 7:2 vuoden 2020 käännöksessä: Saatte näet saman tuomion, jonka itse annatte muille. Teille annostellaan 
samalla mitalla, jolla itse annostelette. 
46 Esimerkiksi jakeessa Joh. 7:24 (”Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan 
tuomitkaa oikein”) κρίνω-verbi on käännetty verbillä ”tuomita”, mutta merkitys on ennemminkin arvioimisessa.  
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Muissa Uuden testamentin kirjoissa κρίνω-verbiä esiintyy eniten Apostolien teoissa  

(21 kertaa), Roomalaiskirjeessä (18 kertaa) ja 1. Korinttilaiskirjeessä (17 kertaa). Näissä 

kirjoissa verbin merkitys on päättämisessä, tuomitsemisessa, jonakin pitämisessä, mielipiteen 

ilmaisemisessa, valitsemisessa, oikeuden käymisessä, arvioimisessa ja päättelemisessä. 

Muissa kirjoissa verbin esiintyminen on vähäisempää merkityksen ollessa päättämisessä, 

päättelemisessä ja tuomitsemisessa. Mainittakoon vielä, että Ilmestyskirjassa merkitys on aina 

tuomitsemisessa kuten Johanneksen evankeliumissa.  

Kaikista Uuden testamentin κρίνω-verbin ilmestymistä vain pienellä osalla on tai saattaa 

olla jonkinlainen yhteys viimeiseen tuomioon. Siten κρίνω-verbin merkitys on Uudessa 

testamentissa useimmiten arkisissa asioissa, kuten päättämisessä. 

3.3 Passiivinen tekijä jakeissa 7:1–2 
Jakeissa 7:1–2 esiintyvät aktiiviset tekijät ovat helposti hahmotettavissa. Jeesus kieltää 

kuulijoitaan tuomitsemasta. Sen sijaan passiivinen tekijä on arvoituksellinen, koska tekijä on 

tuntematon. Uuden testamentin kreikan kieliopin mukaan juutalaiset pyrkivät kuvaamaan 

Jumalan toimintaa passiivilla, jotta Jumalan nimeä ei mainittaisi turhaan. Aejmelaeus antaa 

kolme tällaista esimerkkiä: 47  

Abraham uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi (Room. 4:3, LXX).  
sille, jolla on, annetaan (Matt.13:12).  
minulle annettiin pistin lihaani (2. Kor. 12:7). 

Tällaista ilmaisua kutsutaan jumalalliseksi passiiviksi. Jumalallinen passiivi vaikuttaa 

mielekkäimmältä tulkinnalta jakeiden 7:1 ja 2 passiivimuotoisille verbeille. Jumalallinen 

passiivi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Siksi tutkin passiivin käyttöä Matteuksen 

evankeliumissa ja etsin jakeen 1 passiivimuotoa muistuttavia ilmaisuja. Etsin tilanteita, joissa 

tekijänä näyttäisi olevan ihminen. Löysin yhden sellaisen: 

Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi 
parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. (18:6). 

Sanat ”pantaisiin” (κρεμασθῇ) ja ”upotettaisiin” (καταποντισθῇ) ovat samassa passiivin 

konjunktiivin aoristissa kuin jakeen 7:1 ”tuomittaisi” (κριθῆτε). Vain persoonamuodot 

poikkeavat toisistaan. Jakeen 18:6 passiivimuotoiset verbit sisältävä loppu alkaa ἵνα-

konjunktiolla kuten jakeessa 7:1. Siksi se sopii hyvin vertailukohdaksi.  

Tutkimalla jaetta 18:6 on helppo päätellä, että passiivinen toimija on todennäköisesti 

ihminen. Se, että Jumala asettaisi jonkun ihmisen kaulaan myllynkiven, ei ole Uuden 

testamentin valossa Jumalalle tyypillistä toimintaa. Jakeessa 7:1 kuvattu tuomitseminen sen 

 
47 Aejmelaeus 2008, 171. Kursivoin lainauksiin passiivimuotoiset verbit.   



19 
 

sijaan sopii sekä Jumalalle että ihmiselle. Siksi tämän jakeen perusteella ei varmuudella voida 

sanoa, että passiivinen tekijä olisi Jumala.  

Jakeen 7:1 aoristimuoto sopii kuvaamaan kertaluonteista tapahtumaa. Jakeessa 2 

molemmat passiivimuotoiset verbit ovat futuurissa ja viittaavat siten tulevaisuuteen. Myös jae 

1 viittaa tulevaisuuteen, koska lopputulos on epävarma. Jakeista 1–2 kuvastuva tulevaisuuteen 

viittaava kertaluonteinen tapahtuma on luontevinta Matteuksen evankeliumin valossa 

ymmärtää viimeiseksi tuomioksi. Pidän siksi todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että 

jakeiden 1–2 passiivinen toimija on Jumala ja niissä viitattu tapahtuma viimeinen tuomio. 

Tästä syystä tutkin Matteuksen evankeliumien kuvauksia viimeisestä tuomiosta. Tutkin 

edempänä myös ihmisen mahdollisuutta, koska useissa kommentaareissa on päädytty tähän 

vaihtoehtoon. 

3.4 Jumala passiivisena tekijänä – tuomiokuvaukset 
Tuomiokuvauksien seulomiseksi käytän Hiersin lyhyttä määritelmää tuomiopäivästä: se on 

hetki, jolloin Jumala tai Messias rankaisee pahat ja pelastaa oikeamieliset.48 Matteuksen 

evankeliumissa viimeinen tuomio on kokonaisvaltaisesti esillä. Viimeiseen tuomioon 

viitataan selkeiden tuomiokuvausten lisäksi monissa yksittäisissä tai vain muutaman jakeen 

mittaisissa tekstikatkelmissa. Tuomiokuvauksissa usein kuvastuu vain rangaistus. Verbit ovat 

useimmiten futuurissa mutta myös preesensmuotoja käytetään. Useat tuomiokuvaukset ovat 

lyhyitä ja kuvaavat viimeistä tuomiota vain osittain. Siksi Hiersin määritelmä on käytössäni 

ennemminkin suuntaa antavana.  

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi löytämäni tuomiokuvaukset. Pyrin samalla 

hahmottamaan, miten κρίνω-verbin mukainen toiminta ilmenee niistä Jumalan toiminnassa. 

Pääpaino on erottamisessa, koska muut merkitykset ovat usein sen alalajeja.  

3.4.1 Jyvät, puut, tekojen luetteleminen, kaksi rakentajaa 
Matteuksen evankeliumin ensimmäinen tuomionjulistaja on Johannes Kastaja. Hän puhuu 

puun juurelle asetetusta kirveestä ja tulesta, johon hedelmättömät puut heitetään (3:10). Hän 

puhuu hänen jälkeensä tulevasta Jeesuksesta, joka erottaa jyvät ruumenista, kerää jyvät 

aittaansa ja polttaa ruumenet sammumattomassa tulessa (3:12). Luzin mukaan Johannes 

Kastajan saarna taivasten valtakunnasta on Q-lähteessä ennen kaikkea saarnaa tuomiosta. Hän 

on sitä mieltä, että jakeessa 3:12 kuvattu polttaminen kuvastaa annihilaatiota, jossa 

 
48 Hiers 2011, 504. 
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rangaistava lakkaa kokonaan olemasta. 49 Puut ovat esillä myös Jeesuksen opetuksissa. Hän 

puhuu Johanneksen tavoin, kuinka hedelmättömät puut kaadetaan ja heitetään tuleen (7:19). 

Näissä kuvauksissa painottuu rangaistus, jonka pahat saavat joskus tulevaisuudessa. Κρίνω-

verbin mukainen erottaminen on vahvasti läsnä: hyvät ja huonot puut sekä jyvät ja akanat 

erotetaan toisistaan.50  

Muutaman jakeen edempänä Jeesus kuvaa erityistä päivää, jolloin monet luettelevat 

kertomuksen Herralle hyviksi ajattelemiaan tekoja (7:22–23). Herra ei kuitenkaan tunne heitä 

ja käskee poistumaan luotaan. Tässä lyhyessä tuomiokuvauksessa rangaistus jää epäselväksi. 

Rangaistus on sitä, että joutuu pois Herran luota. Futuurimuodot, rangaistus ja erityinen päivä 

viittaavat viimeiseen tuomioon. Yhtymäkohdat viimeiseen tuomiokuvaukseen luvussa 25 

vahvistavat, että kyseessä on viimeinen tuomio.51 Erottaminen on implisiittisesti esillä, vaikka 

pelastettujen kohtalosta ei puhutakaan. Luzin mukaan näissä jakeissa kuvastuu se, että 

Matteus ei anna yhteisölleen lupaa tunnistaa vääriä profeetoita. Tunnistaminen tapahtuu vasta 

viimeisellä tuomiolla tuomarin toimesta.52 

Kertomus kahdesta rakentajasta (7:24–27) sisältää piirteitä viimeisestä tuomiosta. 

Sortumisen suuruus näyttäisi viittaavan iankaikkiseen rangaistukseen.53 Gundry yhdistää 

kertomuksen viimeiseen tuomioon ja ajattelee etenkin sateen, virran ja tuulen kuvaavan sitä.54 

Nolland on kannassaan varovaisempi, mutta ajattelee kertomuksen silti kuvaavan jossakin 

määrin myös viimeistä tuomiota.55 France on samoilla linjoilla ja katsoo, että kertomus 

todennäköisesti vain osittain kuvaa viimeistä tuomiota.56 Kertomuksessa tyhmän rakentajan 

talo sortui vasta myrskyn iskiessä. Huono perustus erottui hyvästä. Tämä viittaa 

rangaistukseen, kuten hedelmättömien puiden polttaminen.  

3.4.2 Valtakunnan perilliset, Sodoman maa, sanoista tuomitseminen  
Talon sortuminen rangaistuksena on ongelmallinen, koska rangaistus kohdistuu omaisuuteen 

eikä ihmiseen. Ruokailemisesta kertovassa tuomiokuvauksessa (8:11–12) yksityiskohtaisesti 

kuvataan rangaistusta. Jeesus opettaa ei-juutalaiselle sadanpäällikölle ja muille kuulijoille, 

että ”ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja 

 
49 Luz 2007, 137–138. 
50 Esimerkiksi tässä muita κρίνω-verbin merkityksiä on helppo löytää vaihtamalla näkökulmaa. Jyvien 
kokoaminen voidaan käsittää valitsemiseksi ja puun huonona pitäminen päättelemiseksi hedelmien perusteella.  
51 Matt. 25:31–46. 
52 Luz 2007, 379. 
53 Suuruutta kuvataan adjektiivilla μέγας (suuri). 
54 Gundry 2010, 29.  
55 Nolland 2005, 344. 
56 France 2007, 297. 
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kiristellään hampaita”. Pelastettujen osa on aterioimista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 

kanssa. Kertomus korostaa juutalaisten karua kohtaloa.57 Heille kantaisät olivat tärkeitä, mutta 

heidän kohtalonaan on rangaistus ulkona pimeydessä ilman kantaisien läsnäoloa. Francen 

mukaan juutalaisuudessa ajateltiin juuri päinvastaisesti. He uskoivat rangaistuksen kuuluvan 

muille kuin juutalaisille.58    

Varsinainen tuomiopäivä (ἡμέρα κρίσις) mainitaan ensimmäisen kerran 

kymmenennessä luvussa (10:15). Silloin Sodoman ja Gomorran maat pääsevät vähemmällä 

kuin se kaupunki, joka ei ota opetuslasten sanomaa vastaan. Sodoman ja Gomorran ihmiset 

kieltäytyivät kääntymästä, ja siksi profeetat pitivät heitä pahan malliesimerkkinä.59 

Tuomiopäivä mainitaan myös seuraavan luvun tuomiokuvauksessa (11:21–24). Sen mukaan 

Tyron ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin Korasin ja Betsaida, jotka eivät 

kääntyneet Jeesuksen vaikutuksesta. Kapernaumin kohtalona on tuonela. Sodoman maan 

kohtalo on parempi kuin Kapernaumin, koska se pääsee vähemmällä. Kapernaumin kohtalo 

kuvaa rangaistusta. Tuonela (ᾅδης) ei kuitenkaan kirjaimellisesti merkitse samaa kuin helvetti 

(γέεννα). Näissä kertomuksissa on monia erikoisia piirteitä. Yksittäisten ihmisten sijaan 

puhutaan maasta tai kaupungista, ja erottaminen ilmenee siten, että toinen pääsee 

vähemmällä.60 Francen mukaan näissä tuomiokuvauksissa alleviivataan juutalaisten 

syyllisyyttä.61 Tämä selittänee kertomusten erikoista asetelmaa. Pääpaino ei ole 

yksityiskohdissa. Futuurimuodot ja varsinaisen tuomiopäivä-sanan käyttö vahvistavat, että 

kyseessä on viimeinen tuomio. Rankaiseminen vaatii κρίνω-verbin mukaista erottamista. 

Muussa tapauksessa kaikki kokisivat saman kohtalon, mikä tässä ei toteudu. 

Jeesus opettaa, että tuomiopäivänä ihminen sanojen perusteella joko julistetaan 

syyttömäksi tai tuomitaan syylliseksi (12:36–37).62 Tuomitsemista kuvataan verbillä 

καταδικάζω. Esillä on sekä pelastus että rangaistus. Mitä syylliseksi tuomitseminen 

käytännössä tarkoittaa, jää epäselväksi. Matteuksen evankeliumin valossa lienee selvää, että 

tässä syyllisyys on syy iankaikkiseen rangaistukseen. Nollandin mukaan kielenkäyttö näissä 

jakeissa saattaa olla persoonamuotojen muutosten perusteella peräisin sananlaskuista. Ihmisen 

puheet sopivat tuomion perusteeksi, koska Matteuksen evankeliumin valossa ne kertovat 

 
57 Puhun tässä juutalaisista selkeyden vuoksi. Jeesuksella oli myös juutalaisia seuraajia, jotka kertomuksen 
valossa pelastuvat.  
58 France 2007, 316. 
59 Keener 2009, 320–321. 
60 Näissä kuvastuu myös κρίνω-verbin mukainen parempana pitäminen. 
61 France 2007, 438. 
62 Tällainen toiminta ilmentää κρίνω-verbin mukaista arvioimista ja päättelemistä. Ihminen päätellään tai 
arvioidaan syyttömäksi tai syylliseksi sanojen perusteella. 
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luotettavasti ihmisen sisimmästä (12:34–35).63 Tuomiopäivä-sanan käyttö, futuurimuodot ja 

erottaminen syyttömiin ja syyllisiin tekevät selväksi, että kyseessä on viimeinen tuomio.  

3.4.3 Niniven asukkaat tuomitsijana, vertaukset rikkaviljasta ja nuotasta 
Tuomiokuvaukset saavat Matteuksen evankeliumissa yhä erikoisempia piirteitä. Siinä, missä 

Sodoman maa pääsee vähemmällä kuin Kapernaum, Jeesus opettaa, että ”Niniven asukkaat 

nousevat tuomiolle yhdessä tämän [Jeesuksen aikaisen] sukupolven kanssa ja langettavat sille 

tuomion”. Myös ”etelän kuningatar” osallistuu tuomiotapahtumaan (12:41–42). Tässä 

tuomitsemista kuvataan verbillä κατακρίνω. Tämä tuomiokuvaus poikkeaa muista siinä, että 

tässä ihmiset näyttävät tuomitsevan toisiaan. Francen mukaan tässä tuomiokuvauksessa Jeesus 

haluaa tuoda ilmi auktoriteettiaan. Hän on enemmän kuin kukaan edeltäjänsä.64 Tästä 

näkökulmasta pääpaino on muualla kuin viimeisessä tuomiossa, ja yksityiskohtiin 

takertuminen tässäkin lienee tarpeetonta. Futuurimuodot ja tuomio-sanan käyttö viittaavat 

viimeiseen tuomioon epäselvyyksistä huolimatta.  

Kertomus rikkaviljasta on edellisiä helpompi käsittää. Korjuuväki sitoo rikkaviljan 

ensin kimpuiksi poltettavaksi ja sen jälkeen keräävät vehnän aittaan (13:30). Kertomuksen 

tulkintaa helpottaa se, että Jeesus antaa sille selityksen (13:36–43). Elonkorjuu on maailman 

loppu. Enkelit hakevat rikkaviljan eli pahat ihmiset ja heittävät heidät tuleen itkemään ja 

kiristelemään hampaitaan. Jumalan omat loistavat taivaassa. Tämä kertomus on oivallinen 

esimerkki maailman lopusta ja viimeisestä tuomiosta. Rangaistus, pelastus ja futuurimuodot 

ovat luontevasti mukana. Vertauksessa korostuu Keenerin mukaan se, että Jumalan valtakunta 

pysyy maailmassa pimennossa viimeiseen päivään saakka.65 

Enkelit toimivat apulaisina myös nuottavertauksessa (13:47–50). Jeesus vertaa nuotan 

selvitystyötä maailman lopussa tapahtuvaan erottamiseen. Tässä esimerkissä enkelit tekevät 

varsinaisen työn. He erottavat pahat vanhurskaista. Erottamista kuvataan ensimmäistä kertaa 

verbillä ἀφορίζω. Vaikka tämän verbin merkitys on κρίνω-verbin lailla erottamisessa, 

erottaminen on fyysisempää. Vertauksessa pelastusta kuvaa kalakori ja rangaistusta pois 

heittäminen, joka jäljempänä tarkentuu tuliseen pätsiin heittämiseksi. Tutkijoiden näkemykset 

poikkeavat jonkin verran siinä, onko vertauksessa kyse seurakunnasta, johon kuuluu sekä 

hyviä ja pahoja, vai maailmasta yleensä. Luomasen mukaan kertomuksessa kuvastuu koko 

 
63 Nolland 2005, 507–508. 
64 France 2007, 493. 
65 Keener 2009, 390. 
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maailma.66 Gundryn mielestä kyse on seurakunnasta. Hän perustelee sitä muun muassa sillä, 

että verkko ei tavoita järven kaikkia kaloja. Kyse on siten suuremman joukon sisällä olevasta 

pienemmästä joukosta.67  

3.4.4 Ihmisen Pojan tuleminen, ensimmäiset ja viimeiset, 
kuninkaanpojan häät 
Yhdessä vain yhden jakeen mittaisessa tuomiokuvauksessa Ihmisen Poika tulee enkeliensä 

kanssa ja maksaa kullekin tekojen mukaan (16:27). Tässä tuomiokuvauksessa on hyvin esillä 

eskatologinen hetki, mutta rangaistuksen ja pelastuksen luonne jäävät epäselviksi. Se, että 

Ihmisen Poika maksaa tekojen mukaan, voisi tarkoittaa myös sitä, että kaikki saavat jonkin 

korvauksen. Missään ei mainita, että tämä voisi liittyä rangaistukseen. Matteuksen 

evankeliumin valossa on selvää, että tässä tekojen mukaan maksaminen tarkoittaa myös 

rangaistusta. Evansin mukaan kuvaus on vertauskuvallinen.68 Siksi tässäkään kirjaimellinen 

tulkitseminen ei ole tarpeen.  

Korvaukset olivat myös opetuslapsi Pietarin mielessä. Kaikesta luopunut Pietari pohtii, 

mitä hyötyä on seurata Jeesusta (19:27–30).69 Vastatessaan Jeesus lupaa seuraajilleen 

satakertaisen hyvityksen menetyksistä ja iankaikkisen elämän. Hän opettaa ensimmäisten 

tulevan viimeisiksi ja viimeisten ensimmäisiksi. Keenerin mukaan viimeisillä viitataan tässä 

juuri niihin ihmisiin, jotka ovat Pietarin lailla luopuneet monista asioista.70 Maininta 

iankaikkisesta elämästä hyvityksenä on selvä yhtymäkohta viimeiseen tuomioon. 

Vastaavanlainen kuvaus ensimmäisistä ja viimeisistä löytyy kertomuksesta viinitarhassa 

työskentelevistä työntekijöistä (20:1–16). Näistä kuvastuu erottaminen, koska ensimmäiset ja 

viimeiset erottuvat toisistaan. Futuurimuoto liittää ne viimeiseen tuomioon.  

Kertomus kuninkaanpojan häistä (22:1–14) päättyy tavalla, joka muistuttaa viimeisen 

tuomion tapahtumia.71 Asiattomasti pukeutunut häävieras sidotaan ja heitetään ulos pimeyteen 

itkemään ja kiristelemään hampaitaan. Vain yhteen ihmiseen kohdistuva rangaistustuomio on 

erikoinen. Kertomuksen kutsun kieltäneillä kuitenkin lienee sama kohtalo kuin ulos heitetyllä 

yksittäistapauksella. Tällöin rangaistaviakin on oltava enemmän kuin yksi. Rangaistus viittaa 

selvästi viimeiseen tuomioon, koska itkulla ja hammasten kiristyksellä kuvataan Matteuksen 

evankeliumissa juuri kadotusta. Francen mukaan tässä vertauksessa kuvastuu uudenlainen 

 
66 Luomanen 1998, 475. 
67 Gundry 2000, 154–155. 
68 Evans 2012, 318. 
69 Jakeessa 19:28 käytetään κρίνω-verbiä, mutta sen merkitys on hallitsemisessa (katso luku 3.2). 
70 Keener 2009, 480. 
71 Se, että jakeessa 22:10 palvelijat keräävät (συνάγω), ilmentää κρίνω-verbin mukaista valitsemista. 
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ajattelutapa. Israelin kansaan kuuluvien pelastuminen ei ole itsestään selvää.72 Gundry 

ajattelee kertomuksen ihmisten kuvaavan sellaista seurakuntaa, johon kuuluu hyviä ja pahoja. 

Hän perustelee seurakuntaa koko ihmiskunnan sijaan muun muassa sillä, että kyse on 

rajatusta ihmisjoukosta. Kaikki eivät voi mahtua samaan tilaan.73 Luomanen ajattelee 

kertomuksen kuvaavan universaalia tuomiotapahtumaa, koska siinä ihmiset kerätään 

(συνάγω) kuten viimeisessä tuomiokuvauksessa (25:32).74 Itse kallistun Gundryn kannalle. 

Perustelen kantaani seuraavalla tavalla. Jakeista 7:13–14 ja 22:14 ilmenee, että vain harvat 

(ὀλίγος) pelastuvat. Kertomuksessa asetelma on päinvastainen: yhtä lukuun ottamatta kaikki 

pelastuvat.75 Siksi kertomus kuninkaanpojan häistä sopii paremmin kuvaamaan seurakuntaa, 

johon kuuluu hyviä ja pahoja. 

3.4.5 Nooan päivät, hyvä ja huono palvelija, morsiusneidot, rahankäyttö  

Maailmanloppua edeltävistä tapahtumista kertovassa jaksossa Jeesus kuvaa myös Ihmisen 

Pojan tulemista. Ihmisen Poika tulee enkeliensä kanssa, jotka kokoavat kaikki valitut  

(24:30–31).76 Muiden kohtalosta ei mainita mitään, mutta se selviää jäljempänä. Nooan 

päivien ja Ihmisen Pojan tulemisen vertaileminen (24:36–41) sisältää vahvan kuvauksen 

erottamisesta: ”toinen otetaan, toinen jätetään”. Vain Nooan arkissa olleet pelastuivat, ja muut 

hukkuivat. Samoin käy Ihmisen Pojan päivänä. France muistuttaa, että vertailu Nooan päiviin 

ilmentää sitä, että pelastumiselle on olemassa syy.77 Vedenpaisumuskertomuksen valossa 

”jätetyille” ei ainakaan käy hyvin. Ottaminen sopii kuvaamaan pelastumista ja jätetyksi 

tuleminen kadotukseen joutumista. Kertomuksen ydin on valvomisessa (24:42): Ihmisen 

Poika tulee yllättäen. 

Valvominen korostuu myös kertomuksessa esimiestehtävissä toimivista palvelijoista 

(24:45–51).78 Talon isäntä kutsuu hyvää palvelijaa autuaaksi ja uskoo tälle lisää omaisuutta. 

Huono palvelija puolestaan alkaa elää sopimattomasti ja laiminlyö isäntänsä tahdon. 

Palatessaan isäntä yllättää huonon palvelijan ja hakkaa tämän kuoliaaksi. Tämän jälkeen 

kuollut palvelija vielä määrätään teeskentelijöiden luokse itkemään ja kiristelemään 

hampaitaan. Roomalaisessa yhteiskunnassa palvelijat olivat isäntiensä omaisuutta. Siksi 

 
72 France 2007, 827–828. 
73 Gundry 2000, 154–155. Muita perusteita ovat muun muassa ystävä-sanan (ἑταῖρος) käyttö ja jakeen 14 sisältö.  
74 Luomanen 1998, 475. 
75 Jakeen 22:10 mukaan pahoja näyttäisi kuitenkin olevan enemmänkin kuin yksi monikkomuodon takia. 
76 Jakeessa 24:31 valitseminen on suoraan ilmaistu. Siksi siinä ilmenee κρίνω-verbin mukaista valitsemista.  
77 France 2007, 941. 
78 Tässä palvelija tarkoittaa ennen kaikkea orjaa (δοῦλος). 
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isännät myös päättivät palvelijoidensa kohtalosta.79 Kertomuksen huonon palvelijan kohtalo 

on sopusoinnussa muiden kadotustuomiota kuvaavien tekstikatkelmien kanssa.  

Samaa valvomisteemaa jatkaa kertomus morsiusneidoista (25:1–13). Se loppuu tavalla, 

jossa on piirteitä viimeisestä tuomiosta. Sulhanen tulee yllättäen. Vain osa morsiusneidoista 

pääsee häätaloon. Viimeisessä jakeessa mainittu päivä ja hetki viittaavat maailmanloppuun, ja 

ulos jääneiden morsiusneitojen kohtalo muistuttaa kadotustuomiota. Kertomuksessa 

morsiusneidoista kuvastuu Gundryn mukaan seurakunta, johon kuuluu hyviä ja pahoja. 

Seurakunnan olemus kuvastuu myös tässä siinä, että kyseessä on rajattu joukko.80 

Kertomus rahaa saaneista palvelijoista (25:14–30) päättyy tavalla, jossa mukana on 

rangaistus. Palvelijoista vain luotettavat pääsevät ilojuhlaan, mutta kelvoton palvelija 

heitetään ulos pimeyteen itkemään ja kiristelemään hampaitaan. France yhdistää luotettavat 

palvelijat niihin, jotka tekevät taivaallisen Isän tahdon. Vain nämä ihmiset lopulta 

pelastuvat.81 Tässä kertomuksessa on jotain samaa kuin kertomuksessa kuninkaanpojan 

häistä. Molemmissa enemmistönä ovat ne, jotka pelastuvat. 

3.4.6 Viimeinen tuomiokuvaus: Ihmiset kuninkaan edessä  
Pisin ja yksityiskohtaisin tuomiokuvaus (25:31–46) käsittää 16 jaetta ja on samalla 

Matteuksen evankeliumin viimeinen. Ihmisen Poika tulee enkeleineen, ja kaikki ihmiset 

kootaan hänen eteensä. Hän erottaa (ἀφορίζω) ihmiset toisistaan, toiset vasemmalle ja toiset 

oikealle puolelleen. Kuninkaana kuvattu Ihmisen Poika on myötämielinen oikealla puolella 

oleville. Hän kutsuu heitä sanomalla ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat” ja lupaa heille 

valtakunnan. Kuningas luettelee oikealla puolella olevien laupeudentöitä, mutta nämä eivät 

tunnista niitä omikseen. Hän samaistaa itsensä ”vähäisimpiin veljiinsä” ja pitää heille tehtyjä 

laupeudentöitä itselleen tehtyinä. Kuningas jatkaa vasemmalla puolella olevien asioiden 

käsittelyllä ja kovin sanoin kehottaa heitä poistumaan ikuiseen tuleen. Hän perustelee 

ratkaisuaan tekemättä jättämisillä. Vasemmalla puolella olevat puolustautuvat sanomalla, että 

he eivät edes olleet huomanneet sellaisia tilanteita, joissa kuningas olisi ollut avun tarpeessa. 

Kuningas samastaa taas itsensä ”vähäisiin” ja pitää heille tekemättä jätettyjä laupeudentöitä 

itselleen tekemättä jätettyinä. Kuvaus loppuu iankaikkisen rangaistuksen ja elämän 

julistamiseen.  

 
79 Nolland 2005, 999. 
80 Gundry 2000, 156–157. 
81 France 2007, 957. 
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Tässä tuomiokuvauksessa on kaikki viimeisen tuomion elementit läsnä. Tapahtuma on 

selvästi eskatologinen, ja siihen liittyy sekä rangaistus että pelastus. Kyseessä on nyt selvästi 

universaali tapahtuma, koska se koskee kaikkia ihmisiä. Tässä mielessä muun muassa 

vertaukset kuninkaan pojan häistä, nuotasta ja morsiusneidoista poikkeavat siitä. Keenerin 

mukaan kertomuksessa ilmenee korkea kristologia. Jeesus on tuomari, mutta samalla 

Jumala.82 Tässä tuomiokuvauksessa kuvastuu κρίνω-verbin mukainen toiminta kahdella 

tavalla. Ensinnäkin ihmiset erotetaan toisistaan. Toiseksi Ihmisen Poika arvioi molempiin 

ryhmiin kuuluvia ihmisiä.83  

3.5 Merkitys viimeisen tuomiokuvauksen (25:31–46) valossa 
Matteuksen evankeliumin tuomiokuvauksissa on vahvasti esillä κρίνω-verbin päämerkitys 

”erottaa”. Se tulee ilmi tavalla tai toisella ja usein ilmenee vain rangaistuksena.84 

Rankaiseminen aina edellyttää erottamista, koska jos vain joitakin rangaistaan, toisia ei 

rangaista. Erottaminen puolestaan edellyttää jonkinlaista arvioimista. Jotta ihmiset ylipäätään 

voidaan erottaa kahteen ryhmään, heidät ensin pitää arvioida. Siksi kaikki tuomiokuvaukset 

edellyttävät arvioimista erottamisen lisäksi. Tällaista arvioimista kuvaa viimeisen 

tuomiokuvauksen kuninkaan toiminta. Myös kertomuksessa palvelijoille uskotuista rahoista 

(25:14–30) tapahtuu arvioimista, kun isäntä arvioi palvelijoidensa rahankäyttöä. Erottaminen 

tapahtuu siinä vasta arvioimisen jälkeen toisin kuin viimeisessä tuomiokuvauksessa.  

Vaikka löytämissäni tuomiokuvauksissa erottaminen on vähintäänkin implisiittisesti 

esillä, missään ei käytetä itse κρίνω-verbiä. Näyttää siltä, että κρίνω-verbi ei Matteuksen 

evankeliumissa kuvaa sellaista fyysistä erottamista, jossa ihmiset jaetaan kahteen ryhmään. 

Tällaista toimintaa kuvataan verbillä ἀφορίζω ja kielikuvin. Κρίνω-verbi näyttäisi liittyvän 

ennen kaikkea mielen toimintoihin. Tähän vaihtoehtoon viittaavat sanakirjojen muut 

käännösvaihtoehdot ja κρίνω-verbin käyttö Uudessa testamentissa. Esimerkiksi päättäminen, 

päätteleminen, arvioiminen ja jopa tuomitseminen ovat tai voivat olla vain mielessä 

tapahtuvia. Uudessa testamentissa κρίνω-verbillä ei kertaakaan suoraan ilmaista fyysistä 

erottamista. Koska jakeissa 7:1–2 κρίνω-verbin passiivimuodot todennäköisesti liittyvät 

viimeiseen tuomioon, tutkin seuraavassa, millä tavalla κρίνω-verbin muut merkitykset 

ilmenevät viimeisessä tuomiokuvauksessa.  

 
82 Keener 2009, 602. 
83 Liljeqvistin sanakirjassa verbit ”erottaa” ja ”arvioida” ovat kaksi ensimmäistä κρίνω-verbin merkitystä. 
84 Rankaiseminen (punish) on Bauerilla yksi merkitys kohdassa 5 b.  
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Viimeisessä tuomiokuvauksessa Ihmisen Poika ensin erottaa (ἀφορίζω) ihmiset 

fyysisesti toisistaan (25:32). Tämän jälkeen hän asettaa (ἵστημι) heidät joko vasemmalle tai 

oikealle puolelleen (33). Kuninkaana kuvattu Ihmisen Poika kutsuu oikealla puolella olevia 

valtakuntaan (34), luettelee heidän laupeudentöitään (35–36), kuulee heitä (37–39) ja 

perustelee päätöksensä (40). Sitten kuningas käskee vasemmalla puolella olevia menemään 

ikuiseen tuleen (41), luettelee heidän tekemättä jättämisiään (42–43), kuulee heitä (44) ja 

lopulta perustelee päätöksensä (45). 

Kertomuksen kuninkaan toiminta noudattaa samaa kaavaa molempien ihmisryhmien 

suhteen. Se voidaan jakaa neljään osaan: 1) päätöksen mukaiseen kutsuun tai käskyyn, 2) 

tekojen tai tekemättä jättämisien luettelemiseen, 3) kuulemiseen ja 4) päätöksen perusteluun. 

Tämä prosessi muistuttaa oikeudenkäyntiä. Se kuitenkin poikkeaa oikeudenkäyntiprosessista, 

koska päätökset on jo tehty ennen kuulemista. Siksi kuninkaan toiminta ei kuvaa 

tuomitsemista juridisessa mielessä, koska oikeudessa päätös annetaan viimeisenä.  

Kuninkaan toiminta ihmisiä kohtaan vaikuttaa jonkinlaiselta arvioimiselta tai 

arvostelemiselta. Jakeet 7:1–2 näyttäisivät vuoden 1992 käännöstä mukaillen seuraavalta, kun 

κρίνω-verbi on käännetty verbillä ”arvioida”: 

Älkää arvioiko, ettei teitä arvioitaisi. Niin kuin te arvioitte, niin tullaan teidät arvioimaan, ja niin kuin te 
mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. 

Tässä käännöksessäni tuomiota tarkoittava substantiivi κρίμα on kätkeytynyt kuten 1992 

käännöksessä. Vanhoissa vuosien 1776 ja 1938 käännöksissä se on esillä samalla tavalla: 

”millä tuomiolla te tuomitsette”.  

Jakeet 7:1–2 eivät suoraan kerro, miten Jumala tulee ihmisiä arvioimaan. Sisällöstä 

voidaan kuitenkin päätellä, että arvioiminen on epäedullista arvioitavalle, koska se liittyy 

varoitukseen. Viimeisessä tuomiokuvauksessa kuningas arvioi samalla tavalla sekä oikealla 

että vasemmalla puolella olevat ihmiset. Jakeessa 1 oleva varoitus kuitenkin selvästi ilmaisee, 

että mahdollisuus arvioimattomuuteen on olemassa. Siksi käännökseni ei vaikuta toimivalta. 

Tämä ongelma ratkeaa tutkimalla tarkemmin κρίνω-verbin luonnetta. Bauerin mukaan 

siihen voi liittyä kielteinen sävy.85 Yksi tällaista kielteistä toimintaa kuvaava verbi on 

englanninkielinen ”criticize”, joka tarkoittaa kritisoimista, arvostelemista ja moittimista.86 

Tutkimalla tarkemmin viimeistä tuomiokuvausta nähdään, että kuningas kehuu oikealla 

puolella olevia, mutta moittii ja kritisoi vasemmalla puolella olevia. Kielitoimiston sanakirjan 

 
85 Kohta 2 b: pass an unfavorable judgment upon, criticize, find fault with, condemn. Bauer esittää jakeen 7:1 
κρίνω-verbin aktiivimuodon kohdassa 2 a: judge, pass judgment upon, express an opinion about. Yhdistän tässä 
sekä aktiivi- että passiivimuodon kohtaan 2 b. 
86 Sanakirjanani on MOT Sanakirjat. 
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yksi tuomita-verbin määritelmä sopii kuvaamaan kuninkaan toimintaa vasemmalla puolella 

olevia kohtaan: 

esittää hylkäävä, paheksuva, arvosteleva, epäedullinen lausunto; paheksua; pitää jtak kelvottomana, 

sopimattomana tms. 

Verbi ”tuomita” näin ymmärrettynä sopii kuvaamaan κρίνω-verbiä jakeissa 1–2. Määritelmän 

valossa oikealla puolella olevia ei tuomita, mutta vasemmalla puolella olevia tuomitaan. Näin 

jakeen 1 varoitus ”ettei teitä tuomittaisi” tulee ymmärrettäväksi. Se ei viimeisen 

tuomiokuvauksen valossa tarkoita sitä, että Jumala tuomitsisi kadotukseen, vaan sitä, että 

Jumala ei moittisi viimeisellä tuomiolla kuten kertomuksen kuningas vasemmalla puolella 

olevia. Kuninkaan toimintaa vasemmalla puolella olevia kohtaan kuvaavat suomenkieliset 

verbit ”moittia”, ”paheksua”, ”kritisoida”, ”tuomita” ja ”arvostella”.87 Arvosteleminen tulee 

ymmärtää sävyltään kielteisenä ja tuomitseminen edellisen määritelmän mukaisena.  

3.6 Ihminen passiivisena tekijänä 
Vaikka jumalallinen passiivi vaikuttaa mielestäni todennäköisimmältä vaihtoehdolta jakeissa 

7:1–2, jotkut seikat puoltavat myös ihmistä. Kultainen sääntö jakeessa 12 vaikuttaa 

jonkinlaiselta päätepisteeltä sitä edeltäville opetuksille kattaen myös jakeet 1–6. Koska 

kultaisessa säännössä puhutaan vain ihmisten keskinäisestä toiminnasta, myös jakeissa 1–2 

kuvattu toiminta voisi samoin liittyä vain ihmisiin. Myös se, että jakeissa 3–5 keskitytään vain 

ihmisiin, voisi puoltaa ihmistä. Jos toimijana olisi koko ajan ihminen, jakeiden 1–6 

muodostama kokonaisuus olisi temaattisesti yhtenäisempi. Jakeen 1 mahdollinen oma 

historiansa myös puoltaa ihmistä, koska siinä ei ole futuurimuotoja. Futuurimuodot tulevat 

vasta jakeessa 2, joka saattaa olla myöhäisempää lisäystä. Jos jae 2 puuttuisi 

tekstikokonaisuudesta 1–6, olisi paljon vaikeampi perustella Jumalaa passiiviseksi toimijaksi 

jakeessa 1.  

Jos jakeiden 7:1–2 passiivinen tekijä olisi ihminen, toisten tuomitseminen tarkoittaisi 

tekstin valossa sitä, että tulisi itse tuomituksi toisilta ihmisiltä. On helppo kuvitella tilanteita, 

joissa toisia ihmisiä tuomitseva tulee itse kohdelluksi samalla tavalla. Tällöin kultainen sääntö 

toteutuu aivan kuin käänteisesti: ”Kaikki, minkä ette tahdo ihmisten tekevän teille, älkää te 

 
87 Kielitoimiston sanakirjan määritelmät näille verbeille (pl. tuomita) tässä yhteydessä ovat: 

moittia: arvostella tuomiten, ilmaista tyytymättömyytensä jhk, sanoa jtak huonoksi, paheksua, soimata, 
sättiä, haukkua. 
paheksua: pitää t. ilmaista pitävänsä jtak pahana, olla hyväksymättä jtak, olla moraalisesti närkästynyt 
jstak, moittia. 
kritisoida: kohdistaa kritiikkiä jhk, arvostella (us. nimenomaan tuomiten, moittien). 
arvostella: us. nimenomaan moittivasta suhtautumisesta, kritisoida. 
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tehkö heille.” Se on lähellä jaetta 1 uudelleen järjesteltynä: ”Ettei teitä tuomittaisi, älkää 

tuomitko.” 

Tämä ajattelutapa ei kuitenkaan pidä aina paikkansa, koska mikään ei estä ihmisiä 

tuomitsemasta myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät tuomitse toisia. Mikään ei myöskään takaa 

sitä, että toisia tuomitseva tulisi itse tuomituksi. Tässä mielessä kultainen sääntökään ei pidä 

paikkansa, koska mikään ei takaa sitä, että toisia hyvin kohteleva tulisi itse hyvin kohdelluksi. 

Tällainen epävarmuus näkyy kultaisessa säännössä, koska siinä puhutaan vain tahtomisesta 

(θέλω). Samanlaista epävarmuutta esiintyy myös jakeen 1 kiellossa, koska passiivinen verbi 

on konjunktiivissa ja ilmentää siten epävarmaa lopputulosta.  

Jae 2 muuttaa tilanteen epävarmasta varmaksi. Siinä tuomituksi ja mitatuksi tuleminen 

eivät enää ole epävarmoja, vaan varmoja asioita: ”Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät 

tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan” (7:2). Tällainen 

ajattelutapa kuvastuu myös yhdessä tuomiokuvauksessa: ”silloin hän maksaa jokaiselle tämän 

tekojen mukaan” (16:27). Tämän valossa jakeen 2 toimija on mielekkäintä yhdistää Jumalaan.   

Ilman jaetta 2 jakeen 1 passiivinen tekijä voisi olla ihminen. Jae 2 kuitenkin muuttaa 

tilanteen niin, että ihminen passiivisena toimijana muuttuu epätodennäköiseksi. Koska jakeita 

1 ja 2 yhdistää γὰρ-konjunktio, olisi erikoista, jos tekijä välillä vaihtuisi. Siksi 

tekstikokonaisuudessa 1–6 passiivinen toimija on mielestäni mielekkäintä käsittää Jumalaksi. 

3.7 Tuomita-verbin käyttö Matteuksen evankeliumissa 
Verbiä ”tuomita” käytetään suomenkielisissä raamatunkäännöksissä kuvaamaan monia 

muitakin verbejä kuin verbiä κρίνω. Taulukossa 6 on kaikki Matteuksen evankeliumin 

tuomita-verbin ilmentymät viidestä raamatunkäännöksestä sekä niitä vastaavat kreikankieliset 

verbit. Lihavoidut sanat edustavat jotain tuomita-verbin muotoa.  
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Taulukko 6. Tuomita-verbin käyttö Matteuksen evankeliumissa viidessä suomenkielisessä 
raamatunkäännöksessä sekä niiden kreikankielinen vastine. 

Jae 

Verbi 

alkutekstissä 

Raamatunkäännös 

1776 1938 1992 2012 2020 

7:1a  κρίνω tuomitko tuomitko tuomitko tuomitko tuomitko 

7:1b κρίνω tuomittaisi tuomittaisi tuomittaisi tuomittaisi tuomittaisi 

7:2a κρίνω  tuomitsette tuomitsette tuomitsette tuomitsette  annatte 

7:2b κρίνω tuomittaman tuomitaan tullaan 

tuomitsemaan 

tuomitaan saatte tuomion 

12:7 καταδικάζω tuomitsisi tuomitsisi tuomitsisi tuomitsisi tuomitsisi 

12:37 καταδικάζω tuomitaan tuomitaan 

syylliseksi 

tuomitaan 

syylliseksi 

tuomitaan 

syylliseksi 

tuomitaan 
 

12:41 κατακρίνω tuomitseman tulevat 

tuomioksi 

langettavat 

tuomion 

ovat 

tuomioksi 

tuomitsevat 

12:42 κατακρίνω tuomitseva tuleva 

tuomioksi 

langettaa 

tuomion 

ovat 

tuomioksi 

tuomitsee 

16:3 διακρίνω tuomita (2x) arvioida lukea arvioida tulkita 

19:28 κρίνω tuomiten tuomita hallita tuomita hallitsemaan 

20:18 κατακρίνω tuomitsevat 

kuolemaan 

tuomitsevat 

kuolemaan 

tuomitsevat 

kuolemaan 

tuomitsevat 

kuolemaan 

tuomitsevat 

kuolemaan 

23:36 ἥκω pitää tuleman 

päälle 

on tuleva 

päälle 

joutuu vielä 

vastaamaan 

on tuleva 

päälle 

tuomitaan 

24:51 τίθημι antaa määrää tuomitsee määrää heittää 

27:3 κατακρίνω kuolemaan 

tuomituksi 

oli tuomittu oli tuomittu 

kuolemaan 

oli tuomittu tuomittiin 

 

Kaikissa käännöksissä jakeissa 7:1, 12:7, 12:37 ja 20:18 käytetään verbiä ”tuomita”, mutta 

vain jae 7:1 on käännetty κρίνω-verbistä. Jakeet 12:7 ja 12:37 on käännetty verbistä 

καταδικάζω ja jae 20:18 verbistä κατακρίνω. Jakeet 12:7, 12:37 ja 20:18 näyttävät vuoden 

1992 käännöksessä seuraavalta: 

Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja', te ette 
tuomitsisi syyttömiä. (12:7). 
Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. 
(12:37). 
Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He 
tuomitsevat hänet kuolemaan. (20:18). 

Jakeessa 20:18 puhutaan kuolemaan tuomitsemisesta. Verbille κατακρίνω ei tähän ole 

suomen kielessä yhtä sanaa vastineeksi, koska Liljeqvistin mukaan merkitys on tässä 

nimenomaan kuolemaan tuomitsemisessa. Jakeessa 27:3 taustalla on myös κατακρίνω-verbi, 
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ja jäljempänä selviää, että kyseessä on kuolemaan tuomitseminen. Verbi κατακρίνω on myös 

jakeiden 12:41 ja 42 taustalla, mutta niissä merkitys ei ole kuolemaan tuomitsemisessa.  

Tuomita-verbin käyttö on suomenkielisissä raamatunkäännöksissä vaihtelevaa. Eniten 

sitä käytetään vuoden 1776 käännöksessä. Eri kreikankielisiin sanoihin perustuvat tuomita-

verbin käännökset tekevät tekstin tulkitsemisesta haastavaa. Lukija ei voi päätellä, milloin 

tuomita-verbi on käännetty κρίνω-verbistä tai jostakin muusta verbistä.  
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4 Jakeiden 7:1–6 tulkinta 
Lähestyn seuraavassa kysymystä, mitä kielto ”älkää tuomitko” tarkoittaa, taustoittamalla sitä 

ensin. Tutkin jakeiden 7:1–2 lisäksi myös jakeita 3–6, jotka tekstiyhteyden perusteella 

kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Tämän jälkeen tulkitsen kieltoa portaittain eri 

tekstiyhteyksissä. Aloitan väljimmästä mahdollisesta merkityksestä tulkitsemalla kieltoa vain 

jakeen 1 valossa. Pidän tällaista lähestymistapaa perusteltuna, koska tekstikokonaisuuden 1–6 

historia on epäselvä. Lopuksi tutkin pintapuolisesti Q-lähdettä ja Luukkaan paralleelia. Pyrin 

näin hahmottamaan, millä tavalla kiellon merkitys tarkentuisi tässä kontekstissa.  

4.1 Jakeet 7:1–2 kommentaareissa 
Betzin mukaan kyse on yleisluonteisesta kiellosta, jota tulee tutkia kultaisen säännön (7:12) 

valossa. Kielto on tarkoitettu ennen kaikkea toisilleen läheisille ihmisille eli jonkinlaisen 

sisäpiirin käyttöä varten. Jakeen 7:1 passiivinen toimija ei ole Jumala vaan toiset ihmiset. 

Tuomitsemisella Betz ymmärtää toisia vahingoittavia tekoja juoruilusta aina 

oikeudenkäynteihin saakka. Läheisiään tuomitseva asettaa itsensä toisten yläpuolelle eikä 

osoita toiminnallaan sellaista armollisuutta, jota Vuorisaarnassa vaaditaan. Toisia tuomitseva 

tulee lopulta saamaan samanlaista armotonta kohtelua toisilta ihmisiltä. Jakeen 2 kohdalla 

Betz tulkitsee passiivisen toimijan Jumalaksi. Sanoman ydin on siinä, että meidän tulisi 

käyttää samaa mittaa kuin Jumala toisiamme kohtaan – anteliaisuutta ja armoa.88 

Francen tulkinta on lähellä Betzin tulkintaa. Hänen mukaansa jakeessa 7:1 kyse on 

vastavuoroisuuden periaatteesta. Toisia tuomitseva todennäköisesti saa takaisin samalla 

mitalla. Jeesus kieltää toisista puutteita löytävän mielen ja puheen. Jakeessa 7:2 passiivinen 

toimija on Jumala ja sanoman ydin on sama kuin vertauksessa armottomasta palvelijasta 

(18:23–35). Toisia armottomasti kohteleva tulee lopulta saamaan kovan rangaistuksen.89 

Evans peilaa kieltoa Vuorisaarnassa kuvattuun tekopyhyyteen (6:1–18). Toisia 

tuomitseva ei tuomitse itseään. Kielto kuvastaa vastavuoroisuutta, ja varoitukset ovat 

vertauskuvallisia. Ne perustuvat ”jus talionis” -periaatteeseen, joka kuvastuu myös psalmissa 

18.90 Evans ei yhdistä jakeita 1–2 viimeiseen tuomioon. Hän löytää kieltoa muistuttavia 

tekstikatkelmia useista antiikin kirjoituksista.91 

 
88 Betz 1995, 490–491. 
89 France 2007, 274–275. 
90 Ps. 18:25–26 (26–27): Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat 
ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. 
91 Evans 2012, 161–163. 
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Myös Keener yhdistää kiellon tekopyhyyteen, mutta eri tavalla kuin Evans. Toisia 

tuomitseva toimii itseään kohtaan yhtä petollisesti kuin hurskastelija Vuorisaarnassa (6:1–18). 

Molemmassa tapauksessa suhde itseen on vinoutunut. Keener pitää passiivista tekijää 

Jumalana ja tulevaa tapahtumaa viimeisenä tuomiona. Toisia tuomitseva asettuu ikään kuin 

Jumalan asemaan, kaappaa tälle kuuluvan tuomiovallan ja uskoo kykenevänsä erottamaan 

ihmiset hyviin ja pahoihin. Tällaista toimintaa Jeesus ei hyväksy, mutta toisten ojentamisen 

kylläkin. Jakeessa 2 kuvataan juutalaista sananlaskua, jota tavallisesti ei yhdistetty 

tuomiopäivään. Sama periaate on kuitenkin juutalaisessa kirjallisuudessa esillä myös 

tuomiopäivään liittyen, ja toisia armollisesti kohtelevat rukoilevat Jumalalta itselleen 

samanlaista kohtelua.92 

Luz Keenerin tavoin pitää passiivista tekijää Jumalana ja tulevaa tapahtumaa viimeisenä 

tuomiona. Hän ei anna yksityiskohtaista selitystä sille, mitä tuomitseminen tarkoittaa. Verbin 

κρίνω merkitys on useimmiten arkisissa asioissa, mutta jakeessa 1 ilmenevä varoitus tarkentaa 

sen luonnetta. Hän pitää kiellon mukaista toimintaa vastakohtaisena rakastamiselle. Tulevassa 

Jumalan valtakunnassa tällainen toisia vahingoittava toiminta ei ole sallittua. Jakeista 1–2 

ilmenee usko viimeiseen tuomioon varhaiskristillisyydessä. Jae 2 tarkentaa, miten Jumala 

viimeisellä tuomiolla toimii.93  

Nolland esittää kiellolle useita tulkintavaihtoehtoja ja ottaa lähtökohdakseen 

varoituksen ”ettei teitä tuomittaisi”. Hän yhdistää Keenerin ja Luzin tavoin varoituksen 

viimeiseen tuomioon ja perustelee sitä sanaperheen (κρίν, κρίμ, κρίσ) yhtymäkohdilla 

Matteuksen evankeliumissa. Jakeesta 2 kuvastuu se, että on parempi olla tuomitsematta toisia. 

Jumalan edessä tarvitaan vain armoa ja anteeksiantamusta. Nolland ottaa kantaa 

tuomitsemisen luonteeseen: se on tuomitsemista puutteiden ja heikkouksien takia.94 

Gundryn mukaan tuomitseminen jakeissa 1–2 tarkoittaa tuomitsemista vääräksi 

opetuslapseksi. Vuorisaarnassa tällaista toimintaa kuvataan myös käytännössä: 

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin 
jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka 
sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. (5:22). 

Gundryn mukaan ”hullu” (μωρός) tarkoittaa väärää opetuslasta. ”Hölmö” (ῥακά) on 

vaihtoehtoinen nimitys sanalle ”hullu”. Gundryn mukaan Jeesus kieltää yksittäisiä 

opetuslapsia ottamasta kantaa toisten opetuslasten opetuslapseuteen. Toisia tuomitseva 

syvimmiltään ajattelee kykenevänsä arvioimaan, kuuluuko toinen opetuslapsi pelastuvien 

 
92 Keeneer 2009, 239–241. 
93 Luz 2007, 351–352. 
94 Nolland 2005, 318–319. 
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piiriin.95 Gundryn tulkinnassa on kyse opetuslasten keskinäisestä asiasta. Uuden testamentin 

sanakirja kreikka-suomi ei anna sanoille μωρός ja ῥακά opetuslapsiin viittaavia merkityksiä.96 

Gundryn tulkinta on lähellä Keenerin tulkintaa. Selkein ero Gundryn ja Keenerin tulkinnoissa 

on käsitys opetuslasten muodostamasta yhteisöstä. Gundry yhdistää tuomitsemisen vain tähän 

toisin kuin Keener. 

4.2 Jakeet 7:3–5 

4.2.1 Veljet, ystävät ja uskonveljet Matteuksen evankeliumissa 
Luvussa 2.4. kävin läpi jakeissa 7:3–5 esiintyviä substantiiveja. Jakeiden 3–5 merkityksen 

ymmärtämiseksi on syytä selvittää veljeä tarkoittavan substantiivin ἀδελφός merkitys. 

Sanakirjat antavat sille kaksi vaihtoehtoa: se voi tarkoittaa joko biologista veljeä tai läheistä 

ystävää, kuten uskonveljeä. TLG:n mukaan ἀδελφός-substantiivi esiintyy Matteuksen 

evankeliumissa 42 kertaa sisältäen myös feminiiniset ἀδελφή-muodot. Näistä 23 ilmentymää 

selvästi tarkoittaa biologista veljeä tai siskoa.97 Esimerkiksi saddukeusten Jeesukselle 

esittämässä kysymyksessä kyseessä on biologinen veli: 

Opettaja, Mooses on sanonut: ”Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia 
jälkeläinen veljelleen.” (22:24). 

Aina ero ei kuitenkaan ole näin selvä. Siksi sanan monimerkityksellisyys tuo mukanaan myös 

väärintulkinnan mahdollisuuden. Uskonveljiin tai -sisariin viittaavia ilmentymiä on 

korkeintaan 19.98 Näin ollen substantiivilla ἀδελφός tarkoitetaan useammin biologista veljeä 

kuin uskonveljeä. Seuraavassa tekstikatkelmassa kyseessä on ilmeisesti uskonveli, koska 

mitään viittauksia biologiseen veljeyteen ei ole ja tekstiyhteys viittaa uskonnolliseen 

kontekstiin:  

15 Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet 
takaisin. 16 Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä 'jokainen asia on 
vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla'. 17 Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita 
seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. 
(18:15–17). 

 
95 Gundry 2010, 19, 26. 
96 Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi määrittää ne näin: ῥακά: herjaava nimitys, hullu, hölmö, 
pölkkypää. μωρός: tyhmä, älytön, ymmärtämätön, ajattelematon, typerä. 
97 Biologista veljeä tai siskoa tarkoittavat ἀδελφός-substantiivit:  
Matt. 1:2, 1:11, 4:18 (2x), 4:21 (2x), 10:2 (2x), 10:21 (2x), 12:46, 12:47, 13:55, 13:56*, 14:3, 17:1, 19:29, 
19:29*, 20:24, 22:24 (2x), 22:25 (2x) (* feminiininen ἀδελφή-muoto).  
98 Mahdollisesti uskonveljeä tai -sisarta tarkoittavat ἀδελφός-substantiivit:  
Matt. 5:22 (2x), 5:23, 5:24, 5:47, 7:3, 7:4, 7:5, 12:48, 12:49, 12:50, 12:50*, 18:15 (2x), 18:21, 18:35, 23:8, 
25:40, 28:10 (* feminiininen ἀδελφή-muoto). 
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Tutkittavissa jakeissa 7:3–5 läheinen ystävä tai uskonveli vaikuttaa oikealta tulkinnalta 

ἀδελφός-substantiiville. Tulkintaa vaikeuttaa hieman se, että ennen Vuorisaarnaa on mainittu 

vain neljä opetuslasta käsittäen kaksi veljesparia. Siksi on mahdollista, että ἀδελφός-

substantiivi tarkoittaakin jakeissa 3–5 biologista veljeä. Tämän vaihtoehdon pois sulkemiseksi 

käyn läpi Vuorisaarnassa esiintyneet muut ἀδελφός-substantiivin ilmentymät.99 Jakeissa  

5:22–24 ἀδελφός-substantiivi esiintyy neljä kertaa:  

22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. 
Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, 
joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 23 "Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja 
siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24 niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin 
sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. (5:22–24). 

Jakeen 5:22 ἀδελφός-substantiivit voitaneen vielä tulkita biologisiksi veljiksi, mutta jakeissa 

23 ja 24 ilmenee yhteys uskonnolliseen toimintaan. Siksi uskonveli vaikuttaa tässä oikealta 

tulkinnalta. Tekstiyhteyden perusteella tällöin myös jakeessa 22 esiintyneet ilmentymät ovat 

mielekkäintä tulkita uskonveljiksi.  

Vuosien 1992 ja 2020 käännöksissä yksi Vuorisaarnan ἀδελφός-substantiivi on 

käännetty ystäväksi:100 

Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin?  

(5:47, 1992 ja 2020 käännökset). 

Ystävä on merkitykseltään väljempi kuin uskonveli. Tässä ystävä kuitenkin vaikuttaa 

luontevalta käännösvaihtoehdolta, koska jakeen sisällön mukaan pakanat tekevät samoin. 

Pakanat eivät tervehdi uskonystäviään vaan ystäviään. Siksi kokonaisuuden kannalta ystävä 

vaikuttaa tässä oikealta käännökseltä.  

Kommentaareissa jakeiden 7:3–5 ἀδελφός-substantiiveihin suhtaudutaan vaihtelevasti. 

France ajattelee sen tarkoittavan todennäköisesti toisia opetuslapsia.101 Evans yhdistää sen 

opetuslapsiin ja opetuslapset edelleen uskoviin.102 Luz yhdistää kuulijat kristittyihin.103 Betz 

poikkeuksellisesti yhdistää sen niihin juutalaisiin, jotka eivät ole Jeesuksen opetuslapsia.104 

Tällöin jakeissa 3–5 kuvatut roskat ovat sellaisten juutalaisten silmissä, jotka eivät ole 

Jeesuksen seuraajia opetuslasten ollessa paheksujia. Betzin tulkinnassa ἀδελφός-substantiivin 

merkitys väljentyy uskonveljistä lähemmäksi ystävää, koska Matteuksen evankeliumin 

valossa uskonveljet muodostavat yhteisön.105 Nolland käsittelee aihetta jakeen 5:22 kohdalla 

 
99 Katso edellinen alaviite, luvut 5–7. 
100 Samaa sanaa käytetään myös vuoden 2020 käännöksessä.    
101 France 2007, 276. 
102 Evans 2012, 162. 
103 Luz 2007, 352.   
104 Betz 1995, 492. 
105 Katso esim. Matt. 12:50. 
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ja pitää ”veli”- ja ”sisar”-sanoja juutalaisena kielenkäyttönä, jonka juuret juontavat samassa 

yhteisössä eläviin Jumalan ihmisiin.106 

Jakeissa 3–5 ἀδελφός-substantiivilla siten ei tarkoiteta ainakaan biologista veljeä. 

Pohdin seuraavassa, onko kyse tarkemmin ottaen uskonveljestä vai vain ystävästä. 

4.2.2 Uskonveljet Jeesuksen määrittämässä uskonyhteisössä 
Uskonveljet muodostavat Matteuksen evankeliumissa yhteisön, jonka keskiössä on Jeesus. 

Tällaista yhteisöä kuvastaa seuraava tekstikatkelma:  

47 Joku tuli sanomaan Jeesukselle: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat puhua kanssasi." 48 

Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" 49 Hän osoitti kädellään 

opetuslapsiaan ja sanoi: "Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. 50 Jokainen, joka tekee minun 

taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." (12:47–50). 

Jeesuksen mukaan kaikki taivaallisen Isän tahdon tekevät ihmiset ovat hänelle veljiä, sisaria 

ja äitejä. He ovat uskonveljiä myös keskenään: 

Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. (23:8). 

Jakeesta 23:10 käy selvästi ilmi, että edellä mainittu ”yksi opettaja” on Kristus: ”teillä on vain 

yksi mestari, Kristus.” Näiden tekstikatkelmien valossa Jeesus määrittää oman 

uskonyhteisönsä siten, että siihen kuuluvat kaikki, jotka tekevät taivaallisen Isän tahdon, ja 

siksi he ovat uskonveljiä keskenään.107  

Tämä uskonyhteisö on eri asia kuin seurakunta (ἐκκλησία), koska seurakunta voi 

sisältää myös sellaisia ihmisiä, jotka toimivat taivaallisen Isän tahdon vastaisesti. Syntiä 

tekevä veli (18:15) on esimerkki tällaisesta, mikäli hän ei korjaa tapojaan. Seurakunnan 

toiminnasta kertovassa tekstikatkelmassa (18:15–17) ilmenevät näkyvät rajat. Jeesuksen 

määrittämän uskonyhteisön rajat ovat näkymättömät. Kukaan tuskin pystyy ulkoisista 

merkeistä päättelemään, ketkä kaikki tekevät taivaallisen Isän tahdon. Augustinuksen 

ajattelun mukainen selvimmät tapaukset pois sulkeva seulominen voi ehkä onnistuakin, mutta 

muiden tapausten kohdalla päätteleminen menee vaikeaksi. 

Luomanen pohtii artikkelissaan, voidaanko Matteuksen yhteisöä luonnehtia corpus 

mixtum -käsitteellä, jolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä, seurakuntaa tai kirkkoa, johon kuuluu 

sekä hyviä että pahoja. Hänen johtopäätöksensä on se, että evankeliumista kuvastuu 

 
106 Nolland 2009, 230. 
107 Käytän termiä ”uskonyhteisö”, koska Jeesuksen opetukset vaativat uskoa. Esimerkiksi opetus Jumalan 
huolenpidosta (6:25–34) vaatii uskoa, vaikka verbiä πιστεύω (uskoa) ei käytetäkään. Termi myös sopii hyvin 
sanan ”uskonveli” rinnalle. 
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Jeesuksen oma yhteisö, jonka vastakohtana ovat heille vihamieliset juutalaiset. Luomanen 

pitää corpus mixtum -käsitteen yleistä käyttöä tutkimuksessa perusteettomana.108 

Gundry ottaa kantaa Luomasen artikkeliin ja puolustaa corpus mixtum -käsitteen 

käyttöä. Hänen mukaansa Matteuksen evankeliumista kuvastuu se, että Matteuksen yhteisöön 

kuuluu sekä hyviä että pahoja, oikeita ja vääriä opetuslapsia.109  

Luomasen artikkelissa painottuu edellä kuvaamani Jeesuksen määrittämä uskonyhteisö. 

Gundryn artikkelissa puolestaan painottuu seurakunta, johon voi kuulua sekä hyviä että 

pahoja. Nämä kaksi, Jeesuksen määrittämä uskonyhteisö ja seurakunta, ovat kaksi eri asiaa. 

Niiden selkeämpi eriyttäminen tutkimuksessa olisi tarpeen. Tämä tosin voi olla haastavaa, 

koska Luomasen ja Gundryn artikkelien valossa Matteuksen evankeliumin kertomukset ovat 

monitulkintaisia. Kertomukset vaativat aina tulkintaa. Tämä on haaste tieteelliselle 

raamatuntutkimukselle.  

Kuulijoiden suhteen Vuorisaarnasta välittyy ristiriitainen kuva. Alussa kuulijoina 

näyttäisivät olevan opetuslapset ja lopussa kansanjoukko. Vertauskokoelmassa jakeiden 13:23 

ja 24 välillä tapahtuva huomaamaton kuulijakunnan vaihtuminen ilmentää sitä, että Matteus ei 

aina ilmaise kuulijakunnan vaihtumista. Siksi on mahdollista, että kuulijakunta voi vaihtua 

kesken Vuorisaarnan. Jakeissa 7:3–5 esiintyvä ἀδελφός-substantiivi ilmentänee sitä, että 

Jeesus puhuu niissä vain opetuslapsille, jotka jakeiden 12:47–50 valossa kuuluvat Jeesuksen 

määrittämään uskonyhteisöön. Tällöin mielekkäin tulkinta ἀδελφός-substantiiville on 

uskonveli eikä ystävä. Tämä päättely on takaperoista, koska Jeesuksen määrittämästä 

uskonyhteisöstä puhutaan vasta Vuorisaarnan jälkeen. Pidän tällaista päättelyä kuitenkin 

oikeutettuna, koska Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu kymmeniä vuosia tapahtumien 

jälkeen. Siksi käsitteisiin vaikuttaa ennen kaikkea evankeliumista muodostuva kokonaiskuva 

eikä kronologia. Puhuessani seurakunnasta tarkoitan sellaista corpus mixtum -käsitteen 

mukaista yhteisöä, johon kuuluu sekä hyviä että pahoja. Liitän tähän myös opetuslapset.110 

Jakeiden 7:1–2 konteksti on vaikeampi hahmottaa. Puhuuko Jeesus niissäkin vain 

opetuslapsille vai kaikille kuulijoille? Olisi mielestäni erikoista, jos kuulijakunta vaihtuisi 

kesken opetuksen. Siksi myös jakeet 1–2 on mielekkäintä ymmärtää vain opetuslapsille 

tarkoitetuiksi. Tekstistä ei käy ilmi, kieltääkö Jeesus opetuslapsia tuomitsemasta toisiaan vai 

ketä tahansa.  

 
108 Luomanen 1998, 469, 479. 
109 Gundry 153–165. Joitakin perusteluja tälle esitetään luvussa 3.4. 
110 Corpus mixtum näkyy myös opetuslapsissa, koska Juudas kavalsi Jeesuksen ja on siksi Matteuksen 
evankeliumin valossa paha. 
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4.2.3 Mitä roskan näkeminen veljen silmässä tarkoittaa? 
Kysymys ”kuinka näet roskan veljesi silmässä” ilmentää sitä, että tällaista toimintaa saattaa 

tapahtua seurakunnassa. Koska kyseessä on seurakunta, kysymykseen liittynee jonkinlainen 

hengellinen merkitys. Se, mitä tämä voisi olla, ei suoraan aukea tekstistä.  

Roska tai hirsi silmässä kuvastavat samanlaista vastakkainasettelua kuin kameli ja 

neulansilmä (19:24). Nollandin mukaan kreikan kielen ”roska” korostaa sen pienuutta. Hän 

kiinnittää huomiota siihen, että näkeminen (βλέπω) muuttuu huomaamiseksi (κατανοέω) 

jakeessa 7:3, koska hirsi omassa silmässä estää näkemisen mutta ei huomaamista.111 Keener 

yhdistää roskan silmässä kirurgin toimiin. Kukaan tuskin haluaa, että omaa silmää olisi 

operoimassa sokea kirurgi. Sokeat kun vievät Matteuksen evankeliumissa talutettavatkin 

kuoppaan (15:14). Siksi kirurgin pitää olla näkökykyinen. Hirsi silmässä estää näkökyvyn 

kokonaan.112 Evans yhdistää roskan silmässä Jeesuksen ammattiin. Jeesus oli rakennusmies, 

ja työmaalla roska saattoi mennä silmään. Hirsi omassa silmässä kuvastaa tilanteen 

absurdiutta, mutta sisältää myös huumoria.113 Betz ainoana ottaa tarkemmin kantaa siihen, 

mistä vertaus ehkä on peräisin. Antiikin aikana silmiin katsomalla pyrittiin saamaan selville, 

kuka toinen osapuoli oli miehiään. Tämä oli alku syvemmälle suhteelle. Myös rehellisyyttä 

saatettiin arvioida katsomalla silmiin. Tällöin katsojalla on epäily toisen syyllisyydestä, mutta 

ei konkreettisia todisteita.114 

Betzin kuvaama silmiin katsominen syyllisyyden varmistamiseksi on ennen kaikkea 

toisen arvioimista, joka on sävyltään kielteistä. Silmiin katsova asettaa toisen vilpittömyyden 

kyseenalaiseksi ja osoittaa epäluottamusta tätä kohtaan. Silmiin katsova yrittää 

kyseenalaisella tavalla varmistua toisen syyllisyydestä. Emme voi tietää, tarkoittaako Jeesus 

jakeissa 7:3–5 sitä, että joku oikeasti katsoo toista silmiin arvioidakseen tätä. Kirjaimellisesti 

tulkittuna näin voisi olla, mutta Matteuksen evankeliumin kontekstissa tämä on 

epätodennäköistä, koska opetukset ovat usein vertauskuvallisia. Toiminnan luonne ei muutu, 

vaikka silmiin ei katsottaisikaan.   

Kommentaareissa roskalla tarkoitetaan toisen puutteita ja virheitä.115 Joissakin 

kommentaareissa tätä ei edes mainita, koska tämä ilmeisesti on itsestään selvää. Jakeissa 3–5  

kuvattu toiminta on ymmärrettävissä vain silloin, kun puutteet ja virheet ovat katsojan  

 
111 Nolland 2005, 320 
112 Keener 2009, 241. 
113 Evans 2012, 162. 
114 Betz 1995, 492. 
115 Nolland 2005, 319. France 2007, 275. Betz 1995, 492. Luz 2007, 352. Gundry 2010, 26. Englanniksi “fault”, 
“flaw”. 
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moraalikäsitysten vastaisia. Kukaan tuskin paheksuu hyviksi mieltämiään asioita. Koska tässä 

uskonveli paheksuu toista, heillä oletettavasti on ainakin jossakin määrin yhteiset 

moraalikäsitykset. Niillä puolestaan on vaikutusta siihen, minkälaisia asioita uskonveljet 

paheksuvat toisissaan. Pohjimmiltaan roskan näkeminen veljen silmässä on subjektiivista. Se 

ei välttämättä edellytä todellisia puutteita tai virheitä, vaan ennen kaikkea tuomitsevaa 

asennetta. Näkeminen ei itsessään vaadi tekoja. Yhtä lailla kuka tahansa voi paheksua 

mielessään toista. Mielen toimintoja ohjaavat ennen kaikkea asenteet.  

Silmiin katsominen syyllisyyden varmistamiseksi vaatii motiivin. Uskonnollisessa 

kontekstissa tällainen motiivi voisi olla erottaminen. Silmiin katsova voisi haluta 

moraalikäsitystensä valossa päätellä, onko toinen sisimmältään hyvä vai paha. Tällaiseen 

toimintaan näyttäisi löytyvän Matteuksen evankeliumista perusteita. Betzin mukaan antiikin 

aikana silmän ajateltiin heijastavan sitä, kenelle koko ihminen kuuluu. Tämä näkyy myös 

Vuorisaarnassa:116  

Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko 
ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys! (6:22–23). 

Myös opetus hyviä ja huonoja hedelmiä tekevistä puista (7:17–18) edellyttää erottamista.  

Κρίνω-verbi ymmärrettynä kritisoimisena, arvostelemisena ja moittimisena on 

merkitykseltään lähellä jakeissa 7:3–5 kuvattua puutteiden havaitsemista. Siksi jakeet 3–5 

myös sisältönsä puolesta liittyvät jakeisiin 1–2, vaikka samoja sanoja ei käytetäkään.  

Matteuksen evankeliumista löytyy esimerkki, jossa opetuslapset paheksuvat toisiaan. 

Kun Jaakobin ja Johanneksen äiti anoi heidän kanssaan Jeesukselta pojilleen kunniapaikkoja, 

muut opetuslapset suuttuivat (20:20–28). Suuttuneiden opetuslasten toiminta ilmentänee 

jakeissa 7:3–5 kuvattua roskan näkemistä uskonveljen silmässä. Niiden valossa suuttuneilla 

opetuslapsilla on silmässään hirsi. Matteuksen evankeliumista löytyy myös sellaisia 

tekstikatkelmia, joissa Jeesus paheksuu fariseuksia.117 Jätän nämä kuitenkin tutkimukseni 

ulkopuolelle.  

Matteuksen evankeliumista välittyy ristiriitainen kuva tuomitsemisesta. Yhtäältä ei saa 

tuomita, toisaalta jotkut tekstikatkelmat näyttäisivät edellyttävän sitä. Koska kokonaisuuteen 

kuuluu myös jae 7:6, tutkin seuraavassa myös sen merkitystä. 

 
116 Betz 1995, 492. 
117 Matt. 23:13–36. 
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4.3 Jae 7:6 – koirat ja siat – kuva ulkopuolisista?  
Matteuksen evankeliumista löytyy huonosti vihjeitä siihen, mitä koirat (κύων) ja siat (χοῖρος) 

tarkoittavat jakeessa 7:6.118 Koirista puhutaan jakeen 7:6 lisäksi vain jakeissa 15:26–27. 

Taustalla kuitenkin on eri sana (κυνάριον), ja kyse on pienestä koirasta. Sioista kerrottaan 

jakeissa 8:30–32, mutta kyse on oikeista sioista, jotka kertomuksessa syöksyvät järveen. 

Pyhästä (ἅγιος) puhutaan useassa jakeessa Pyhään Henkeen (1:18, 20, 3:11, 12:32, 28:19), 

kaupunkiin (4:5, 27:53), paikkaan (24:15) tai ruumiiseen (27:52) liittyen. Helmistä 

(μαργαρίτης) puhutaan (13:45–46) vain vertauksessa taivasten valtakunnasta. Vuorisaarnassa 

annetaan ymmärtää, että ihmiset voivat tallata (καταπατέω) huonoksi menneen suolan 

jalkoihinsa (5:13) kuten jakeen 7:6 siat. Raatelemista (ῥάσσω) kuvaavaa verbiä käytetään 

myös jakeessa 9:17, jossa sen merkitys on repeämisessä.  

Ridlehooverin mukaan jae 7:6 on Matteuksen evankeliumin vaikeimpia. Se sopii 

huonosti tekstikokonaisuuteen, ja sen merkitystä ei suoraan voi päätellä kontekstista.119 Siksi 

sen merkitystä on parasta yrittää hahmottaa päättelemällä. 

Koirilla ja sioilla tuskin tarkoitetaan oikeita koiria ja sikoja. Jakeiden 7:3–5 hirrelläkään 

ei tarkoiteta oikeaa hirttä. Ihmiset sopivat paremmin kuvaamaan koiria ja sikoja. Jae 7:6 antaa 

ymmärtää, että näiden ihmisten toiminta voi olla haitallista. Matteuksen evankeliumin 

empiirisen tarkastelun valossa näyttää siltä, että nämä ihmiset ovat evankeliumin ”pahoja”, 

joita kuvataan adjektiivilla πονηρός.120 Tämä adjektiivi liitetään muualla Matteuksen 

evankeliumissa niihin, jotka kadotetaan (13:49–50, 25:26, 30). Matteuksen evankeliumissa 

jako hyviin ja pahoihin on ilmeistä. Tämä tulee ilmi selvästi, kun Jeesus opettaa fariseuksille 

puista ja niiden hedelmistä:121  

Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on 

täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa 

varastosta pahaa. (12:34–35). 

Tällainen kahtia jaottelu näkyy myös Vuorisaarnassa: 

Hän [Jumala] antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille – –. (5:45). 

Koska jae 7:6 kuuluu tekstikokonaisuuteen 7:1–6, sen pitäisi myös sisältönsä puolesta olla 

jotenkin yhtenevä tämän tekstikatkelman kanssa. Tutkin seuraavassa kommentaareja. 

 
118 Kertauksen vuoksi jae 7:6: Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen 
eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä. 
119 Ridlehoover 2020, 595. 
120 Matt. 5:45, 7:11, 12:34, 12:35, 13:49, 18:32, 22:10, 25:26. 
121 Puista ja hedelmistä puhutaan edellisessä jakeessa 12:33. 
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Betzin mukaan jakeen 6 sisältö on mitä ilmeisimmin ollut ymmärrettävissä sen 

alkuperäisille kuulujoille. Valitettavasti meille ei ole jäänyt tästä tarkempaa tietoa. Kuvatut 

asiat Betzin mukaan ehkä koskevat sitä, kuinka opetuslasten tulee suhtautua ulkopuolisiin. 

Mistä asioista tarkemmin ottaen on kyse, jää epäselväksi. Vain valistuneita arvauksia voidaan 

tehdä. Jos jakeessa mainittu ”pyhä” tarkoittaisi ehtoollista, sitä ei tulisi jakaa ulkopuolisille. 

Jos ”helmet” tarkoittaisivat tiettyjä opetuksia, niitä ei tulisi opettaa ulkopuolisille.122  

Luz taustoittaa jaetta 6 perusteellisesti ja esittää mahdollisia tulkintavaihtoehtoja. 

Jakeessa saatetaan kieltää pakanoille saarnaaminen, viisauksien opettaminen tyhmille ja 

luopioille tai kristillisen sanoman saarnaaminen kenelle tahansa. Luz pitää tätä jaetta vaikeana 

ja jättää sen tulkinnan auki.123  

Myös France on kannaltaan epävarma. Hän ajattelee jakeen ehkä kuvaavan opetuslasten 

yhteisön kahtalaista luonnetta, johon kuuluu sekä hyviä että pahoja. Jakeessa jollakin tavalla 

kuvataan sitä, että joissakin tapauksissa täydellinen tuomitsemattomuus voi myöhemmin 

kostautua. Jakeen loppu antaa ymmärtää, että tällainen leväperäinen toiminta voi vaarantaa 

opetuslasten turvallisuuden.124 

Nolland oivallisesti kuvaa kuvattujen koirien ja sikojen vastakohtaisuutta. Villejä koiria 

ei antiikin aikana koskaan ruokittu. Ne olivat aina nälkäisiä ja saattoivat olla aggressiivisia. 

Sikoja puolestaan ruokittiin mahdollisimman paljon, jotta ne kasvoivat mahdollisimman 

suuriksi. Tällaiset kasvattisiat eivät olleet aggressiivisia. Sekä ”pyhä” että ”helmet” jakeessa 6 

eivät sovi ruoaksi. Nolland ajattelee jakeen tarkoittavan sitä, että uskovan tulisi ennen kaikkea 

palvella Jumalaa esimerkiksi mammonan sijaan. Koirat ja siat eivät tarkoita mitään tiettyä 

asiaa, vaan kuvastavat mitä erilaisimpia asioita. Omia Jumalan antamia resursseja voi käyttää 

myös väärin.125   

Myös Keener on kannaltaan epävarma. Hän yhdistää jakeen 6 pienistä koirista 

puhuvaan jakeeseen 15:26: 

Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." (15:26). 

Molemmat jakeet vaikuttavat Keenerin mukaan autenttisilta Jeesuksen opetuksilta. Hänen 

mukaansa on kuitenkin mahdollista, että näillä ei ole toistensa kanssa tekemistä. Jakeen 7:6 

merkitys saattaa olla siinä, että on turha tuputtaa kristillistä sanomaa niille, jotka selvästi eivät 

ole halukkaita ottamaan sitä vastaan. Näin jakeessa ei anneta lupaa ennalta tuomitsemiselle 

 
122 Betz 1995, 495–496. 
123 Luz 2007, 355–356. 
124 France 2007, 276–278. 
125 Nolland 2005, 321–324. 
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sen suhteen, kuka ottaa vastaan sanoman, mutta sen sijaan kielletään jatkamasta toimintaa 

sellaisissa tapauksissa, joissa kuulijat ovat selvästi haluttomia kuulemaan.126 

Evans yhdistää jakeen sitä seuraaviin jakeisiin siten, että jakeista 7:6–12 muodostuu 

kokonaisuus. Jae 6 näyttäisi kieltävän pakanoille saarnaamisen, mutta tämä olisi ristiriidassa 

Matteuksen evankeliumin lopun kanssa. Hän pitää sekä koiria ja sikoja että pyhää ja helmiä 

paralleeleina ja löytää läheisen sananlaskun Vanhasta testamentista:127 

Turha on puhua tyhmälle, hän ei ymmärrä viisauttasi. (Sanl. 23:9). 

Gundry ajattelee, että koirat ja siat tarkoittavat seurakunnan ulkopuolisia ihmisiä, jotka 

haluaisivat liittyä seurakuntaan. Heidän toiminnastaan kuitenkin on pääteltävissä, että mitään 

muutosta entiseen ei ole tapahtunut. Jae 6 siten tarkentaa jakeita 1–5 siten, että karkeaa 

arviointia on tehtävä niiden osalta, jotka ovat liittymässä seurakuntaan. Seurakuntaan liittyvän 

on osoitettava käytöksellään ja toiminnallaan kääntymyksensä.128 

Kommentaarien valossa jakeen 6 merkitys on epäselvä. Niissä kuitenkin näkyy 

arvosteleminen tai arvioiminen kielteisessä mielessä. Selvästi huonotapaiset tai kuulemaan 

haluttomat ihmiset voidaan havaita arvioimalla heidän tekojaan.  

Nollandin kuvaama koirien ja sikojen vastakohtaisuus ilmentää kahta eri ryhmää. Toiset 

ovat nälkäisiä ja toiset kylläisiä. Ehkä tässä on kuva julkisyntisistä, kuten publikaaneista ja 

syntisistä, ja tekopyhistä, kuten fariseuksista ja lainopettajista. 

4.4 Kiellon merkitys eri tekstiyhteyksissä 
Kiellon tulkintaan vaikuttavat ennen kaikkea tekstiyhteyden rajaus ja oletettu kuulijakunta. 

Kuulijakunnan osalta vaihtoehtoina ovat opetuslapset, kansanjoukot tai molemmat. 

Opetuslasten osalta tulkintaan edelleen vaikuttaa se, sovelletaanko kuulijoihin corpus mixtum 

-käsitteen mukaista seurakuntaa vai ei.  

Tulkitsen seuraavassa kieltoa alkaen väljimmästä mahdollisesta merkityksestä, ja siihen 

kuuluu vain jae 7:1. Perustelen tällaista lähestymistapaa sillä, että jakeilla 1, 2, 3–5 ja 6 voi 

olla oma erillinen historiansa. Tekstiyhteyden laajentaminen tarkentaa kiellon tulkintaa. Mitä 

suppeammasta käsityksestä on kyse, sitä enemmän se vaatii oletuksia, joista lukija voi olla 

myös toista mieltä. 

Jae 1 muista erillisenä voidaan käsittää yleisluontoiseksi opetukseksi. Tällöin kiellon 

merkitys on siinä, että kuulijat, olivat he sitten ketä tahansa, eivät saisi tuomita ketään. 

 
126 Keener 2009, 242–244. 
127 Evans 2012, 164–167. 
128 Gundry 2010, 26. 
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Tuomitsemisen luonteesta voidaan tehdä vain karkeita arvauksia. Se tuskin on juridista, koska 

tällöin kielto olisi yllyttämässä yhteiskunnalliseen epäjärjestykseen.129 Tuomitsemisen luonne 

voidaan varmuudella päätellä kielteiseksi, koska siihen liittyy varoitus. Siksi κρίνω-verbiä 

sopivat kuvaamaan merkitykseltään selvästi kielteiset verbit, kuten ”moittia” ja 

”paheksua”.130 Tällainen opetus on mielestäni sopusoinnussa Jeesuksen rakastamaan 

kehottavan opetuksen kanssa.131 Passiivisena toimijana voivat tässä olla toiset ihmiset tai 

Jumala. Ihmistä puoltaa muun muassa se, että jae 1 näyttää jossakin määrin vastakohtaiselta 

kultaiselle säännölle, joka kuvaa ihmisten keskinäistä toimintaa.  

Jakeen 2 sisällyttäminen tulkintaan tekee Jumalasta todennäköisimmän vaihtoehdon 

passiiviseksi toimijaksi. Samalla tulevaisuuteen viittaava tapahtuma tarkentuu viimeiseksi 

tuomioksi. Matteuksen evankeliumin tuomiokuvauksista voidaan päätellä, että κρίνω-verbi ei 

merkitse fyysistä erottamista tai kadotukseen tuomitsemista. Verbin luonne ilmenee 

viimeisessä tuomiokuvauksessa kuninkaan toiminnassa vasemmalla puolella olevia kohtaan 

(25:41–45). Tällaista toimintaa kuvaavat verbit ”moittia”, ”paheksua”, ”kritisoida”, 

”arvostella” ja ”tuomita”.132 Näistä kritisoiminen kuvannee parhaiten tätä toimintaa 

kokonaisuudessaan. Varoitus ”ettei teitä tuomittaisi” tulee näin ymmärrettäväksi, koska 

kertomuksen kuningas ei kritisoi oikealla puolella olevia. Jumala passiivisena tekijänä tekee 

kontekstista uskonnollisen.133 Siksi olisi luontevaa, että konteksti olisi sama myös jakeessa 1. 

Uskonnollinen konteksti vaikuttaa luontevimmalta vaihtoehdolta myös siksi, koska ihminen, 

joka ei usko Jumalaan, tuskin välittää jakeiden 1–2 varoituksista.  

Jakeissa 3–5 esiintyvä ἀδελφός-substantiivi vahvistaa jakeesta 2 muodostuvaa kuvaa 

uskonnollisesta kontekstista. Uskonnolliseen kontekstiin kuuluvat olennaisesti moraalinormit. 

Ennen tekstikatkelmaa 7:1–6 Vuorisaarnassa on monia kieltoja, jotka voidaan käsittää 

moraalinormeiksi. Roskan näkeminen uskonveljen silmässä voisi tarkoittaa sitä, että 

uskonveli ajattelee toisen uskonveljen rikkovan moraalinormeja. Siksi hän paheksuu toista ja 

näkee tämän toiminnassa puutteita ja virheitä. Moraalinormien rikkominen puolestaan voisi 

 
129 Matt. 22:21 ilmentää Jeesuksen puoltavan yhteiskunnallista järjestystä: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin 
on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on." 
130 Verbi ”moittia” on verbin ”criticize” yksi käännösvaihtoehto. Verbi ”paheksua” puolestaan on verbin 
”moittia” synonyymi Kielitoimiston sanakirjan mukaan. Tähän voisi taulukon 5 valossa löytyä myös muita 
sopivia verbejä. Itse suosin yksinkertaisia. Verbi ”criticize” ei tässä yhteydessä vaadi yhtymäkohtaa viimeiseen 
tuomiokuvaukseen, koska tuomitsemisen luonne voidaan päätellä kielteiseksi varoituksen takia.  
131 Matt. 5:38–48, 22:39. 
132 Verbi ”arvostella” on tässä ymmärrettävä merkitykseltään kielteiseksi ja ”tuomita” Kielitoimiston sanakirjan 
mukaisesti paheksumisena tms. 
133 Käytän termiä ”uskonnollinen” mieluummin kuin ”kristillinen”, koska kristinusko oli alussa osa 
juutalaisuutta. Tarkoitan sillä juutalais-kristillistä ajattelutapaa. 
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olla syy sille, että uskonveli ajattelee toisen olevan Matteuksen evankeliumissa kuvattu paha 

ihminen. Betzin mukaan silmiin katsomisessa kyse voi syvimmiltään olla toisen syyllisyyden 

arvioimisessa.134 Siksi kiellossakin voi syvimmiltään olla kyse tästä.  

Jos jakeissa 3–5 substantiivi ἀδελφός käsitetään vain ystäväksi, roskan merkitystä olisi 

vaikeampi hahmottaa, koska ei-uskonnollisessa kontekstissa moraalinormit ovat usein 

väljemmät. Esimerkiksi Jeesuksen käsitys avioliitosta (5:32) ilmentää tällaisia tiukempia 

moraalinormeja, koska avioerot olivat hyväksyttyjä jopa juutalaisuudessa.135 Myös jakeista  

1–5 muodostuva kokonaisuus kärsisi, koska jakeessa 2 passiivinen toimija on mielekkäintä 

ymmärtää Jumalaksi. Kontekstin muuttuminen uskonnollisesta ei-uskonnolliseksi ei 

mielestäni vaikuta todennäköiseltä. 

Jae 7:6 edellyttää jonkinlaista ennalta tuomitsemista, koska se, että jotakuta voidaan 

pitää koirana tai sikana, edellyttää tätä. Siksi jakeen 6 valossa kielto ei voi kieltää kaikenlaista 

tuomitsemista. Tuomitsemisen hyväksyminen joissakin tapauksissa on ymmärrettävintä 

uskonnollisessa kontekstissa, koska Matteuksen evankeliumissa ihmiset jaetaan hyviin ja 

pahoihin ja pahat voidaan tunnistaa hedelmistä. Jotkut ovat ilmiselvästi niitä, jotka eivät tee 

taivaallisen Isän tahtoa. Jos kielto ei kiellä kaikenlaista tuomitsemista, olisi luontevinta 

ajatella, että kielto liittyy vain seurakunnan sisäiseen toimintaan. Tällöin seurakuntaan 

kuuluvat eivät saisi tuomita toisiaan, mutta seurakunnan ulkopuolisia olisi lupa tuomita 

selvissä tapauksissa. Tämä tulkinta edellyttää corpus mixtum -käsitteen hyväksymistä, koska 

kiellon merkitys näin tulkittuna vaatii sitä. Tästä edelleen seuraa, että opetusta silmästä 

ruumiin lamppuna (6:22–23) ja vertausta puista ja hedelmistä (7:17–19) ei voida soveltaa 

seurakunnan sisällä. Kyseenalaisella tavalla toimivien seurakuntalaisten varalle Matteuksen 

evankeliumista löytyy suoraviivainen menettelytapa (18:15–17). 

Jotta jakeista 1–6 muodostuisi temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus, tuomitsemisen 

ilmeisesti pitäisi olla luonteeltaan samanlaista kautta linjan. Jakeessa 6 koirat ja siat ovat 

valmiiksi koiria ja sikoja. Tätä asetelmaa sopivat kuvaamaan verbit ”kritisoida”, ”arvostella” 

ja ”tuomita”, koska näitä asioita voi tehdä ennalta ja niihin voi liittyä jonkinlainen lopputulos. 

Sen sijaan ”moittia” ja ”paheksua” sopivat huonommin, koska ne sopivat paremmin 

kuvaamaan kuluvaa hetkeä. Kielitoimiston sanakirjan tuomita-verbin määritelmä suppenisi 

siten tähän: 

pitää jtak kelvottomana, sopimattomana tms. 

 
134 Betz ei tässä yhteydessä puhu uskonveljistä, vaan silmiin katsomisen merkityksestä antiikin aikana yleensä. 
135 Vuorisaarnan monet opetukset ilmentävät selvästi tiukentuneita moraalikäsityksiä. Niiden valossa on varmasti 
helppo löytää veljestä puutteita ja virheitä.  
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Verbit ”kritisoida”, ”arvostella” ja ”tuomita” sopivat kuvaamaan myös jakeissa 1–5 kuvattua 

toimintaa. Siksi nämä verbit sopivat kuvaamaan koko tekstikatkelmaa 1–6, kunhan ne vain 

ymmärretään oikein. Jakeista 3–5 avautuva merkitys syyllisyyden arvioimiseksi tarkentaa 

toiminnan luonnetta. Jakeita 1–6 yhdistänee parhaiten verbi ”kritisoida”. Se voidaan muotoilla 

myös arvostelemiseksi tai arvioimiseksi kielteisessä mielessä. Se, että jotakuta voidaan pitää 

kelvottomana tai sopimattomana, edellyttää arvioimista. Siksi arvioiminen kielteisessä 

mielessä sopii kuvaamaan tuomitsemisen syvintä luonnetta.  

Vaihtoehtoisesti tuomitsemisen luonne ei ole koko ajan sama ja tarkentuu jakeissa 3–5, 

jolloin jakeissa 1–2 verbi κρίνω voisi tarkoittaa kelvottomana tai sopimattomana pitämistä ja 

jakeissa 3–5 roskan näkeminen sen arvioimista, onko arvioitava kelvoton tai sopimaton. Jae 6 

edellyttää kelvottomana tai sopimattomana pitämistä. Tätä tulkintaa puoltaa se, että 

viimeisessä tuomiokuvauksessa vasemmalla puolella olevia pidetään valmiiksi kelvottomina. 

Toisin sanoen heidät on jo tuomittu ennen jakeissa 25:42–45 kuvattua kritisoimista. Tämä 

tulkintavaihtoehto sointuu kuitenkin mielestäni huonommin jakeen 7:2 kanssa, koska niissä 

kuvattu tuomitseminen ja mittaaminen vaikuttavat aktiivisemmalta toiminnalta. Koska kyse 

kuitenkin on pienistä eroista, pidän myös tätä tulkintaa hyväksyttävänä. Käytännössä se 

vastaa Gundryn tulkintaa. Gundryn tulkinta jakeiden 1–6 merkityksestä on mielestäni 

loogisin. Se on tiivistettynä seuraava. Jakeissa 1–2 kielletään opetuslapsia pitämästä toisia 

opetuslapsia valeopetuslapsina. Jakeissa 3–5 kuvataan, kuinka vääristynyttä tällainen toiminta 

on. Jakeessa 6 kuvataan, että ketä tahansa ei voida hyväksyä seurakuntaan.136  

4.5 Kielto Q-lähteessä ja Luukkaan evankeliumissa 
Q-lähteen materiaali usein esitetään Luukkaan järjestyksessä, koska tutkijat ajattelevat Q-

lähteen olevan järjestykseltään lähempänä Luukkaan kuin Matteuksen evankeliumia. 

Luukkaan kenttäsaarna (Luuk. 6:20–49) muodostuu lähes kokonaan Q-lähteen aineksista 

käsittäen jakeet 6:20–23, 24–26, 27–36, 37–42, 43–45, 46–49. Näistä vain jakeisiin 6:24–26 

liittyy epävarmuutta.137 

Q-lähteen valossa Matteus on kirjoittanut tuomitsemisesta Luukasta lyhyemmin. Siksi 

lukijan on vaikeampi ymmärtää, mistä on kysymys. Tuomitsemista koskeva opetus Q-

lähteessä käsittää Luukkaalla jakeet 6:37–42 ja Matteuksella jakeiden 7:1–5 lisäksi jakeet 

10:24 ja 15:14.138 Koirista ja sioista puhuva jae 7:6 ei kuulu tähän materiaaliin. Markuksen 

 
136 Gundry 2010, 26.  
137 Boring 2012, 495. 
138 Boring 2012, 495. Powell 2011, 858. 
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evankeliumissa on samaa materiaalia kuin Luukkaan jakeessa 6:38 ja Matteuksen jakeessa 

7:2: ”Niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan, vielä sen ylikin (4:24).” Ennen tätä 

jaetta käsitellään huoneessa olevaa lamppua, salaisuuksien julki tulemista ja korvilla 

kuulemista (Mark. 4:21–423). Jakeen 4:24 jälkeen puhutaan antamisesta ja pois ottamisesta 

(Mark. 4:25). Markuksella jakeen 4:24 konteksti ei ole tuomitsemisessa.  

Kielto ”älkää tuomitko” löytyy myös Luukkaan evankeliumista ja on osa 

kenttäsaarnaa.139 Tuomitsemista koskeva opetus on rakastamaan kehottavan opetuksen 

jälkeen. Vuorisaarnan tuomitsemisopetukseen verrattuna kieltoa edeltää Novum testamentum 

graecen mukaan yksi ylimääräinen jae (Luuk. 6:36).140 Välissä on kaksi ylimääräistä jaetta 

(Luuk. 6:39–40).141 Seuraavassa on Luukkaan tuomitsemisopetus vuoden 1938 käännöksen 

mukaisesti. Alleviivattuna on ylimääräinen materiaali:  

36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään 
tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, 
niin teillekin anteeksi annetaan. 38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja 
kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. 39 
Hän sanoi heille myös vertauksen: "Eihän sokea voi sokeaa taluttaa? Eivätkö molemmat lankea 
kuoppaan? 40 Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi; täysin oppineena jokainen on oleva niinkuin 
hänen opettajansa. 41 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa 
silmässäsi? 42 Kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi', 
sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten 
sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. (Luuk. 6:36–42, 1938 käännös). 

Jakeiden 6:36–37 tekstiyhteys näkyy vain vuoden 1938 käännöksessä sanassa ”älkääkä”.142 

Betzin mukaan jakeiden 6:36–37 yhteys on kiistanalainen. Hän on sitä mieltä, että näiden 

jakeiden välillä ei ole jatkumoa.143 Itse ajattelen toisin. Jae 6:36 mielestäni sopii sisältönsä 

perusteella paremmin tuomitsemisopetukseen, koska jakeessa 6:36 puhutaan armahtamisesta 

(οἰκτίρμων) ja jakeessa 6:37 anteeksiantamisesta (ἀπολύω). Armahtaminen ja 

anteeksiantaminen ovat lähempänä toisiaan kuin armahtaminen ja jakeissa 6:27–35 kuvattu 

rakastaminen (ἀγαπάω). Jakeessa 6:36 ei myöskään ole yhdistävää sidesanaa toisin kuin 

jakeessa 6:37.144  

Suomenkielisissä raamatunkäännöksissä jae 6:36 on otsikon ”Rakastakaa 

vihamiehiänne/vihollisianne” alla ja jae 6:37 otsikon ”Älkää tuomitko” alla. Näin kääntäjät 

ottavat väliotsikoillaan kantaa tekstin sisältöön. Tässä tapauksessa on mahdollista, että otsikko 

 
139 Luukas ilmaisee kiellon hieman eri tavalla: Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· Tämä vodaan kääntää 
kirjaimellisesti näin: Älkääkä tuomitko, niin todellakaan ei teitäkään tuomita. 
140 Novum testamentum graece jaottelee jakeet Luuk. 6:36–38 yhdeksi kappaleeksi antaen näin ymmärtää, että ne 
kuuluvat yhteen.  
141 Myös nämä muodostavat Novum testamentum graecessa kappaleen. 
142 Tekstiyhteys muodostuu καὶ-konjunktiolla jakeessa Luuk. 6:37. 
143 Betz 1995, 614–615. 
144 Jakeen 6:37 ensimmäisestä sanan καὶ merkityksestä voidaan olla monta mieltä, kuten Betzin tulkinta osoittaa. 
Tässä jakeessa καὶ-konjunktio esiintyy neljä kertaa ja se rytmittää sitä. 
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on väärässä paikassa. Parempi paikka jakeelle 6:36 saattaa olla väliotsikon ”Älkää tuomitko” 

alla. 

Tekstiyhteyden perusteella tuomitsemisopetus jatkuu Luukkaalla saumattomasti 

opetuksella puista ja hedelmistä (6:43–45).145 Sisältönsä perusteella se vaikuttaa huonosti 

sopivan roskista, silmistä ja veljistä kertovien jakeiden (6:41–42) jatkoksi. Näyttää siltä, että 

Luukas on halunnut tehdä tekstistä sujuvaa. Tämä vaikeuttaa sen tulkitsemista, koska lukija ei 

aina voi tietää, miten sisältö jakautuu.  

Jakeessa 37 esiintyy kaksi läheistä verbiä: κρίνω ja καταδικάζω. Vuoden 1938 

käännöksessä jälkimmäinen on käännetty kadotustuomion lausumiseksi. Verbin καταδικάζω 

merkityksestä voidaan päätellä, että κρίνω ei Luukkaalla edusta vahvinta mahdollista 

tuomitsemista eli tuomitsemista kadotukseen.  

Kiellon ”älkää tuomitko” välitön tekstiyhteys alkutekstissä Luukkaan evankeliumissa 

kertoo paljon enemmän sen merkityksestä kuin Matteuksen evankeliumissa. Luukkaan 

kenttäsaarnan valossa tuomitseminen näyttäytyy vastakohtaiselta armahtamiselle ja 

anteeksiantamiselle. Vuorisaarnassa tuomitsemisen merkitys jää epäselvemmäksi. 

 

 

 
 

 
145 Tekstiyhteys muodostuu γάρ-konjunktiolla jakeessa 6:43. 
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5 Loppusanat 
Asetin tutkielmani tavoitteeksi vastata kysymykseen, mitä kielto ”älkää tuomitko” tarkoittaa. 

Rajasin tutkielmani Matteuksen evankeliumiin ja otin lähtökohdakseni kaksilähdeteorian. 

Tutkielmani keskiössä olivat jakeet 7:1–6, joita tutkin Vuorisaarnan ja koko Matteuksen 

evankeliumin valossa. Yhdeksi tutkielmani keskeiseksi johtolangaksi osoittautui Matteuksen 

evankeliumin viimeistä tuomiota kuvaavat tekstikatkelmat.  

Tutkielmani keskeisin aineisto oli kreikankielinen alkuteksti, jota tulkitsin muun muassa 

sanakirjojen avulla. Tutkin alkutekstiä Novum testamentum graecen (NA28) mukaan. 

Sanakirjoinani olivat Franco Montanarin The Brill Dictionary of Ancient Greek, Walter 

Bauerin A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature, 

Liddel–Scottin–Jonesin verkkosanakirja A Greek-English lexicon ja Matti Liljeqvistin Uuden 

testamentin sanakirja kreikka-suomi. Alkutekstin tutkimisessa tärkeäksi työvälineeksi 

osoittautui verkkopohjainen Thesaurus Linguae Graecae (TLG) -ohjelmisto. Laajensin 

ymmärrystäni tutkittavasta tekstistä tieteellisten artikkelien, kommentaarien ja muun Uuden 

testamentin kirjallisuuden avulla. Kommentaarini olivat seuraavilta kirjoittajilta: Hans Dieter 

Betz, Craig A. Evans, R. T. France, Robert H. Gundry, Craig S. Keener, Ulrich Luz ja John 

Nolland. Tutkimukseni kannalta keskeiseksi aineistoksi osoittautui Walter T. Wilsonin 

artikkeli, jolla oli olennainen merkitys tekstiyhteyden määrittämisessä jakeen 6 osalta. Muita 

tärkeitä työvälineitäni olivat verkkopohjainen Kielitoimiston sanakirja, Lars Aejmelaeuksen 

Uuden testamentin kreikan kielioppi ja verkkopohjainen raamattu.uskonkirjat.net-

raamattuohjelma, jonka avulla tein muun muassa hakuja joistakin suomenkielisistä 

raamatunkäännöksistä. Tutkielmassani lainasin enimmäkseen vuoden 1992 uutta 

kirkkoraamattua ja vuoden 1933/38 vanhaa kirkkoraamattua, mutta tarkastelin myös 1776 

Bibliaa, 2012 Raamattu Kansalle -Raamattua ja 2020 digitaalista Uutta testamenttia 

käännöksien ongelmallisuuden havainnollistamiseksi. 

Tutkielmani toisessa luvussa tutkin kieltoa yleisellä tasolla osana Matteuksen 

evankeliumia ja Vuorisaarnaa. Vuorisaarna on yksi viidestä Matteuksen evankeliumin 

suurista puhekokonaisuuksista. Vuorisaarnan alku ja loppu antavat siitä ristiriitaisen kuvan. 

Alussa kuulijoina näyttäisivät olevan opetuslapset (5:1) ja lopussa kansanjoukot (7:28). 

Tutkittuani vertauskokoelmaa (13:1–52) huomasin, että Matteus ei aina ilmoita kuulijakunnan 

vaihtumisesta. Kuulijakunta vaihtuu huomaamattomasti vertauskokoelmassa jakeissa  

13:23–24. Tästä päättelin, että myös Vuorisaarna voi jakautua huomaamattomasti kahdelle eri 

kuulijakunnalle, mitä jakeet 5:1 ja 7:28 mahdollisesti ilmentävät. 
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Kiellon tekstiyhteyttä tutkin alkutekstin avulla. Jakeet 7:1–2 ja 3–5 ovat pienempiä 

kokonaisuuksia, ja niitä yhdistää δὲ-konjunktio. Jakeista 1–5 siten muodostuu yksi 

kokonaisuus. Wilsonin mukaan tähän kokonaisuuteen kuuluu myös jae 6, koska jakeet 1 ja 6 

alkavat samankaltaisesti (Μὴ κρίνετε vs. Μὴ δῶτε) ja jakeissa 5 ja 6 esiintyy merkitykseltään 

läheisiä verbejä (ἔκβαλε, ἐκβαλεῖν vs. βάλητε). Pidin Wilsonin perustelua riittävänä ja tutkin 

siksi jaetta 6 yhdessä jakeiden 1–5 kanssa. Havaitsemani yhtäläisyydet tekstikatkelmissa 1–6 

ja 7–12 vahvistanevat sitä, että jae 6 kuuluu kokonaisuuteen 1–6. 

Jakeissa 1–2 opetus on monikkomuotoista, mutta jakeissa 3–5 se muuttuu 

yksikkömuotoiseksi. Tutkin vastaavalla tavalla muuttuvia muita Vuorisaarnan opetuksia 

saadakseni kuvan, mistä tällaisessa opetuksessa on kyse. Löysin Vuorisaarnasta useita 

vastaavalla tavalla yksikkömuotoon muuttuvia opetuksia. Kaikkia näitä yhdistää se, että 

muutoskohdassa käytetään jotain sidesanaa. Vuorisaarnan valossa yksikkömuotoinen opetus 

tarkentaa opetusta. Luvun lopussa tutkin jakeiden 1–6 historiaa. Luzin mukaan jae 1 on 

tuomitsemista koskevan tekstitradition ydin, ja sillä saattaa olla oma historiansa. 

Kolmannessa luvussa keskityin κρίνω-verbin merkitykseen. Taulukoin tiivistetysti 

verbin merkitykset kolmesta käyttämästäni englanninkielisestä sanakirjasta. Κρίνω-verbin 

päämerkitys on erottamisessa (separate, distinguish). Tutkin TLG:n avulla kaikki verbin 114 

Uuden testamentin ilmentymää ja pyrin näin hahmottamaan sen merkitystä laajemmassa 

kontekstissa. Uudessa testamentissa κρίνω-verbiä käytetään usein kuvaamaan arkisia asioita, 

kuten päättämistä. 

Jakeissa 1–2 on verbejä passiivimuodossa ja jakeessa 2 myös futuurissa. Päättelin, että 

luontevin tulkinta jakeen 2 passiiviseksi toimijaksi on Jumala ja tulevaisuuteen viittaavaksi 

tapahtumaksi viimeinen tuomio. Tästä syystä tutkin Matteuksen evankeliumin viimeistä 

tuomiota kuvaavia tekstikatkelmia. Pyrin etsimään niistä κρίνω-verbin mukaista toimintaa 

pääpainon ollessa erottamisessa. Erottaminen ilmenee tuomiokuvauksista usein vain 

implisiittisesti rangaistuksena. Joidenkin rankaiseminen edellyttää sitä, että heidät erotetaan 

niistä, joita ei rangaista. Viimeisessä ja laajimmassa tuomiokuvauksessa (25:31–46) kuvastuu 

κρίνω-verbin mukainen arvioiminen, kun kertomuksen kuningas arvioi oikealla ja 

vasemmalla puolella olevat.  

Κρίνω-verbiin liittyvä kielteinen sävy ilmenee jakeista 1–2, koska niihin liittyy varoitus. 

Tällainen kielteinen sävy näkyy jakeissa 25:41–45 kuninkaan toiminnassa vasemmalla 

puolella olevia kohtaan. Bauerin sanakirjassa tällaista toimintaa kuvaa muun muassa 

englanninkielinen verbi ”criticize”. Tällaista toimintaa kuvaa myös Kielitoimiston sanakirjan 

yksi tuomita-verbin määritelmä:  
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esittää hylkäävä, paheksuva, arvosteleva, epäedullinen lausunto; paheksua; pitää jtak kelvottomana, 
sopimattomana tms. 

Tämän tuomita-verbin määritelmän valossa kuningas ei tuomitse oikealla puolella olevia. 

Näin varoitus ”ettei teitä tuomittaisi” tulee ymmärrettäväksi.  

Luvun lopussa pohdin myös ihmisen mahdollisuutta passiivisena tekijänä. Vaikka 

ihminen sopisi jakeeseen 1 passiiviseksi tekijäksi, tekstikokonaisuudessa 1–2 se on mielestäni 

mielekkäintä ymmärtää Jumalaksi, jotta tekijä ei vaihtuisi kesken kaiken. Luvun lopussa 

tutkin tuomita-verbin käyttöä suomenkielisissä raamatunkäännöksissä. 

Tutkielmani neljännessä luvussa keskityin kiellon tulkintaan. Lähestyi kiellon 

merkitystä taustoittamalla ensin sitä. Tutkin jakeita 1–2 myös kommentaarien avulla ja lisäksi 

jakeita 3–6. Kommentaareissa jakeen 1 tulkinta on kirjavaa. Passiivisena tekijänä pidetään 

sekä ihmisiä että Jumalaa, ja tuomitsemisen merkitys vaihtelee paljon.  

Matteuksen evankeliumissa jakeissa 3–5 esiintyvällä ἀδελφός-substantiivilla 

tarkoitetaan usein uskonveljeä, jos tekstissä mikään ei viittaa biologiseen veljeyteen. 

Jeesuksen mukaan ”Jokainen, joka tekee minun [Jeesuksen] taivaallisen Isäni tahdon, on 

minun veljeni ja sisareni ja äitini” (12:50). Hän pitää itseään opettajana ja sanoo, että ”te 

[opetuslapset] olette kaikki veljiä” (23:8). Näin Jeesus rajaa uskonyhteisönsä. Tämä yhteisö 

eri asia kuin seurakunta, johon voi kuulua myös niitä, jotka eivät tee taivaallisen Isän tahtoa. 

Tällaista hyvistä ja pahoista koostuvaa seurakuntaa kuvaa corpus mixtum -käsite, joka sopii 

kuvaamaan myös opetuslapsia Juudaksen takia. Kommentaareissa ἀδελφός-substantiivilla on 

jakeisiin 3–5 liittyen pääasiassa uskonnollinen merkitys. Roskan näkeminen tarkoittaa toisen 

puutteiden havaitsemista. Betzin mukaan silmiin katsomalla saatettiin antiikin aikana arvioida 

toisen syyllisyyttä. 

Jae 6 on arvoituksellinen. Sen merkitystä on vaikea päätellä. Tämä näkyi 

kommentaareissa varauksellisuutena ja tulkintojen kirjavuutena. Jakeen 6 koirat ja siat 

yhdistettiin useimmiten ulkopuolisiin. 

Taustoitettuani näin kieltoa pohdin tutkielmani lopussa sen merkitystä eri 

tekstiyhteyksissä. Jae 1 muista erillisenä vodaan käsittää yleisluontoiseksi opetukseksi. 

Tällöin kielto ”älkää tuomitko” voisi kieltää moittimasta ja paheksumasta toisia. Jakeiden 2 

valossa passiivinen toimija tarkentuu todennäköisesti Jumalaksi ja tulevaisuuteen viittaava 

tapahtuma viimeiseksi tuomioksi. Samalla konteksti muuttuu uskonnolliseksi. Viimeisen 

tuomiokuvauksen (25:31–46) valossa tuomitseminen tarkentuu kritisoimiseksi. 

Jakeissa 7:3–5 esiintyvä ἀδελφός-substantiivi vahvistaa jakeesta 2 muodostuvaa kuvaa 

uskonnollisesta kontekstista. Tuomitsemisen luonne tarkentuu syyllisyyden arvioimiseksi. 

Jakeen 6 koirista ja sioista puhuva sisältö ilmentänee sitä, että jonkinlainen ennalta 
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tuomitseminen on hyväksyttyä. Siksi viimeistään tämän jakeen kohdalla jakeen 1 sisältö on 

mielestäni mielekkäintä ymmärtää kontekstiltaan uskonnolliseksi, koska Matteuksen 

evankeliumissa ihmisten jaottelu hyviin ja pahoihin on tyypillistä. Siksi jakeen 6 valossa 

kiellolla tarkoitettaan ennen kaikkea sitä, että uskonveljet eivät saa seurakunnassa tuomita 

toisiaan, koska ulkopuolisia on selvissä tapauksissa lupa tuomita pahoiksi.  

Neljännen luvun lopussa tutkin vielä kieltoa Q-lähteessä ja Luukkaan evankeliumissa. 

Luukkaan tuomitsemisopetuksesta (Luuk. 6:36–42) välittyy kuva, että κρίνω-verbillä 

tarkoitetaan armahtamiselle ja anteeksiantamiselle vastakohtaista toimintaa. Verbin 

καταδικάζω esiintyminen rinnalla tarkentaa, että Luukas ei κρίνω-verbillä tarkoita 

kadotukseen tuomitsemista, koska καταδικάζω-verbi on merkitykseltään lähempänä tätä.  

Tutkielmani valossa pidän Gundryn tulkintaa jakeista 1–6 loogisimpana. Sen mukaan 

kiellossa kielletään opetuslapsia pitämästä toisia opetuslapsia väärinä opetuslapsina. Tämä 

tulkinta edellyttää corpus mixtum -käsitteen hyväksymistä. Syvimmiltään kyse on 

erottamisesta eli κρίνω-verbin päämerkityksestä, mutta ei fyysisestä erottamisesta. Betzin 

näkemys silmiin katsomisen merkityksestä toisen syyllisyyden päättelemiseksi on 

luonteeltaan arvioimista, jonka motiivina on epäily. Tällainen toiminta ei välttämättä vaadi 

tekoja, ja erottamista hyviin ja pahoihin voi siksi tapahtua jo mielessä. Tästä syystä jae 7:1 

voitaisiin tekstikokonaisuudessa 7:1–6 mielestäni tulkita myös näin:  

Älkää [te uskonveljet] arvioiko [toisianne havaitsemienne puutteiden perusteella kielteisesti/pahaksi], 
ettei teitä [Jumalan toimesta viimeisellä tuomiolla] arvioitaisi [kielteisesti/pahaksi]. 

Se, että Jumala näin arvioi jotakuta kielteisesti, tarkoittaa Matteuksen evankeliumin valossa 

käytännössä kadotustuomiota.  

Tuomita-verbin juridiset konnotaatiot, yhtymäkohdat viimeiseen tuomioon ja värikäs 

käyttö Uudessa testamentissa tekevät sen ymmärtämisestä jakeissa 7:1–2 haastavaa. 

Raamatunkääntäjät joutuvat joskus tekemään vaikeitakin kompromisseja. Tekstin 

tulkitseminen voi parantaa käännöksen ymmärrettävyyttä, mutta samalla joudutaan ottamaan 

riski tulkinnan oikeellisuudesta. Tulkitsematta jättäminen puolestaan voi tehdä käännöksestä 

sekavan. Jakeissa 1–2 jokin muu verbi kuin ”tuomita” voisi olla parempi. Harkitsemisen 

arvoisia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi ”paheksua”, ”moittia” tai ”kritisoida”. Nämä 

ovat luonteeltaan selvästi kielteisiä ja helposti ymmärrettäviä. Kääntäminen on kuitenkin aina 

jossakin määrin epätäydellistä, ja kreikankielinen alkuteksti sisältää paljon kysymyksiä, joihin 

ei ole olemassa vastauksia. Siksi Matteuksen evankeliumi ja koko Uusi testamentti jäävät 

lukijoilleen osin mysteereiksi ja tuskin koskaan aukenevat täydellisesti. 
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