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Tiivistelmä:  

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millä tavoin yksilön ja sosiaalisen muistamisen mekanismit 
vaikuttivat Jeesus-traditioiden välittämiseen varhaiskristillisissä yhteisöissä. Tapausesimerkkinä 
käsittelen synoptista traditiota Jeesuksen kirkastumisesta, jonka silminnäkijöiksi kerrotaan Pietari, 
Jaakob ja Johannes. Kysyn, minkälainen muisto on mahdollisesti ollut kertomuksen taustalla. 

Teen ensin katsauksen 2000-luvun Jeesus-tutkimukseen, jossa on hyödynnetty muistin näkökulmaa. 
Esittelen sen jälkeen tutkielmani teoreettisen viitekehyksen, muistamisen mekanismit. Käyn läpi 
muistijärjestelmän keskeisimmät toimintatavat ja tarkastelen, millä tavoin muistot ovat alttiita 
vääristymään ihmismielessä. Sosiaalista ja kollektiivista muistamista lähestyn kahdesta tulokulmasta; 
ensinnäkin, miten vuorovaikutustilanteet vaikuttavat muiston rekonstruoimiseen ja toiseksi, miten 
varhaiskristillisiä traditioita välitettiin suullisesti ja kirjallisesti ensimmäisellä vuosisadalla.  

Analysoin lopuksi kirkastuskertomusta muistitutkimuksen näkökulmasta. Esitän hypoteesin, että 
kirkastuskertomuksen taustalla on Pietarin omaelämäkertamuisto. Analyysini lähtökohtana on, että 
Markus tekstualisoi Pietarin muistoja, joita Matteus ja Luukas myöhemmin hyödynsivät. Muistin 
näkökulmasta etenkin juutalaiset traditiot Eliasta ja Mooseksesta sekä Jumalan ilmestymisestä pilven 
muodossa vaikuttivat voimakkaina kulttuurisina skeemoina tapahtuman ymmärtämiseen ja 
muistamiseen. Juutalaiset traditiot eivät kuitenkaan itsessään selitä muiston syntyä, vaan näyttävät 
tarjonneen elementtejä tapahtuman tulkintaan. Kertomuksessa on myös kiusallisia kohtia, joita ei 
todennäköisesti olisi hyväksytty mukaan sepitettyyn tarinaan. Muistoilla on vuorovaikutustilanteissa 
tapana vakiintua varhain skemaattiseen käsikirjoitukseen, joka auttaa palauttamaan kertomuksen 
mieleen seuraavilla kerroilla. Esitän, että Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin keskinäinen tapahtuman 
läpikäynti on ollut kriittinen vaihe muiston jäsentyessä kertomukselliseen muotoon. Koska Pietarilla on 
ollut merkittävä auktoriteettiasema varhaisessa seurakunnassa, on hänen versiotaan kertomuksesta 
pidetty varjelemisen arvoisena. Matteus ja Luukas hyväksyivät evankeliumeihinsa kertomuksen 
ydintapahtumat, mutta tulkitsevat tapahtuman merkitystä hieman Markuksesta poiketen. Erityisesti 
Luukas pyrkii muovaamaan tapahtuman tulkintaa niin, ettei se olisi ristiriidassa juutalaisten kirjoitusten 
kanssa. Luukas tekee myös Markusta vahvempia kytköksiä Mooses-traditioihin ja evankeliuminsa 
muihin kertomuksiin, kuten Getsemanen episodiin. Näin hän rakentaa yleisölleen kollektiivista muistoa 
Jeesuksesta taiteillen oikeaoppisten tulkintojen ja epätyydyttävän lähdeaineistonsa välillä. 

Muistitutkimuksen näkökulma auttaa valaisemaan, miten autenttiset muistot ovat olleet läsnä 
varhaiskristillisten yhteisöjen ponnisteluissa rekonstruoida menneisyyttä. Lähestymistapa ei ole riittävä 
työkalu todistamaan hypoteesia taustalla olevasta historiallisesta tapahtumasta todeksi. Hypoteesia 
testaamalla voi kuitenkin esittää skenaarion siitä, miten historia ja traditiot ovat olleet 
vuorovaikutuksessa keskenään ja rakentaneet kollektiivista muistoa Jeesuksesta.  
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1 Johdanto 
Mitä tapahtuu muistolle, kun se jaetaan muille ja muistosta tulee yhteinen? Tai toisin päin: 

voimmeko kulkea muiston kollektiivisesta, kirjallisesta muodosta taaksepäin sen 

alkulähteeseen, historian tapahtumaan, ja päätellä, miten muisto on matkan varrella 

muuttunut? Nämä kysymykset ovat tutkielmani ytimessä, kun tarkastelen 

evankeliumikertomuksia muistin näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitkä a) 

yksilön kognitiiviset ja b) yhteisön kulttuuriset tekijät ovat vaikuttaneet historian Jeesukseen 

liittyvien muistojen rakentumiseen. Tapausesimerkkinä käsittelen synoptisista 

evankeliumeista löytyvää kertomusta Jeesuksen kirkastumisesta. Minkälainen tapahtuma on 

mahdollisesti tradition taustalla, jonka silminnäkijöiksi kerrotaan Pietari, Jaakob ja Johannes? 

Muistitutkimus on noussut 2000-luvulla uudeksi näkökulmaksi historian Jeesuksen 

tutkimuksessa. Tämänhetkistä tutkimusta, ”historian Jeesuksen kolmatta etsintää,” leimaa 

tietoisuus siitä sosiaalihistoriallisesta kontekstista, jossa Jeesus eli; toisen temppelin ajan 

juutalaisuudessa Galileassa.1 Raamatuntutkijat ovat alkaneet lähestyä historian Jeesusta uusin 

työvälinein, kun niin kutsutut autenttisuuskriteerit ovat osoittautuneet kehnoksi tavaksi 

konstruoida kuvaa Jeesuksesta.2 Muistin näkökulmaa sovelletaan raamatuntutkimuksessa 

tyypillisesti kahdesta tulokulmasta. Ensinnäkin sosiaalisen muistin teorioita sovelletaan 

varhaiskristillisiin yhteisöihin pyrkien luomaan kuvaa siitä, miten varhaiset kristityt 

yhteisöinä rakensivat identiteettiään muovaamalla historiaa tarpeidensa mukaan. Toiseksi 

psykologisten tutkimusten pohjalta pyritään selvittämään, mitä varhaiset kristityt yksilöinä 

kykenivät muistamaan Jeesuksen opetuksista ja tähän liittyvistä tapahtumista – toisin sanoen, 

kuinka luotettavia silminnäkijöiden muistot historian Jeesuksesta olivat.3  

Muistitutkimus on löytänyt tiensä verrattain hitaasti raamatuntutkijoiden 

työkalupakkiin, vaikka kollektiivista muistia on sosiaali- ja humanistisissa tieteissä tutkittu jo 

1920-luvulta alkaen Maurice Halbwachsin liikkeellepanevan työn myötä.4 Varhaisen 

kristillisyyden tutkijat Alan Kirk ja Tom Thatcher näkevät raamatuntutkijoiden urautuneen 

1900-luvulla vaikuttaneiden muotokriitikoiden, erityisesi Rudolph Bultmannin ja Martin 

Dibeliuksen, tallaamalle polulle, jonka ”monumentaalisesta” vaikutuksesta johtuen muistia ei 

ole tunnustettu sen ansaitsemalla tavalla analyyttiseksi työkaluksi historian Jeesuksen 

 
1 Schröter 2012, 49.  
2 Schröter 2012, 50–51. Autenttisuuskriteereistä Jeesus-tutkimuksessa, ks. Porter 2004, 75–99. 
3 Kirk & Thatcher 2005, 26–27: ”Tarkka teoreettinen erottelu yksilön muistin ja yhteisön traditioiden välillä 
näyttää muodostavan viimeaikaisten historian Jeesuksen etsintöjen ydinarvon.” 
4 Kirk 2005, 1; Kirk & Thatcher 2005, 25. 
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etsinnässä. Birger Gerhardsson, joka raivasi tietä muistin näkökulmalle 

raamatuntutkimuksessa, nosti jo 1960-luvulla väitöskirjassaan Memory and Manuscript esiin 

muotokritiikin ongelmia. Välinpitämättömyys tradition välittämisen konkreettisia prosesseja 

kohtaan oli suurin kritiikin kohde.5 Muotokritiikki eliminoi muistin merkityksen 

evankeliumitradition tarkastelusta ja typisti kysymyksen historian Jeesuksesta tämän aitojen 

sanojen ja tekojen ylle verhoillun, varhaiskristillisten seurakuntien Sitz im Lebenin 

tarkasteluksi. Näin ollen todelliseen historiaan pääsisi käsiksi kaavalla, jossa traditiokerroksia 

kuoritaan pois autenttisten tapahtumien päältä.6 Tälle dikotomialle moni nykytutkija pyrkii 

löytämään vaihtoehtoja. 

Koska muisti toimii sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla, ei kumpaakaan voi 

jättää huomiotta tutkittaessa historian Jeesukseen liittyvien tapahtumien muistamista. 

Tavoitteenani on välttää putoamasta sudenkuoppaan, jossa asetan muistin ja tradition toisiaan 

vastaan, ensimmäisen edustaessa jotain aitoa ja autenttista, jälkimmäisen keksittyä ja väärää. 

Sen sijaan pyrin selvittämään, mistä prosesseista Jeesukseen liittyvien muistojen ja 

myöhemmän tradition välinen rajapinta rakentuu – kysymys, johon raamatuntutkijat eivät 

vielä tyydyttävällä tavalla ole kyenneet vastaamaan, vaikka etsinnät muistin ja tradition 

yhteyden löytämiseksi on jälleen aloitettu.7 

Muistin näkökulmasta Jeesus-traditioita tarkastelleet raamatuntutkijat voidaan sijoittaa 

suurpiirteisesti janalle sen perusteella, miten nämä suhtautuvat yksilön ja yhteisön kykyyn – 

ja motivaatioon – muistaa historian tapahtumat. Janan toisessa päässä ovat optimistisesti 

evankeliumien luotettavuuteen Jeesus-tradition säilyttäjinä suhtautuvat tutkijat, ja 

vastakkaisessa päässä skeptisesti suhtautuvat. Mitä konstruoivampana muisti nähdään, sitä 

vahvemmin kyseenalaistetaan evankeliumikertomusten historiallinen todenmukaisuus. Mitä 

enemmän tutkija luottaa yksilön kykyyn muistaa täsmällisesti ja toisaalta yhteisön 

kontrolloivan uskollisesti historian välittämistä, sitä korkeammalla on luottamus 

evankeliumeihin autenttisina Jeesus-tradition säilyttäjinä.  

Tämän tutkielman luvussa kaksi käyn ensin läpi vallitsevaa Jeesus-tutkimusta, joka 

jollain tavalla hyödyntää muistitutkimusta. Luvussa kolme pureudun muistitutkimukseen, 

ensin yksilön muistin näkökulmasta, toiseksi sosiaalisen muistin prosessin näkökulmasta. 

Pyrin selvittämään, mitkä kaikki eri tekijät vaikuttavat muiston säilymiseen ja toisaalta 

 
5 Byrskog 2009, 4–20 ja Tuckett 2009, 22–38 tiivistävät kumpikin ansiokkaalla tavalla Gerhardssonin 
tutkimusten vaikutukset tämän päivän raamatuntutkimukseen.  
6 Kirk & Thatcher 2005, 28–31. Vastaavalla tavalla muotokritiikin perintöä kritisoi mm. Schwartz 2005, 47–48, 
Byrskog 2009, 19 ja Schröter 2015, 51–59. 
7 Kirk & Thatcher 2005, 32; Byrskog 2009, 4. 
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muuttumiseen sen välittämisessä. Muistamisen mekanismien pohjalta analysoin luvussa neljä 

evankeliumikertomuksia Jeesuksen kirkastumisesta. Testaan hypoteesia, että 

kirkastuskertomuksen taustalla on Pietarin omaelämäkertamuisto. 

2 Muistitutkimus historian Jeesuksen tutkimuksessa 
Esittelen tässä luvussa viisi tutkijaa, jotka käsittelevät tavalla tai toisella historian Jeesusta 

muistitutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteenani ei ole kuvata tyhjentävästi vallitsevaa 

tutkimuskenttää, vaan antaa yleiskuva eri näkökulmista ja argumenteista, joita 

tutkimuskeskustelussa on tällä hetkellä pinnalla. Asetan tutkijat järjestykseen optimistisuus-

skeptisyys-akselilla sen perusteella, miten nämä suhtautuvat kysymykseen evankeliumien 

luotettavuudesta historiallisina lähteinä. Vaikka sijoittelu on karkea, toivon sen antavan 

lukijalle pääpiirteisen ja riittävän kuvan 2000-luvulla käydystä keskustelusta Jeesus-tradition 

välittymisestä muistitutkimuksen näkökulmasta.  

Jeesus-tutkijat tarkastelevat muistia hyvin erityyppisistä lähtökohdista. Tutkimuksessa 

esiintyy muun muassa varhaiskristillisistä teksteistä kumpuavaa argumentointia (Bauckham, 

luku 2.1, Allison, luku 2.3), silminnäkijän muistiin liittyvää kognitiivisen psykologian 

näkökulmaa (McIver, luku 2.2), antiikin historiankerronnan ja traditioiden välittämistä 

koskevaa tarkastelua (Byrskog, luku 2.4) sekä muistamisen sosiaaliseen ja konstruktiiviseen 

luonteeseen liittyvää argumentointia (Kloppenborg, luku 2.5). Tutkimuskenttää ei niinkään 

kuvaa leiriytyminen kahteen ääripäähän, josta toinen ryhmä pitää evankeliumeita luotettavina 

Jeesus-traditioiden tallentajina ja toinen ei. Sen sijaan moni nykytutkija irtisanoutuu kokonaan 

siitä historian Jeesuksen etsintöjä leimanneesta tausta-ajatuksesta, että evankeliumeista on 

mahdollista tai mielekästä seuloa autenttiset Jeesuksen sanat ja teot traditiokerrostuman alta.8 

Muistitutkimus on tuonut 2000-luvun historian Jeesuksen tutkimukseen uuden 

asennoitumisen historialliseen totuuteen: historian Jeesusta ei saavuteta lauseiden tarkkoja 

sanamuotoja jahtaamalla, vaan ymmärtämällä varhaisten kristittyjen luovia ja tulkinnallisia 

reaktioita historian tapahtumiin, joista osa tallennettiin kirjalliseen muotoon kollektiivista 

muistia tukemaan.  

2.1 Richard Bauckham: Silminnäkijät jäivät kontrolloimaan Jeesus-
traditiota 

Brittiläinen Uuden testamentin tutkija Richard Bauckham kritisoi vuonna 2006 julkaistussa 

teoksessaan Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony muotokritiikin 

 
8 Näin esimerkiksi Kirk & Thatcher 2005, 28; Byrskog 2000, 6, Allison 2010, 10. 
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perintöä raamatuntutkimuksessa, jonka seurauksena tutkijat keskittyvät ylettömästi 

varhaiskristillisten yhteisöjen Sitz im Lebeniin. Bauckham pyrkii kumoamaan vallitsevan 

tutkimusparadigman olettamusta siitä, evankeliumitekstit heijastavat yhteisöjen tarpeita ja 

toiveita eivätkä Jeesuksen historiaa.9 Bauckhamin mukaan Johanneksen evankeliumi on 

silminnäkijän, evankeliumissa esiintyvän ”rakkaimman opetuslapsen”, kirjallinen todistus 

Jeesuksen toiminnasta. Synoptiset evankeliumit taas ovat Bauckhamin mukaan askeleen 

kauempana silminnäkijöistä, mutta tarpeeksi lähellä tehdäkseen evankeliumeista luotettavaa 

todistusta historian tapahtumista: synoptikot käyttävät ensisijaisina lähteinään silminnäkijöitä. 

Erityisesti opetuslapset jäivät auktoriteettiasemaan varhaisissa seurakunnissa kontrolloimaan 

Jeesukseen liittyvien kertomusten ja tämän opetusten välittämistä.10  

Papias tarjoaa Bauckhamille merkittävän todistuksen Jeesus-traditioiden luotettavasta 

säilymisestä varhaiskristillisessä yhteisössä. Tärkeä evankeliumien syntyhistoriaa koskeva 

Papiaan lainaus on teoksessa Herran puheiden selityksiä, josta on säilynyt katkelma 

Eusebioksen Kirkkohistoriassa:  
Jos joku presbyteerejä seurannut ihminen sattui tulemaan kohdalle, kyselin tarkkaan, mitä nämä olivat 
puhuneet: mitä Andreas tai Pietari sanoi tai Filippos, Tuomas, Jaakob, Johannes, Matteus tai joku muu 
Herran oppilas; mitä puhuivat Aristion ja presbyteeri Johannes, hekin Herran oppilaita.11 

Siinä missä Andreas, Pietari ynnä muut puhuvat aoristissa (εἶπεν) ja ovat Bauckhamin mukaan 

näin ollen jo poismenneitä Jeesuksen oppilaita, puhuvat Aristion ja presbyteeri Johannes 

preesensissä (λέγουσιν) ollen edelleen elossa.12 On epätodennäköistä, että Jeesuksen oppilaita 

olisi enää ollut elossa Papiaan katkelman kirjoittamisaikana 100-luvulla. Bauckham kiinnittää 

kuitenkin huomiota ajankohtaan, josta Papias kertoo. Papias kuvailee saaneensa tietoa joko 

presbyteerejä seuranneilta henkilöiltä tai Jeesuksen oppilaita Aristionia ja presbyteeri 

Johannesta kuunnelleilta. Näin ollen Aristion ja presbyteeri Johannes olisivat olleet elossa ja 

tärkeitä Jeesus-tradition välittämisen auktoriteettihahmoja Papiaan elinaikana 80–90-

luvuilla.13 

Evankeliumeissa nimeltä mainitut henkilöt toimivat myös Bauckhamille tärkeänä 

vihjeenä silminnäkijöiden roolista evankeliumien syntyprosessissa. Bauckham esittää, että 

moni evankeliumeissa nimetty henkilö on kyseisen tapahtuman silminnäkijä ja 

 
9 Bauckham 2006, 240–263. 
10 Bauckham 2006, esim. 93–96; 114–132; 146–147; 290–318. 
11 Eusebios, Kirkkohistoria 3.39.4, suomennos Huttunen 2020. Eusebios kirjoitti teoksen 300-luvulla, eli jopa 
kaksi vuosisataa Papiasta myöhemmin. 
12 Bauckham 2006, 16–17.  
13 Bauckham 2006, 17–19. Bauckham näkee analogian samoihin aikoihin kirjoitettuun Luukkaan evankeliumin 
omistuskirjoitukseen, jossa tämä kuvaa monen laatineen kertomuksia Jeesuksen elämästä silminnäkijöiden 
kertomusten pohjalta (Luuk. 1:2), 29–30. 
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evankeliumitradition lähde ja ”takaaja.”14 Bauckham perustelee väitettä sillä, että 

Matteuksella ja Luukkaalla on taipumus eliminoida Markuksen evankeliumista peräisin 

olevien ei-julkisten henkilöhahmojen nimiä, kuten sokean kerjäläisen Bartimaioksen (Mark. 

10:46) ja kyreneläisen Simonin poikien Aleksandroksen ja Rufuksen nimet (Mark. 15:21). 

Tämä vie Bauckhamin mukaan pohjan Bultmannin väitteeltä, että nimien lisääminen 

evankeliumikertomuksiin olisi suullisen tradition myöhempää kerrostumaa.15 Vastaavan 

tyyppinen ilmiö synoptikoilla on, että Markuksen evankeliumissa anonyymi hahmo ei 

kertaakaan saa Matteuksen tai Luukkaan paralleelikertomuksessa nimeä.16 Jeesus-traditioiden 

välittämisessä ensimmäisellä vuosisadalla ei siis ole pyritty lisäämään kertomuksiin 

yksityiskohtia, kuten nimiä, jotta kertomukset vaikuttaisivat autenttisemmilta – pois lukien 

Jeesuksen sukuluettelot Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa sekä Luukkaan 

lapsuuskertomukset. Evankelistojen varovaisuus lisätä nimiä kertomuksiin johtuu 

Bauckhamin mukaan siitä, että nimetyt hahmot olivat varhaisen kristillisen liikkeen jäseniä, 

jotka tunnettiin niissä piireissä, joissa traditioita välitettiin eteenpäin.17 Silminnäkijät jäivät 

itse kontrolloimaan kertomusten välittämistä, eikä näin ollen nimien tekaisu olisi ollut 

evankelistoilta mahdollista. 

Yksi Bauckhamin tarjoama esimerkki ilmiöstä on synoptikoiden kertomuksissa 

esiintyvät naiset ristillä, Jeesuksen hautaamisessa ja tyhjällä haudalla. Markus kertoo 

Magdalan Marian, Jaakobin ja Joosefin äidin Marian sekä Salomen todistaneen 

ristiinnaulitsemista ja sapatin jälkeen tyhjän haudan löytöä. Matteuksen kertomuksessa 

ristiinnaulitsemista seuraa kahden Marian lisäksi myös Sebedeuksen poikien äiti. Tämä on 

Bauckhamin mukaan merkki Matteuksen uskollisuudesta silminnäkijöiden kertomuksia 

kohtaan: Sebedeuksen poikien äiti on hyvin voinut seurata ristiinnaulitsemista, koska tätä 

julkista tapahtumaa lienee todistanut moni henkilö. Jeesuksen hautaaminen ja tyhjän haudan 

löytäminen sen sijaan olivat ei-julkisia tapahtumia, joilla oli vain tietyt evankelistojen 

tuntemat silminnäkijät. Matteus on siis, Bauckham päättelee, kunnioittanut silminnäkijöiden 

todistusta ja varonut jättämästä Sebedeusten poikien äitiä näihin kahteen jälkimmäiseen 

kertomukseen mukaan.18  

 
14 Bauckham 2006, 39. 
15 Bauckham 2006, 39–41. 
16 Bauckham 2006, 42; 65.  
17 Bauckham 2006, 45–46. Näitä nimettyjä hahmoja ovat esimerkiksi Jeesuksen parantamat sairaat, häntä 
seuranneet naisoppilaat ja Jeesuksen perheenjäsenet, jotka ovat todennäköisesti muodostaneet tärkeän osan 
varhaiskristillisistä ryhmistä.  
18 Bauckham 2006, 48–50. 
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Luukas sen sijaan mainitsee eksplisiittisesti naisten nimet vasta tyhjän haudan 

kertomuksessa, mutta viittaa jo ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen yhteydessä ”naisiin, jotka 

olivat tulleet Galileasta Jeesuksen kanssa.” Tyhjän haudan kertomuksessa Luukas esittelee 

Magdalan Marian ja Jaakobin äidin Marian lisäksi Johannan, vain hänen evankeliumissaan 

esiintyvän henkilön. Koska Johanna yhtenä Luukkaan tuntemista silminnäkijöistä oli 

kertomuksen auktoritatiivinen lähde koko loppuelämänsä, ei Luukas voinut jättää tätä pois tai 

lisätä muita epäautenttisia silminnäkijöitä traditioon.19  

Miten on sitten mahdollista, ettei Markus tai Matteus tuntenut Johannaa tai Matteus ja 

Luukas Salomea? Bauckhamin mukaan tämä heijastaa vain traditioiden vivahde-eroja ja 

auktoriteettihahmojen eroja eri varhaiskristillisissä piireissä. Salomesta oli tullut Matteuksen 

ja Luukkaan evankeliumien kirjoitusaikoihin jo hämärään jäänyt, jopa unohdettu henkilö. 

Vain Magdalan Maria ja ”se toinen Maria” jäivät kaikkien synoptikoiden piireissä tunnetuiksi 

tyhjän haudan tradition välittäjiksi. Johanna taas vaipui Markuksen ja Matteuksen ympyröissä 

unholaan.20 Kuten yllä olevasta järkeilystä voi havaita, vaatii Bauckhamin päättelyketjun 

hyväksyminen vahvaa luottamusta traditioiden säilymiseen varhaiskristillisissä yhteisöissä – 

ja kuitenkin tyhjän haudan kertomuksen eri versiot osoittavat, ettei traditio säilynyt 

muuttumattomana. Bauckhamin logiikassa onkin ristiriita: miksi silminnäkijätodistuksiin 

luottavat evankelistat olisivat tietoisesti jättäneet yhden silminnäkijän pois kertomuksestaan? 

Bauckhamin argumentoinnin heikkous piilee hänen tavassaan tulkita evankeliumeita 

todistuksena: ”Evankeliumien ymmärtäminen [silminnäkijä]todistuksena on täydellisen 

tarkoituksenmukainen keino saavuttaa Jeesuksen historiallinen todellisuus.”21 Strategioineen 

hän kompastuu ajoittain kaukaa haettuihin selityksiin, joiden ensisijainen tehtävä tuntuu 

olevan vahvistaa premissiä silminnäkijätodistuksista. Tämä on sääli, sillä Papiaan katkelmiin 

liittyvä argumentointi on selkeää ja uskottavaa. Muistin kognitiivisiin mekanismeihin 

Bauckham kiinnittää lopulta varsin vähän huomiota. 

2.2 Robert K. McIver: Jeesus-tapahtumat tallentuivat pääosin 
luotettavasti silminnäkijöiden muistiin 

Robert K. McIver suhtautuu myös positiivisesti evankeliumien luotettavuuteen, joskin 

perustelee näkemyksiään eri näkökulmasta kuin Bauckham. McIver käy vuonna 2011 

julkaistussa teoksessaan Memory, Jesus and the Synoptic Gospels ohjelmallisesti läpi 

 
19 Bauckham 2006, 49–51. Bauckham hyväksyy Johannan tyhjän haudan tapahtumien silminnäkijäksi sillä 
perustelulla, että jos Luukas olisi mielivaltaisesti lisännyt nimiä tyhjän haudan kertomukseen, olisi hän lisännyt 
myös aiemmin esittelemänsä Susannan (Luuk. 8:3). 
20 Bauckham 2006, 51. 
21 Bauckham 2006, 5. 



7 
 

empiiristen muistitutkimuksen tuloksia ja pyrkii istuttamaan ne kontekstiin, jossa Jeesuksen 

sanoja ja tekoja tallennettiin muistiin.22 

McIverin argumentoinnin perustana ovat muistitutkimuksen klassikkotutkimuksiksi 

nousseet empiiriset muistikokeet. McIver esittelee aluksi niin kutsutun Ebbinghausin 

unohtamiskäyrän vuodelta 1885, joka kuvasi saksalaisen psykologin Ebbinghausin kykyä 

palauttaa mieleensä erilaisia merkityksettömiä tavusarjoja. Unohtamiskäyrä, joka on 

sittemmin toistettu lukuisissa muistikokeissa, kuvaa muistin suorituskyvyn nopeaa 

heikkenemistä: unohtaminen on aluksi hyvin nopeaa, mutta hidastuu ajan kuluessa.23 

Pitkäaikaisen muistin mittaamisessa Wagenaarin vuonna 1986 julkaistu tutkimus tarjoaa 

McIverin mukaan kuitenkin paremmin Jeesus-traditioihin sovellettavaa dataa, sillä Wagenaar 

testasi omaelämäkertamuistiaan. Hän kirjasi kuuden vuoden ajan yli 2 000 tapahtumaa ylös ja 

testasi jälkikäteen muistojaan niistä.24 Puolen vuoden kuluttua Wagenaar muisti keskimäärin 

puolet tapahtumista saatuaan yhden vihjeen avukseen (kuka, mitä, missä tai milloin). Viiden 

vuoden päästä tulokset laskivat murto-osaan; yksi vihje auttoi enää alle 20 % 

todennäköisyydellä muistamaan tapahtuman. Kuitenkin kolme vihjettä auttoi vielä viiden 

vuoden päästä palauttamaan yli puolet tapahtumista mieleen.25 

Koetulokset osoittavat, että todennäköisyys muistaa yksittäinen tapahtuma kasvaa mitä 

merkittävämpi – toisin sanoen harvinaislaatuisempi – tapahtuma on, mitä korkeampi 

emotionaalinen osallistuminen tapahtumaan liittyy ja mitä miellyttävämmäksi tapahtuma on 

koettu.26 Wagenaar selittää ilmiötä tapahtumien ”värähtelyllä” eli niiden seurauksilla. 

Miellyttävät ja tunnetasolla voimakkaat tapahtumat jäävät muistiin pidemmäksi aikaa, sillä 

niitä seuraa usein jälkitapahtumia, jotka pitävät aktiivisesti mielessä tapahtumaketjun 

alkupään. Epämiellyttävät tapahtumat näyttävät sen sijaan useammin tukahdutettavan 

 
22 McIver 2011.  
23 McIver 2011, 23–25. Hermann Ebbinghaus testasi muistiaan opettelemalla ulkoa kolmiäänteisten, 
merkityksettömien tavujen sarjoja. Unohtaminen hidastui ajan kuluessa: unohtaminen oli ensimmäisen tunnin 
aikana rajua (58 % muistaminen), mutta hidastui muutaman tunnin kuluessa (44 % muistaminen kahden tunnin 
ja 36 % yhdeksän tunnin jälkeen) tasoittuakseen lähes kokonaan muutaman vuorokauden jälkeen (21 % 
muistaminen kuukauden jälkeen). 
24 Wagenaar 1986, 225–252. Wagenaar raportoi kuuden vuoden ajan joka päivä yhden tai kaksi tapahtumaa – 
kaiken kaikkiaan 2 402 tapahtumaa – jotka olivat jollain tavalla erityisiä luonteeltaan. Jokainen tapahtuma 
koodattiin lomakkeelle neljän eri vihjeen perusteella: kuka, mitä, missä ja milloin. Tämän lisäksi Wagenaar 
luokitteli tapahtumat kolmen eri tekijän perusteella selvittääkseen, miten kukin vaikutti tapahtuman 
muistamiseen: merkittävyys, emotionaalinen osallistuminen ja miellyttävyys. Jokaiselle tapahtumalle annettiin 
lopuksi kriittinen vihje kysymys-vastaus-muodossa, jonka ajateltiin palauttavan tapahtuma varmasti mieleen. 
Lopulta Wagenaarin muistia testattiin viiden vuoden ajan käymällä kaikki lomakkeet läpi satunnaisessa 
järjestyksessä, 229–331. 
25 Wagenaar 1986, 232–233. 
26 Wagenaar 1986, 238–239. 
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mielestä.27 Tapahtumien seuraukset selittävät Wagenaarin mukaan myös eron Ebbinghausia 

parempaan muistin suorituskykyyn: Ebbinghausin ulkoa opettelemista tavusarjoista tuskin 

kumpusi uusia, tunnetasolla intensiivisiä tai olemukseltaan merkittäviä jatkotapahtumia tämän 

elämään.28  

Selvittääkseen muistin suoriutumiskykyä useiden vuosikymmenten aikajänteellä McIver 

esittelee Harry P. Bahrickin määrittelemän säilömuistin (permastore) käsitteen.29 Säilömuisti 

“säilyttää pienimmänkin mahdollisen harjoittelun olosuhteissa erittäin suuren määrän 

informaatiota” ja pitää ”merkittävän osa semanttista tietoa täysin saavutettavissa, vaikkei sitä 

käytettäisi vuosikymmeniin ollenkaan.”30 Bahrick sovelsi säilömuistin käsitettä alun perin 

espanjaa opiskelleiden kykyyn palauttaa kieli mieleensä pitkän tauon jälkeen. Ensimmäinen 

notkahdus kielitaidossa tapahtuu 3–6 vuoden jälkeen kielen opiskelusta, jonka aikana 

merkittävä osa opitusta katoaa muistista. Tämän jälkeen kielitaito pysyy käytännössä katsoen 

muuttumattomana vähintään 25 vuotta ennen seuraavaa notkahdusta.31 McIver pitää erittäin 

todennäköisenä, että pitkän aikavälin episodinen muisti – niin kutsuttu omaelämäkertamuisti 

– toimii samalla tavalla.32 Näin ollen tapahtumat, jotka ovat säilyneet viiden vuoden päästä 

koetusta muistissa, pysyisivät myös sitäkin seuraavat 20–30 vuotta suhteellisen luotettavasti 

muistissa. 

McIver käsittelee myös muistitutkimuksessa paljon tutkittua välähdysmuistia (flashbulb 

memory), jonka Roger Brown ja James Kulik ottivat käyttöön vuonna 1977 julkaistussa 

artikkelissaan.33 Välähdysmuistikuva tallentaa osan siitä visuaalisesta ja subjektiivisesta 

maisemasta, jossa henkilö on kuullessaan ensimmäistä kertaa vavahduttavan uutisen ja jossa 

hänen senhetkiset toimensa yllättäen pysähtyvät. Se ei niinkään säilö informaatiota itse 

tapahtumasta, vaan siitä, minkälaisissa olosuhteissa ihminen kuulee tapahtuneesta.34 

Muistitutkimuksessa pidettiin aiemmin välähdysmuistikuvia erityisen luotettavina niiden 

yksityiskohtaisuuden ja elävyyden vuoksi. Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut 

välähdysmuistikuvien olevan yhtä alttiita virheille kuin arkipäiväistenkin tapahtumien 

muistikuvat. Sen sijaan ihmiset luottavat selvästi enemmän omien muistikuviensa 

 
27 Wagenaar 1986, 239–240. 
28 Wagenaar 1986, 236.  
29 Bahrick 1984, 1–29. 
30 Bahrick 1984, 23. 
31 Bahrick 1984, 20–22. 
32 McIver 2011, 40.  
33 Brown & Kulik 1977.  
34 Brown & Kulik 1977, 74–75; 85–88. Brown ja Kulik tähdentävät, että välähdysmuistikuva itsessään on 
hypoteettinen konstruktio, jota ei voi mitata – sen sijaan tutkimuksessa tutkittiin kertomuksia 
välähdysmuistikuvista.  
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paikkansapitävyyteen välähdysmuistikuvien kohdalla.35 Näyttää siltä, että mitä elävämmät ja 

yksityiskohtaisemmat muistikuvat henkilöllä on tapahtuneesta, sitä parempi luottamus hänellä 

on muistojensa paikkansapitävyyteen, vaikka muistikuvat olisivatkin virheellisiä.36  

Kuitenkin, McIver esittää, ovat merkittävät henkilökohtaisen tapahtumien muistot 

alttiita säilymään jopa vuosikymmenien ajan tarkasti muistissa.37 McIver viittaa 

tutkimukseen, jossa testattiin tanskalaisten muistoja natsi-Saksan miehityksen ja Tanskan 

vapautumisen päivistä yli kuudenkymmenen vuoden takaa.38 ”Sotaryhmä” eli vuosien 1940 ja 

1945 tapahtumat omakohtaisesti kokeneiden ryhmä muisti hätkähdyttävällä tarkkuudella 

tapahtumien yksityiskohtia. Sotaryhmä muisti selvästi kontrolliryhmää useammin 

miehityksen ja vapautumisen päivien säät, viikonpäivät ja Saksan antautumisesta kertovan 

radiokuulutuksen kellonajan.39 Ne, jotka olivat olleet itse tai joiden perheenjäsen oli ollut 

mukana Tanskan vastarintaliikkeessä, suoriutuivat useimmissa kysymyksissä muita 

paremmin. Tästä voi päätellä sosiaalista identiteettiä koskettavien tapahtumien jättävän 

pysyvät jäljet muistiin.40   

McIverin esittelemät tutkimukset eivät anna yksiselitteistä kuvaa yksilön muistin 

tehokkuudesta. Ainakaan välähdysmuistikuvat eivät tarjoa sen luotettavampaa kuvaa historian 

tapahtumista kuin arkipäiväisten tapahtumien muistot. Kuitenkin niin kutsuttuun säilömuistiin 

saattaa tallentua vuosikymmeniksi yksityiskohtaista tietoa tapahtumista. Mitä voimakkaampi 

tunneside ihmisellä on tapahtumaan ja mitä enemmän hän kokee osallisuutta siihen 

sosiaalisen identiteettinsä myötä, sitä paremmin muisti säilyttää tietoa tapahtumasta. McIver 

fokusoituu voimakkaasti silminnäkijäkysymykseen ja tulkitsee muistikokeiden tuloksia 

hätkähdyttävän optimistisesti; McIver toteaa merkittävien tapahtumien säilyvän 

silminnäkijämuistissa ”huomattavan tarkasti” ja päättelee, että 80 prosenttia evankeliumien 

materiaalista on luotettavaa silminnäkijätodistusta.41 McIver kuitenkin esittelee vaikuttavan 

määrän empiirisiä muistikokeita argumentointinsa tueksi, mikä valaisee muistin tehokkuutta 

ydintiedon (gist information) säilyttämisessä ansiokkaalla tavalla. 

 
35 Ks. Talarico & Rubin 2003. 
36 Talarico & Rubin 2003, 455. 
37 McIver 2011, 49–50. 
38 Berntsen & Thomsen 2005, 242–257.  
39 Berntsen & Thomsen 2005, 248–249. 
40 Berntsen & Thomsen 2005, 251.  
41 McIver 2011, 97; 186. 
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2.3 Dale C. Allison: Evankeliumitraditioista voi löytyä menneiden 
tapahtumien ydin 

Yhdysvaltalaisen raamatuntutkijan Dale C. Allisonin missio vuonna 2010 julkaistussa 

teoksessaan Constructing Jesus – Memory, Imagination, and History on raivata tietä muistin 

näkökulmille Jeesus-tutkimuksessa.42 Erityisesti niin kutsutut autenttisuuskriteerit, jotka 

muotokritiikin vaikutuksesta iskostuivat ensisijaisiksi työvälineiksi 1900-luvun historian 

Jeesuksen etsintöihin, joutavat Allisonin puolesta romukoppaan.43 Jeesuksen autenttisten 

opetusten ja sanamuotojen seulominen yksittäisistä evankeliumiperikoopeista ja puhejaksoista 

on Allisonin mukaan lopulta pelkkää arvausta. Tästä syystä hän peräänkuuluttaa toisenlaista 

polkua historian Jeesuksen etsintään: evankeliumeissa toistuvista teemoista, motiiveista ja 

retorisista strategioista löytyy se yleinen vaikutelma Jeesuksen toiminnasta, jonka muistin 

mekanismit tuntien voi ajatella säilyttävän historiallisen totuuden ytimen.44 Esimerkiksi 

evankeliumeissa toistuva teema pahojen henkien karkottamisesta viittaa siihen, että Jeesus oli 

manaaja. Inhimillisen päättelykyvyn tuolla puolen on silti mahdollisuutemme todistaa, että 

sikalauma todella juoksi jyrkännettä alas järveen (Mark. 5:1–20) tai että Jeesus näki Saatanan 

sinkoutuvan taivaasta alas (Luuk. 10:18).45  

Allisonin projekti on varsin suurpiirteinen. Hän pyrkii piirtämään eheän kuvan 

Jeesuksesta, joka yhdistää paitsi ne varhaiskristilliset traditiot, jotka todennäköisimmin 

säilyttävät autenttisen muiston historian tapahtumista, myös Jeesuksen itseymmärryksen 

tehtävästään ja persoonastaan. Allison kieltäytyy argumentoimasta yksittäisen jakeen tai 

tapahtuman historiallisuuden puolesta tai vastaan. Näin hän ei tarjoa lukijalle erityistä tai 

uutta metodia historian Jeesuksen etsintään. Yksinkertaistaen, tekstievidenssin määrä tietystä 

traditiosta vaikuttaa olevan Allisonille olennaisin seikka, joka viittaa historialliseen 

todenperäisyyteen – pois lukien teologiset ja kirjalliset painotukset. Toinen Allisonin 

ajattelulle leimallinen piirre on irtisanoutua jyrkästä kahtiajaosta pääsiäistä edeltävistä ja sen 

jälkeisistä traditioista. On vain johdonmukaista ja loogista, että varhaiskristillisen liikkeen 

tulkinnalle Jeesuksen elämästä ja kuolemasta on rakennettu perustus jo Jeesuksen elinaikana. 

Toisin sanoen, Jeesuksen itseymmärrys tuskin oli valtavan kaukana siitä, miten hänen 

seuraajansa pääsiäisen jälkeen tulkitsivat menneisyyttä.46 Jeesus mitä todennäköisimmin piti 

 
42 Allison 2010. 
43 Allison 2010, 10. Autenttisuuskriteereiksi kutsutaan sitä 1900-luvun Jeesus-tutkimuksessa runsaasti 
hyödynnettyä kriteeristöä, jolla pyrittiin seulomaan autenttiset Jeesuksen opetukset myöhemmistä, varhaisen 
kirkon tuottamista traditioista, ks. Schröter 2012, 51–59; Porter 2004, 75–99. 
44 Allison 2010, 15–16. 
45 Allison 2010, 17–19. 
46 Allison 2010, 59; 65; 243–244. 
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itsekin itseään jonkinlaisena Israelin tulevana kuninkaana, mahdollisesti jopa Daavidista 

polveutuvana Messiaana, joka toimisi Jumalan tulevassa valtakunnassa hallitsijana ja 

tuomitsijana.47 

Allisonin konstruoima Jeesus on apokalyptinen, pikaista Jumalan valtakunnan tulemista 

ennustava profeetta.48 Jeesuksen eskatologian aikaulottuvuus on sitä olennaisella tavalla 

määrittelevä tekijä; Jeesus ennusti pian saapuvaa kosmista käännettä maailmanjärjestyksessä 

– ei (vain) hengellistä, ajatonta ja ikuista jumalallista todellisuutta. Tämän todistaa Allisonin 

mukaan lukuisat valtakunnan tulemiseen liittyvät evankeliumitraditiot.49 Allison näkee 

Jeesuksen apokalyptisen piirteiden varhaiskristillisessä kirjallisuudessa hälvenevän, mitä 

pidemmälle aika kuluu. Toiselle vuosisadalle usein ajoitettu Tuomaan evankeliumi heijastaa 

yritystä sopeutua eskatologisen toivon tuottamaan pettymykseen. Apokalyptinen traditio on 

Tuomaan evankeliumissa työstetty hengelliseksi tulkinnaksi ja valtakunnan julistus 

etäännytetty historiallis-ajallisista elementeistä.50 Q-lähteen ja synoptikoiden apokalyptinen 

eskatologia on tradition varhaisinta kerrostumaa, jota myöhemmin on kehitetty ”eettisen 

eskatologian” muotoon.51 Johanneksen evankeliumi, joka on myöhäisin kanonisista 

evankeliumeista, sisältää näistä vähiten apokalyptistä materiaalia, ja esimerkiksi käsite 

”Jumalan/taivaan valtakunta” esiintyy niukat kaksi kertaa evankeliumissa. Allison yhtyy 

Paula Fredriksenin päätelmään: mitä myöhempi kirjoitus, sitä matalampi on sitoutuminen 

lähellä olevaan ilmestykseen.52  

Synoptiset evankeliumit ja autenttiset Paavalin kirjeet ovat Allisonin mukaan parhaat – 

ja ainoat – lähteet historian Jeesuksen etsintään, sillä ne ovat joka tapauksessa muistin 

tuotteita, vaikka ovatkin sosiaalisesti konstruoituja. Traditio ei ollut täysin muovattavissa, 

sillä jotkin asiat todellakin olivat ihmisten tiedossa: Jeesus esimerkiksi ristiinnaulittiin, eikä 

toisenlainen viesti hänen kuolintavastaan olisi vakuuttanut yleisöä, jolle oli jo muodostunut 

 
47 Allison 2010, 232–253; 279–293; 303–304. 
48 Allison 2010, 31. Tässä Allison yhtyy 1800-luvun loppupuolen merkittäviin eksegeetteihin Johannes Weissiin 
ja Albert Schweitzeriin, jotka raivasivat tietä sille näkemykselle, että Jeesus odotti pikaista, kosmista käännettä: 
Saatanan hallitseman maailman loppua ja Jumalan valtakunnan esiintuloa. 
49 Allison 2010, 34. Näistä mahdollisesti tärkeimmät ovat Mark. 9:1; 13:30 ja Matt 10:23, jotka vihjaavat 
Jumalan valtakunnan tai Ihmisen Pojan tulemisen tapahtuvan ”tämän sukupolven” aikana tai ennen kuin 
opetuslapset ”ehtivät käydä kaikissa Israelin kaupungeissa”. Q-lähteen tuomiopäivä (ἡµέρᾳ κρίσεως) (Matt. 
10:15; 11:22, 24; 12:36, Luuk. 10:12, 14) ja Johanneksen evankeliumin viimeinen päivä (ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ) (6:39–
40, 44, 54; 11:24) ovat Allisonille ilmeisiä viittauksia kertojan lähitulevaisuudessa tapahtuvaan koettelemukseen, 
jossa oikeamieliset palkitaan ja syntiset rangaistaan. 
50 Allison 2010, 128–131, April DeConickia seuraten. 
51 Allison 2010, 133. 
52 Allison 2010, 143. 
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tietty käsitys menneestä.53 Kun uskomuksesta tulee merkittävä osa ryhmän itseymmärrystä, 

kehittyy lojaalius ja ”luonnollinen suojelu” yhteistä menneisyyttä kohtaan.54 

Yhtenä esimerkkinä autenttista historiaa säilyttävästä tapahtumasta Allisonin mukaan 

on traditio Jeesuksen kärsimyksistä ja kuolemasta. Tätä hän perustelee sosiaalipsykologisella 

ilmiöllä, jossa ihmisten ja yhteisöjen muistot hiljattain kuolleesta ihmisestä liittyvät 

korostetusti kuolleen viimeisiin hetkiin ja kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Ilmiö on 

erityisen voimakas yllättäen, ennenaikaisesti ja väkivaltaisesti menehtyneiden kohdalla.55 

Traditio Jeesuksen suhtautumisesta omaan kuolemaansa on Allisonin mukaan niin aikaisessa 

vaiheessa niin laajalle levinnyt, että sen on mukailtava historian tapahtumia. Jeesus ennustaa 

oman kuolemansa, valmistaa oppilaitaan sitä varten, eikä pyri taistelemaan kohtaloaan 

vastaan vaan alistuu siihen.56  

On valitettavaa, että Allison ei lopulta sovella selkeämmin tai systemaattisemmin 

muistin näkökulmaa historian Jeesuksen etsintään. Kognitiotieteellisen tutkimuksen esittely 

jää maininnoiksi. Allison toteaa, että nykytutkimuksen ponnisteluista huolimatta, valtaosa 

synoptisesta traditiosta löytyvistä Jeesuksen sanoista ovat joko ”mahdollisesti autenttisia” tai 

”mahdollisesti epäautenttisia.” Tämä pätee myös tarinoihin Jeesuksesta. Koska lähteemme 

koostuvat ”erehtyväisistä havainnoista, epätäydellisistä muistoista, kielellisistä konventioista, 

kulttuurisista olettamuksista sekä henkilökohtaisista ja yhteisöllisistä agendoista,” näkee 

Allison naiivina projektina yrittää kuoria alkuperäinen tapahtuma tai sanonta kerrostumien 

alta.57 Tästä huolimatta historia on keskeisesti läsnä evankeliumiteksteissä. Evankelistat itse 

näyttävät sitoutuvan historiallisena totuutena kokoomiinsa teoksiin. Vaikka ”puhtaasti 

metaforinen” luenta esimerkiksi ihmeteoista kertoville teksteille tasoittaisi nykyajan 

rationaalisia selityksiä kaipaavan ja hengellisistä elementeistä ammentavan lukijan ristiriitoja, 

ei se ole ohjannut ensimmäisen vuosisadan evankelistan työtä.58 Synoptikot katsoivat 

panevansa kokoon muistoja Jeesuksesta.59 Tämä on Allisonin johtopäätös, mutta oikeastaan 

se johdattelee raamatuntutkijan mielestäni vasta lähtöviivalle, eli kysymään: mitä muistolle on 

matkan varrella tapahtunut? 

 
53 Allison 2010, 160–161. 
54 Allison 2010, 162. 
55 Allison 2010, 423. 
56 Tradition tuntevia tekstejä löytyy Q-lähteestä, Markukselta, sekä Matteuksen että Luukkaan erityisaineistosta, 
Johannekselta, Tuomaan evankeliumista, autenttisista Paavalin kirjeistä, 1. Timoteuksen kirjeestä 
Heprealaiskirjeestä ja 1. Pietarin kirjeestä. Allison 2010, 427–433. 
57 Allison 2010, 436. 
58 Allison 2010 441–449. 
59 Allison 2010, 459. 
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2.4 Samuel Byrskog: Suullinen historia kietoo menneen ja tulevan 
yhteen 

Ruotsalainen raamatuntutkija Samuel Byrskog lähestyy historian Jeesusta vuonna 2000 

julkaistussa teoksessaan Story as History – History as Story muistin ja tradition 

vuorovaikutuksen näkökulmasta.60 Byrskogin mukaan historian (menneisyyden) ja tarinan 

(nykyisyyden) vuorovaikutuksessa keskeinen rooli on suullisella historialla (oral history) – 

prosessilla, jossa antiikin välimerellisessä kontekstissa ”faktinen totuus ja tulkinnallinen 

totuus olivat yhtä tärkeitä.”61  

Antiikin historioitsijoille silmät olivat tärkein aisti menneisyyteen käsiksi pääsemisessä. 

Lääketieteen alalta historiankirjoitukseen rantautunut termi αὐτοψία (engl. autopsy) laajentui 

ruumiinavauksen kontekstista merkitsemään tapaa, jolla ympäristöstä saatiin luotettavimmin 

tietoa; omin silmin havainnoimalla.62 Todellisuus ei kuitenkaan tarjonnut omaan 

havainnointiin läheskään aina mahdollisuuksia. Esimerkiksi historioitsija Herodotoksen 

arvioidaan saaneen jopa kahdeksankymmentä prosenttia tiedoistansa suullisena materiaalina. 

Myös Thukydideen ja Ksenofonin katsotaan nykytutkimuksen valossa hyödyntäneen pääosin 

kuulopuheita ja erilaisia tiedonantajia; toisinaan silminnäkijöitä tällaisten ollessa saatavilla, 

usein ei.63 Kirjoitettuun tekstiin ei välttämättä itsessään suhtauduttu skeptisesti antiikin 

maailmassa, vaan seurauksiin, joiden pelättiin realisoituvan, mikäli kirjoittaminen syrjäyttäisi 

keskustelun: muistin harjoittaminen heikentyisi.64 Historioitsijoille kirjalliset lähteet olivat 

kuitenkin tärkeitä, sillä ne säilyttivät informaatiota ajassa ja paikassa ja muodostivat portin 

menneeseen. Niihin ei kuitenkaan saanut yksinomaan tukeutua.65  

Byrskog kiteyttää kirjallisuuden olevan antiikin kontekstissa ”muistamisen 

kirjallisuutta,” joka palveli ensisijaisesti muistia.66 Ihanteellinen silminnäkijä ei ollut etäinen 

tai passiivinen sivustakatsoja, vaan tapahtumien aktiivinen osallistuja. Näin menneisyys 

siivilöityi aina nykyisen ymmärryksen läpi tulkinnaksi historian tapahtumista.67 Antiikin 

historioitsijoille ideaali tapa saada tietoja silminnäkijältä oli aktiivinen johdattelu; kertojan 

 
60 Byrskog 2000. 
61 Byrskog 2000, 302. 
62 Byrskog 2000, 53–62. 
63 Byrskog 2000, 94–98.  
64 Näin esim. Sokrates ajattelee Platonin kirjoittamassa Faidrus-dialogissa; kirjoitettu sana ei voi koskaan korvata 
mestarin ja oppilaan kasvokkaista keskustelua, eikä kirjoitetulla sanalla ole muuta merkitystä, kuin muistuttaa 
ihmistä siitä, minkä hän jo tietää, Byrskog 2000, 111.  
65 Byrskog 2000, 60–61; 118–119. Esimerkiksi historioitsija Polybios (n. 203–120 eKr.) kritisoi ankarasti 
edeltäjäänsä Timaeusta (n. 350–260 eKr.) nojaamisesta vain kirjallisiin lähteisiin työskentelyssään, mutta näkee 
kuitenkin kirjallisten lähteiden tutkimisen yhdestä historian kirjoittamisen kolmesta työskentelyvaiheesta (oman 
havainnoinnin ja poliittisen kokemuksen rinnalla) 
66 Byrskog 2000, 127. 
67 Byrskog 2000, 145–157 
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muistia piti ohjata – mielellään historioitsijan oman kokemuksen tuomalla ymmärryksellä.68 

Tulkintaa tarvittiin myös legitimoimaan tiedonantajien todistuksia. Esimerkiksi naisten 

silminnäkijätodistusta ristiinnaulitsemisen ja tyhjän haudan löytämisessä on vaikea kiistää. 

Koska naisen todistus oli miestä heikomman sosiaalisen aseman vuoksi kyseenalainen, 

aiheutti naisten avainrooli kiusallisia ongelmia tradition välittämisessä. Evankelistat joutuivat 

työstämään naisten liikkeellepanemaa traditiota lisätäkseen sen vakuuttavuutta naisten 

todistusarvoon kielteisesti suhtautuvassa asenneympäristössä.69  

Joidenkin historioitsijoiden tapa värittää ja vääristää totuutta tunnettiin jo antiikin 

aikana. Historioitsijoita syytettiin puolueellisuudesta, historian viihteellistämisestä ja 

suorastaan valehtelusta.70 Puhujan hyveenä pidettiin kykyä suostutella, ja pyrkimys yleisön 

vaikuttamiseen pyhitti välillä keinot; täydellisen tosiasiallisuuden sijaan narratiivisuutta 

voitiin hyödyntää esimerkiksi järjestämällä kertomus uuteen, retorisesti kelvollisempaan 

muotoon.71 Historian ”lait” kyllä tunnettiin, mutta lipsuminen kerronnallisempaan tyyliin ja 

suostuttelevampaan muotoon sallittiin, tietyissä rajoissa: perustan piti olla totta, tarinan 

kehittelyn uskottavaa.72 Retoristen keinojen hyödyntäminen oli historiallista totuutta 

täydentävä taito, ei sen vastakohta.73 Yksi tapa lisätä uskottavuutta oli juuri 

silminnäkijätodistukseen vetoaminen.74  

Silminnäkijätodistukseen viitataan kuitenkin verrattain vähän Uudessa testamentissa. 

Byrskog esittää, että varhaiskristilliset kirjoittajat punoivat implisiittisesti olettamuksen 

historiallisesta ja silminnäkijätodistukseen perustuvasta autenttisuudesta teksteihinsä. Paavali 

on ainoa kirjoittaja, joka kertoo itse nähneensä Jeesuksen, ja tämäkin puhuu ylösnousseesta 

Kristuksesta, ei maanpäällisestä Jeesuksesta.75 Luukas kertoo prologissaan saaneensa tietonsa 

silminnäkijöiltä ja ”sanan palvelijoilta.” Byrskog kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

neutraalisti Luukas kuvailee niitä, jotka ovat ryhtyneet häntä aiemmin samaan hankkeeseen: 

myös muut ovat hyödyntäneet silminnäkijöiden kertomuksia, eikä Luukas suhtaudu 

poleemisesti, vähätellen tai oman työnsä erityisyyttä korostaen kollegoidensa ponnistuksiin.76  

 
68 Byrskog 2000, 186–187. 
69 Byrskog 2000, 190–197. 
70. Byrskog 2000, 200–201. 
71 Byrskog 2000, 206–207. 
72 Byrskog 2000, 213. 
73 Byrskog 2000, 223. 
74 Byrskog 2000, 217. Esimerkiksi Josefus vetoaa usein apologeettisista syistä omaan rooliinsa tapahtumien 
todistajana. Toisella vuosisadalla vaikuttanut kirjailija Lukianos satirisoi omaan kokemukseen vetoamista, 
vaikka ei oltaisi nähty edes ”taistelua seinälle maalattuna.” 
75 Byrskog 2000, 246–247. 
76 Byrskog 2000, 228–230. Luvussa 4.1 esitän eriävän kannan tälle väitteelle.  
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Byrskogin suhtautuminen silminnäkijäkysymykseen ei ole voimakkaan optimistinen tai 

skeptinen, ja hän välttää antamasta suoraviivaisia vastauksia kysymyksiin tiettyjen 

raamatunkohtien palautumisesta historian tapahtumiin ja silminnäkijätodistukseen. Hän pitää 

kuitenkin Papiaan kuvausta Markuksesta Pietarin tulkkina mahdollisena, eikä ainakaan näe 

syytä tyrmätä sitä: katkelmassa ei ole apologeettisia tendenssejä, eikä siinä ole antiikin 

historiankirjoituksen kannalta mitään poikkeuksellista. Olisi luontevaa ajatella, että 

evankelista toimisi kuten Papias kertoo Markuksen toimineen; yhteistyössä 

silminnäkijätodistajan kanssa.77 Markuksen evankeliumi on varsin Pietari-keskeinen, mutta 

Byrskog ei näe sitä suorana Pietarin sanelemana silminnäkijätodistuksena. Antiikin 

historiankerronnan konventioita seuraten Markus käytti myös muita lähteitä ja työsti käsillään 

olevasta tiedosta tarkkaan valikoidun ja oman tulkintansa mukaisen tarinan.78 

Byrskogin teoksen merkittävin anti on sillan rakentaminen suullisen ja kirjallisen 

tradition välille. Silta ei tosin ole yksinkertaisesti piirrettävissä oleva kaari menneen ja tulevan 

välillä, vaan edestakaisin kulkeva, yksilöiden ja yhteisöjen vaikutuksesta elävä ja uudelleen 

muotoutuva kiemura. Varhaiskristilliset kirjoittajat lähestyvät historian tapahtumia Byrskogin 

näkemyksen mukaan vankasti menneisyyteen ankkuroituen, mutta aikansa ja kulttuurinsa 

tuotteina he tulkitsivat ennen kaikkea sitä, mikä merkitys menneisyyn tapahtumilla oli 

kirjoittajan nykytodellisuudessa. Byrskog on perehtynyt huomattavaan määrään antiikin 

kirjallisuutta ja kykenee lähestymään antiikin historioitsijan toimintatapoja syvällisesti. 

Kiinnostavaa on, että Byrskog päätyy usean varhaiskristillisen tekstin suhteen 

samansuuntaiseen johtopäätökseen kuin Bauckham; monella traditiolla on vankat juuret 

historiallisissa tapahtumissa, joita silminnäkijät ovat olleet todistamassa ja välittämässä 

eteenpäin. Lukijalle ei kuitenkaan aina jää kirkasta kuvaa siitä, miten suullinen historia 

vaikuttaa kertomusten sisältöön. Byrskog pakeneekin täten taidokkaasti lokerointia ja edustaa 

virkistävän nöyrää suhtautumista kykyihimme päästä objektiivisen totuuden äärelle antiikin 

lähteiden pohjalta.  

2.5 John S. Kloppenborg: Performatiiviset kontekstit muovasivat 
Jeesus-traditiota  

Kanadalaisen raamatuntutkijan John S. Kloppenborgin lähtökohtana Jeesus-tradition 

tarkasteluun on muistin konstruktiivinen ja sosiaalinen luonne. Kloppenborg nojaa 

kognitiivisen psykologian tutkimuksiin, joiden mukaan tapahtuma koodautuu ihmismielessä 

 
77 Byrskog 2000, 273–274. Itse näen apologeettisia tendenssejä Papiaan tekstissä, mutta suhtaudun silti sen 
antamaan kuvaukseen Markuksesta Pietarin tulkkina Byrskogin lailla positiivisesti, ks. luku 4.1. 
78 Byrskog 2000, 292.  
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lukuisiin eri aivojen osiin, joilla jokaisella on oma funktionsa tapahtuman käsittelyssä. Muisti 

ei siis ole varasto, jonne säilötään ja josta myöhemmin noukitaan tapahtumia eri tarpeita 

varten. Juuri muistin konstruktiivinen luonne tekee siitä alttiin virheille. Muisti, 

aktivoidessaan eri aivojen osa-alueita tapahtuman palauttamiseksi, saattaa aktivoida myös 

sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät todellisuudessa ole kyseessä olevan tapahtuman 

rakennusaineita, mutta jotka jollain tavalla liittyvät siihen.79 

Muistamisen sosiaalista ulottuvuutta Kloppenborg käsittelee antropologian alalla 

tehtyjen etnografisten tutkimusten pohjalta. Antropologi Maurice Bloch havaitsi 

kenttätutkimuksissaan Madagaskarilla, miten isäntäperheen vanhin jäsen pyrki ohjailemaan 

Blochin matkakertomuksia muille kyläläisille. Pian Bloch oppi, mikä rooli hänellä oli 

kertomuksen esittämisessä ja missä vaiheessa minkäkin yksityiskohdan suhteen perheen 

vanhempi otti vastuun performanssista.80 Matkakuulumiset sattumanvaraisine 

yksityiskohtineen muuttuivat perheen vanhemman ohjailussa ennustettavaksi, moraalisesti 

hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi, jonka opetuksena oli järjestyksen palauttaminen.81 Bloch 

törmäsi myös toisenlaiseen kollektiivisen muistamisen ilmiöön kylässä. Juhlatilanteissa, joissa 

muisteltiin tuoden 1947 antikolonialistisia kapinoita, olivat muistot tapahtumista moraalisia ja 

opettavaisia. Sen sijaan eri tilanteissa kertoivat kyläläiset tapahtumista aivan eri tavalla: 

yksityiskohtaisina, ei-moralistisina ja topografian mukaan organisoituina. Performatiivinen 

konteksti määritteli sen, miten tarina haluttiin kertoa.82 Kollektiiviset normit ja yhteisön 

identiteetti ohjailevat muistojen välittämistä, joka on aina tilannesidonnaista ja 

performatiivista toimintaa. Kloppenborg painottaa suullisen tradition nopeaa muutostahtia: 

tradition muuttuminen ei vaadi vuosia tai vuosikymmeniä, vaan lyhimmillään yhtä tai kahta 

kertomuskertaa.83  

Siinä missä Blochin tutkimus kuvaa sosiaalisen kontrollin toimivan suullista traditiota 

muuttaen, on sosiaalinen kontrolli toisen raamatuntutkimuksessa paljon hyödynnetyn 

näkökulman mukaan päinvastoin traditiota säilyttävää. Lähi-idässä 1900-luvu loppupuolella 

vuosikymmeniä teologiaa opettaneen Kenneth Baileyn teoria ”epämuodollisesta 

kontrolloidusta” (informal controlled) suullisesta traditiosta on saanut vastakaikua monen 

raamatuntutkijan parissa.84 Sen mukaan vertaukset ja historialliset anekdootit – Baileyn 

 
79 Kloppenborg 2012, 99–101; ks. Schacter & Addis 2007, 774.  
80 Kloppenborg 2012, 107. 
81 Kloppenborg 2012, 108. 
82 Kloppenborg 2012, 108. 
83 Kloppenborg 2012, 109. 
84 Bailey pyrkii teoriallaan erottautumaan niin Bultmannin näkökannasta, jonka mukaan varhainen kirkko on 
legendanomaisilla muutoksillaan häivyttänyt Jeesus-tradition lähes olemattomiin ja toisaalta Gerhardssonin 
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mukaan myös evankeliumitraditiot – kuuluvat suullisen tradition ryhmään, joissa tarinan 

keskeinen juoni ei saa muuttua, mutta joissa yksityiskohdat voivat joustaa. 

Evankeliumitraditiot ovat luonteeltaan sitä säilyttävämpiä, mitä tärkeämpi tarina on yhteisön 

ryhmäidentiteetille.85 Kloppenborg tuo kuitenkin esille, että 2000-luvulla on tarkasteltu 

uudestaan sitä dataa, jonka varaan Bailey on teoriansa rakentanut, ja löydetty räikeitä virheitä 

Baileyn argumentoinnista.86 Näin ollen Baileyn epämuodollisen kontrolloidun suullisen 

tradition mallin uskottavuus on Kloppenborgin mukaan romahtanut.87 Baileyn malli ei 

myöskään ota huomioon niitä muutoksia, joita muistoon kohdistuu välitysketjun 

ensimmäisestä lenkistä alkaen siihen asti, kun siitä vakiintuu yhteisön identiteetille merkittävä 

tarina.88  

 Kloppenborg käsittelee tapausesimerkkinä synoptisesta traditiosta löytyvää ”millä 

mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan” -aforismia. Eri versiot Q-lähteessä, Markuksen, 

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa sekä 1. Clemensin kirjeessä osoittavat (Baileyn  

mallia vastaan) aforismin sanojen pysyneen suurin piirtein samoina, mutta merkityksen 

muuttuneen. Q-lähteen aforismissa mitta toimii Kloppenborgin mukaan vertauskuvana 

armahtavaisuudelle, joka kytketään velkojen anteeksiantamiseen maatalouden vaihdantaan 

pohjautuvassa lainajärjestelmässä.89 Aforismi puhuttelee ennen kaikkea sellaisen 

ensimmäisen vuosisadan palestiinalaisen agraaritalouden edustajan logiikkaa, jolla on 

mahdollisuus joko antaa tai kieltäytyä antamasta lainaa.90 Matteus vie aforismin pois 

maatalousmaisemasta ja sitoo sen Vuorisaarnan tuomioita tihkuvaan kuvastoon. Matteuksen 

käsittelyssä aformismi kuvaa talio-periaatetta (”silmä silmästä”) ja on saanut oikeudellisen 

sävyn.91 Luukas sen sijaan säilyttää Q-lähteen tekstiyhteyden Matteusta uskollisemmin 

Kenttäsaarnassaan, mutta lisää käskyjen sarjaan kolme uutta opetusta ja elävöittää ”millä 

mitalla mittaatte” -aformismia kuvauksella hyvästä mitasta. Luukas rikkoo kokonaan 

 
näkökannasta, jonka mukaan Jeesus opetti seuraajiaan tarkasti kontrolloituun rabbiiniseen tapaan hyödyntäen 
muistitekniikoita, toistoa, kirjoitettuja muistiinpanoja ja tiivistettyjä opetuksia. Bailey 1995, 4–5. Mm. James G. 
Dunn ja N.T. Wright pitävät Baileyn mallia sopivana lähtökohtana Jeesus-tradition tarkasteluun, Weeden 2009, 
3–4.  
85 Bailey 1995, 7–8.  
86 Weeden 2009, 7; 9–16; 19. Bailey on väittänyt eräässä egyptiläisessä kylässä kerrottaneen tarinoita 
lähetystyöntekijä John Hoggista ”lähes identtisellä sanatarkkuudella” sadan vuoden päästä tapahtumista. 
Kuitenkin Hoggin elämäkerran kolmestatoista anekdootista vain kaksi on ylipäätään tunnistettaviksi samoiksi, 
joista Bailey kertoo. Tarinoiden loppuhuipentumat olivat muuttuneet, kuten myös juoni, tapahtumapaikat ja 
henkilöiden nimet. Tytär Rena Hogg vastaavasti viittaa isästään kertoviin tarinoihin ”faktan ja fiktion 
sekasotkuna”, jotka uhkaavat kadottaa tämän ”elämän sanoman.” 
87 Kloppenborg 2012, 116; Weeden 2009, 20–21.  
88 Weeden 2009, 38–40. 
89 Kloppenborg 2012, 121–122. 
90 Kloppenborg 2012, 124. 
91 Kloppenborg 2012, 125–126. 
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aforismin vastavuoroisuuden periaatteen ja vie sen euergetismin – Rooman valtakunnassa 

harjoitetun klienttijärjestelmän – piiriin. Luukkaan evankeliumin performatiivinen konteksti 

eroaa merkittävästi palestiinalaisesta maanviljelysmaisemasta ja aforismi puhuttelee vauraita 

kaupunkilaisia, joille roomalainen hyväntekeväisyysjärjestelmä on tuttu sosiaalinen 

todellisuus.92 Markus taas vie aforismin valon, näkemisen ja ymmärtämiseen piiriin. 

Jeesuksen oppilaat saavat kuulla Jumalan valtakunnan salaisuuden, kun muut kuulevat 

opetukset vain vertauksina. Markuksen käytössä aforismi kuvaa niitä, jotka saavat oppia 

tuntemaan salaisuuden, ja näin ollen, ”millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, ja vielä 

siihen lisätäänkin.”93  

Kloppenborg osoittaa ansiokkaasti, kuinka aforismi, jonka sanamuoto säilyy verrattain 

eheänä eri tekstiyhteyksissä, saa sosiaalisesta ja performatiivisesta kontekstista riippuen hyvin 

erilaisia merkityksiä. Tämä asettaa kyseenalaiseksi raamatuntutkimusta leimanneen tarpeen 

etsiä Jeesuksen alkuperäistä sanamuotoa, sillä joka tapauksessa sanat eivät operoi 

kontekstistaan irrallisina. Kun traditio siirtyy paikasta toiseen, muuttuu se paitsi muistin 

vaikutuksesta, myös sosiaalisen piirin vaikutuksesta.94 Kloppenborgin esimerkki valaisee 

hyvin aforismien muuntautumiskykyä kollektiivisen muistin prosessissa, mutta ei kuitenkaan 

ota kantaa muunlaisten muistojen, kuten omaelämäkerrallisten tapahtumien, välittämiseen. 

3 Muistin mekanismit  
Tässä luvussa kartoitan, minkälainen prosessi on muistojen rakentumisen taustalla. Lähden 

liikkeelle yksilöstä: mitä ja miten ihmismieli muistaa ja toisaalta on muistamatta? Tiivistän 

luvussa 3.1 psykologian ja kognitiotieteiden aloilta tärkeimmät havainnot yksilön muistin 

mekanismeista. Luvussa 3.2 siirryn muistin ja muistamisen sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

Selvitän, mitä muistolle tapahtuu, kun siitä tulee yhteisön jakama kertomus; osa yhteisön 

jaettua menneisyyttä. Lopuksi luvussa 3.3 koostan yhteenvedon sosiaalisen muistin prosessin 

eri vaiheista.  

 

 
92 Kloppenborg 2012, 126–128. 
93 Kloppenborg 2012, 130–131. 
94 Kloppenborg 2012, 132. 



19 
 

3.1 Yksilön muisti: Miten ihmismieli muistaa? 
Muistia pidetään nykytutkimuksessa monesta eri muistisysteemistä rakentuvana 

kokonaisuutena. Vaikka absoluuttista varmuutta eri muistisysteemien anatomisesta 

rakenteesta ei ole, olettaa moni tutkija, että muisti koostuu lyhyt- ja pitkäkestoisesta muistista 

ja että pitkäkestoinen muisti jakautuu edelleen eksplisiittiseen ja implisiittiseen muistiin 

(kuvio 1).95  

Eksplisiittinen muisti sisältää niitä tietoja ja tapahtumia, joita ihminen tietoisesti voi 

palauttaa mieleensä – sanoja, näkymiä, kasvoja, tarinoita ja niin edelleen – ja se käsittää 

episodisen (menneitä tapahtumia tallentavan) ja semanttisen (yleistä tietoa sisältävän) muistin. 

Implisiittinen muisti kattaa kirjavan joukon omaksuttuja taitoja, joita ihminen käyttää 

tiedostamattomasti, kuten lukee ja kävelee. Käsittelen seuraavaksi muistin eri osa-alueiden 

toimintaa (3.1.1–3), jonka jälkeen tarkastelen, millä tavalla muistot ovat alttiita muuttumaan 

(3.1.4). 

3.1.1 Episodinen muisti ja omaelämäkertamuisti 
Episodiset muistot koskevat tiettyjä tapahtumia tietyssä ajassa ja paikassa. Episodinen muisti 

on neurokognitiivinen järjestelmä, joka mahdollistaa ”mentaalisen aikamatkailun.” Sen 

edellytyksenä on kyky erottaa nykyhetken kokemus subjektiivisesta ajasta, eli tietoisuus siitä 

mielenmaisemasta, jonne ihminen matkustaa muistellessaan mennyttä tapahtumaa.96 

Neurotieteissä on viime vuosikymmenten aikana otettu teknologisia kehitysharppauksia 

erityisesti aivokuvantamisen saralla, ja episodisen muistamisen on todettu aktivoivan osittain 

 
95 Baddeley 2015, 12–13.  
96 Tulving 2002, 2. 

Kuvio 1. Pitkäkestoisen muistin osa-alueet Squiren mallia mukaillen. Squire 1992, 233; Baddeley 2015, 13. 
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eri aivoalueita kuin semanttisen muistamisen.97 Siinä missä semanttinen muistin avulla yksilö 

kerää yleistä tietoa ympäröivästä maailmasta, voi hän episodisen muistin avulla mentaalisesti 

irrottaa itsensä nykyhetkestä ja tietoisesti siirtyä menneeseen, subjektiivista aikaa halliten. 

Tämä kyky kehittyy ihmisellä suhteellisen myöhään, esiintyen täydellisesti ehkä vasta 

nelivuotiailla lapsilla.98 Moni tutkija liittää episodisen muistin myös kykyyn kuvitella 

tulevaisuutta.99  

Episodinen muisti koostuu muistitutkija Martin A. Conwayn mukaan yhdeksästä 

ominaisuudesta: 1) Episodinen muisti sisältää kiteytettyjä taltiointeja kokemuksista. Ne ovat 

kokemuksia lähellä ja viittaavat niihin, mutta eivät ole tarkkoja tallenteita tapahtuneesta. 2) 

Muiston yksityiskohtiin on vaihteleva pääsy riippuen siitä, miten muisto on koodautunut 

mieleen (esimerkiksi millaisessa ympäristössä muisto syntyy ja kuinka aktiivisesti muistoa 

myöhemmin palautetaan mieleen). 3) Muistot ilmenevät visuaalisina mielikuvina. 4) 

Muistoilla on perspektiivi, joko ”kenttä” eli tapahtuman kokeneen henkilön näkökulma tai 

”havainnoija” eli muistaja näkee myös itsensä muistaessaan tapahtumaa. 5) Muisto edustaa 

vain pientä hetkeä kokemuksesta. 6) Muisto säilyy pääpiirteittäin tapahtuman kulun 

mukaisessa aikajärjestyksessä. 7) Suurin osa episodisista muistoista unohtuu nopeasti. 8) 

Episodiset muistot tekevät omaelämäkerrallisesta (pitkäkestoisesta) muistamisesta spesifiä. 9) 

Muistoihin pääsy laukaisee muistikokemuksen.100   

Conwayn mukaan ne muistot, jotka liittyvät yksilön tavoitteiden hallintaan, ovat 

alttiimpia tallentumaan pitkäaikaiseen omaelämäkertamuistiin. Episodisen muistin yksikkönä 

on episodinen elementti, useimmiten visuaalinen mielikuva tietystä tapahtumahetkestä. 

Episodinen elementti kytkeytyy ihmisen kognitiossa kehykseen, joka kokoaa yhden tai 

useamman episodisen elementin käsitteelliseksi tiedoksi asiayhteydestä.101 Kehys siis asettaa 

 
97 Baddeley 2015, 166–167. Episodisen ja semanttisen muistijärjestelmän biologisesta erosta vihjaa, joskaan ei 
aukottomasti todista, eräiden vakavasta muistinmenetyksestä kärsivien potilaiden erot episodisen ja semanttisen 
muistin toimintakyvyssä, kuten ”K.C.:n” kohdalla. Moottoripyöräonnettomuudessa 30-vuotiaana päähän vakavia 
vammoja saaneen K.C.:n älyllinen kapasiteetti onnettomuuden jälkeen oli lähellä terveen ihmisen kognitiivisia 
kykyjä; hän luki, kirjoitti, tunsi matematiikkaa, historiaa, maantiedettä ja muita ”kouluaineita”, pelasi shakkia ja 
korttipelejä ja hän suoriutui lyhyen aikavälin muistitesteistä normaalisti. K.C., vaikka pystyi oppimaan uutta 
tietoa, ei kuitenkaan muistanut yhtäkään henkilökohtaisesti kokemaansa tapahtumaa koko elämänsä ajalta – ei 
edes laboratioriokokeita, joissa hänen muistiaan tutkittiin. Tulving 2002, 12–18. 
98 Tulving 2002, 2–3; 5–8.  
99 Tulving 2002, 14; Conway 2009, 2307. Vakavasta muistinmenetyksestä kärsiviltä potilailta puuttuu kyky 
hahmottaa tulevaisuutta. Sama ilmiö näkyy myös masennuksessa; vakavasti masentuneilla potilailla esiintyy 
tavallista enemmän yleisluontoisia muistoja tarkkojen muistojen kustannuksella. Samaan aikaan vakavasti 
masentuneiden on vaikea luoda tarkkoja mielikuvia tulevaisuudestaan, ja he kykenevät vain yleiseen 
tulevaisuuden ajatteluun, josta puuttuvat spesifit tavoitteet ja suunnitelmat.   
100 Conway 2009, 2305–2307; 2309. 
101 Conway 2009, 2308. 
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muiston osaksi kokonaisuutta ja tulkitsee sen merkitystä.102 Ajan mittaan osa muistikuvista eli 

episodisista elementeistä käy tarpeettomiksi, jolloin käsitteellistä tietoa sisältävät kehykset 

korvaavat ne. Kun esimerkiksi lapsi näkee tarpeeksi monta kertaa palloa potkittavan, ei hänen 

enää ole tarpeen palauttaa mieleensä yksittäisiä muistikuvia palloista, vaan ymmärrys pallojen 

merkityksestä vierivinä ja potkittavina esineinä on saavutettu. Moni episodinen elementti 

pysyy kuitenkin saavutettavissa läpi elämän, joten kaikkien muistojen ei ole tarkoitus 

korvautua käsitteellisellä tiedolla. Conwayn mukaan episodisten elementtien tärkein 

ominaisuus onkin tuottaa spesifiä tietoa ja liittää se osaksi yleistä, käsitteellistä tietoa ihmisen 

minäkuvaa varten.103  

Episodinen elementti ja kehys muodostavat Conwayn mallin mukaan yksinkertaisen 

episodisen muiston (SEM, simple episodic memory), ja yksinkertaiset episodiset muistot 

organisoituvat vuorostaan monimutkaisiksi episodisiksi muistoiksi (CEM, complex episodic 

memory). Monimutkainen episodinen muisto on muisto tietystä tapahtumasta ja sen eri 

”kohtauksista,” ja se palvelee erityisesti ihmisen tavoitteiden saavuttamisessa.104 Esimerkiksi 

muisto yliopiston pääsykokeista sisältää episodisia elementtejä kehyksineen auditoriossa 

istumisesta muiden kokelaiden kanssa ja koekysymyksiin vastaamisesta. Muisto saattaa 

tallentua omaelämäkertamuistiin rakentaen henkilön minäkuvaa siitä, miten hän selviytyi 

stressitilanteesta.  

Episodiset muistot toimivat omaelämäkertamuistin rakennuspalikoina. 

Omaelämäkertamuisti (autobiographical memory) on muistitutkimuksessa käytetty termi 

niistä pitkäaikaisista muistoista, jotka ovat ihmisen minäkuvan kannalta merkittäviä.105 

Omaelämäkertamuisti koskee sekä episodista että semanttista muistisysteemiä: episodinen 

muisti kytkee siihen muistikuvia esimerkiksi ensimmäiseltä kesäleiriltä tai interrail-reissulta, 

kun taas semanttisessa muistissa on tieto omasta kotipaikkakunnasta, sukulaisten 

asuinpaikoista ja ystävien nimistä. Vaikka omaelämäkertamuistia pidetään erityisenä ja 

tärkeänä aspektina ihmisen muistia, ei tutkimuksessa ole löydetty selkeää näyttöä 

omaelämäkertamuistista erillisenä tai rajattuna osa-alueena, jolla olisi selkeä funktio – pitkälti 

siitä syystä, että omaelämäkertamuistia on niin vaikea tutkia.106  

 
102 Conway 2009, 2309. 
103 Conway 2009, 2311–2312. 
104 Conway 2009, 2309–2311. 
105 Skowronski & Walker 2004, 560; Baddeley 2015, 299. 
106 Baddeley 2015, 300. Suurinta osaa ihmisen muistoista on vaikea todistaa oikeiksi tai vääriksi, sillä 
tapahtumiin sellaisenaan mahdotonta päästä. Klassinen metodi on ollut testata omelämäkertamuistia 
päiväkirjamerkintöjen perusteella, kuten esimerkiksi Wagenaar 1980-luvulla (ks. luku 2.2). 
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Conwayn mukaan omaelämäkertamuistin tehtävänä on ylläpitää koherenssia, eli 

johdonmukaista minäkuvaa. Näin ihminen käsittelee muistojensa avulla sitä, kuka hän on ja 

mihin hän uskoo pystyvänsä. Koherenssin säilyttämiselle jännitteinen voima on vastaavuuden 

vaatimus: muistojen tulee vastata todellisia tapahtumia. Evolutiivisesti muistijärjestelmä, joka 

ei tuota todellisuutta vastaavia muistoja, ei olisi ihmiselle hyödyllinen. Samalla tavalla liian 

kirjaimellinen muisti aiheuttaisi kaaoksen ihmismieleen.107 Ihmisen kognitiossa tasapainoa 

hakee siis kaksi ajoittain ristiriitaista tavoitetta: muistojen muovautuminen sen mukaan, mitä 

ihminen itsestään ajattelee ja toisaalta muistojen uskollisuus todellisille tapahtumille.  

3.1.2 Semanttinen muisti ja skeemat 
Semanttinen muisti on se osa muistista, joka tallentaa yleisen, ympäröivää maailmaa 

koskevan tiedon: mitä fotosynteesi tarkoittaa, mikä on Norjan pääkaupunki ja mitä kosmologi 

tutkii. Semanttinen muisti ei viittaa tiettyyn yksittäiseen tapahtumaan, vaan on luonteeltaan 

käsitteellistä.108 Siinä missä episodisten muistojen mieleen palauttamiseen liittyy usein 

(joskaan ei aina) tunne tietoisesti menneeseen tapahtumaan palaamisesta, ei vastaavaa 

”mentaalista aikamatkailua” tapahdu semanttista tietoa mieleen palautettaessa. Semanttiseen 

muistiin liittyy usein ”tietoisuus tietämisestä”: tietoisuus siitä, että tietää jonkun asian 

todeksi.109 

Semanttisen ja episodisen muistin erillisyyteen viittaavat tutkimustulokset 

muistinmenetyksestä kärsineillä potilailla, joiden semanttinen muisti on säilynyt lähes 

vahingoittumattomana, vaikka muistot omakohtaisesti koetuista asioista ovat kadonneet. 

Myös vastakohtaisia muistinmenetystapauksia tunnetaan: semanttista dementiaa sairastavat 

henkilöt ovat menettäneet suuren osan käsitteellistä tietoaan samalla kun kognitiiviset taidot 

ja episodinen muisti ovat säilyneet suhteellisen eheinä.110 Kuitenkin semanttinen ja 

episodinen ovat toiminnoiltaan toisistaan riippuvaisia. Erityisesti kaukaisten tapahtumien 

muistamisessa semanttista dementiaa sairastavat potilaat suoriutuvat huonosti. Tämä kertonee 

siitä, että semanttinen tieto tarjoaa tärkeän kehyksen, jonka varaan episodinen muisti 

rakentuu. Moni muisto sisältää sekä episodista että semanttista muistitietoa.111 

Semanttinen muisti järjestyy pitkälti skeemojen varaan. Skeemat ovat 1930-luvulla 

vaikuttaneen, brittiläisen filosofin ja psykologin Frederick Bartlettin tutkimusten perintöä. 

 
107 Conway 2005, 595–596. 
108 Baddeley 2015, 165. 
109 Baddeley 2015, 166. 
110 Baddeley 2015, 166–167.  
111 Baddeley 2015, 167–168. 
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Bartlett halusi viedä muistitutkimuksen täysin eri suuntaan, mihin Ebbinghausin tiukan 

kontrolloidut kokeet merkityksettömien tavujen ulkoa opetteluineen olivat muistitutkimusta 

ohjanneet. Bartlett toi muistitutkimuksiin monimutkaisia ja epämuodollisia – mahdollisimman 

aitoja – kulttuurin tuotteita, kuten kansantaruja ja piirustuksia. Tunnetussa tutkimuksessaan 

Bartlett kertoi opiskelijoilleen natiiviamerikkalaisen kansantarun ”Aaveiden sota” (The War 

of the Ghosts), jonka hän pyysi opiskelijoitaan palauttamaan jälkikäteen mieleensä. 

Opiskelijoiden muistamana taru oli aina alkuperäistä lyhyempi. Vielä kiinnostavampi 

havainto oli opiskelijoiden pyrkimys löytää tarinasta merkitys: opiskelijat muovasivat 

tiedostamattaan tarinan istumaan paremmin omaan maailmankuvaansa ja asettivat siihen 

merkityksiä, joita alkuperäisestä tarinasta puuttui.112  

Bartlett havaitsi, että merkityksiä luotiin skeemoilla; pitkäaikaisilla jäsentyneen tiedon 

representaatioilla. Skeemat auttavat ihmistä hahmottamaan uutta tietoa asettamalla se tiettyyn 

rakenteeseen, ikään kuin kehyksiin, joissa tiedosta tulee ymmärrettävä. Baddeley kuvaa 

skeemaa ”integroiduksi lohkoksi tietoa maailmasta, tapahtumista, ihmisistä ja toiminnasta.”113 

Skeemat vaikuttavat siihen, mitä muistamme. Eräässä tutkimuksessa osallistujille kuvailtiin 

poliitikkoa, josta tuli häikäilemätön diktaattori, ja jonka tyrannia lopulta johti maansa 

kukistumiseen. Osalle osallistujista henkilön nimeksi kerrottiin Adolf Hitler. Ne, jotka olivat 

lukeneet tarinan Hitleristä, muistivat selvästi muita todennäköisemmin – mutta virheellisesti – 

lukeneensa virkkeen ”hän vihasi erityisesti juutalaisia ja vainosi heitä.” Tutkijoiden mukaan 

juuri skemaattinen tieto Hitleristä vääristi osallistujien muistia. Merkillepantavaa on, että 

skemaattinen tieto kytkeytyy erityisesti pitkäkestoiseen muistiin: viikon päästä muistikuvat 

olivat alttiita vääristymään Hitler-skeemalla, mutta eivät vielä viisi minuuttia tarinan 

lukemisen jälkeen.114 Ajan kanssa täydennämme siis tiedostamatta muistikuviamme 

skemaattisella tiedolla. 

Skeemojen ajatellaan vaikuttavan ainakin kahdella tavalla, käsikirjoituksina ja 

kehyksinä. Käsikirjoitukset ovat representaatioita tapahtumista ja niiden seurauksista: 

käsikirjoitus kertoo, miten tietty tapahtuma, kuten ravintolakäynti, tyypillisesti etenee. Kun 

pohdimme tapahtunutta, ajattelemme oikeastaan, mikä olisi paras käsikirjoitus kuvaamaan 

sitä.115 Kehykset taas ovat tietorakenteita tietystä aspektista ympäröivää maailmaa, kuten 

rakennuksesta: suurimmalla osalla ihmisistä on vakiintunut käsitys siitä, mistä osista rakennus 

 
112 Baddeley 2015, 138–139; Fentress & Wickham 1992, 34–36. 
113 Baddeley 2015, 182. 
114 Baddeley 2015, 139–140. 
115 Czachesz 2017, 70. 
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koostuu (seinistä ja lattiasta), kun taas joku osa kehyksestä on vapaampi vaihtelulle, kuten 

käsitys mahdollisista rakennusmateriaaleista.116 Rakennus ilman seiniä tai lattiaa ei täytä 

rakennuksen kriteereitä, mutta rakennusmateriaalien suhteen, syystä tai toisesta, ihmismieli on 

sallivampi: pystyt helposti tunnistamaan vaikka vaahtokarkeista tehdyn talon rakennukseksi, 

koska se vastaa mielesi kehystä rakennuksesta. Käsikirjoitukset ja kehykset muuttuvat ja 

niiden määrä kasvaa sitä mukaa, kun ihminen oppii ja saa uusia elämänkokemuksia. Usein 

tapahtuman mukauttaminen jo olemassa olevaan käsikirjoitukseen on kuitenkin pienempi 

kognitiivinen ponnistus kuin uuden käsikirjoituksen kokoonpaneminen.117 

Skeemojen avulla ihminen voi muodostaa realistisia odotuksia. Maailma on 

ennustettavampi skeemojen ansiosta, sillä useimmiten odotuksemme vahvistuvat 

(kauppareissu etenee tavanomaiseen tapaansa). Näin skeemat ehkäisevät kognitiivista 

ylikuormittumista, kun yksilön ei tarvitse stressaantua arkipäiväisistä tapahtumista. Kun 

tapahtuman kulku poikkeaa käsikirjoituksesta, reagoimme usein voimakkaasti. Toinen tärkeä 

elementti skeemoissa on niiden mahdollistama päättely: skeemojen avulla täydennämme 

aukkoja kuulemistamme ja kokemistamme asioista, ja pystymme näin ollen ymmärtämään 

ympäröivää maailmaa paremmin.118 Skeemat kuitenkin väistämättä ja automaattisesti 

muuttavat informaatiota mielessämme, halusimme tai emme.119 

3.1.3 Työmuisti 
Mitkä muistot lopulta päätyvät pitkäaikaiseen muistiin, ja miten? Muistitutkimus perustui 

aiemmin yksisuuntaiseen malliin, jossa muisto siirtyi lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen 

muistiin pitkälti sen perusteella, kuinka aktiivisesti muistoa palautetaan mieleen.120 Nykyään 

muistojen muodostuminen ymmärretään paljon monimutkaisemmaksi prosessiksi. Yksi 

vaikutusvaltaisimmista muistitutkimuksen teorioista on Alan Baddeleyn ja Graham Hitchin 

vuonna 1974 kehittämä työmuisti (working memory), jota Baddeley on laajentanut 2000-

luvulla.121 Työmuisti on tietoinen osa muististamme. Se kuvaa paitsi muistin toimintaa, myös 

mielen työskentelyä tiedon prosessointia ja aktiivista muistin käsittelyä. Työmuisti koostuu 

neljästä osasta (kuvio 2).  

 
116 Baddeley 2015, 182. Vrt. Conwayn kuvaamaan episodisen muistin ”kehykseen”, luku 3.1.1. 
117 Czachesz 2017, 70. 
118 Baddeley 2015, 184. 
119 Czachesz 2017, 69. 
120 Ks. esim. Baddeley 2015, 9; 68.  
121 Ks. työmuistin teorian kehityksestä Baddeley 2015, 67–84. 
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Keskusyksikkö kontrolloi työmuistia. Sen oletetaan toimivan kahdessa eri moodissa: 

tutuissa rutiinitilanteissa automaattinen moodi operoi olemassa oleviin tapoihin nojaten, kun 

taas tarkkaavaisuutta vaativissa tilanteissa niin kutsuttu SAS-järjestelmä (supervisory 

attentional system) käynnistyy. Keskusyksikön tärkein tehtävä on kiinnittää huomio käsillä 

olevaan tehtävään. Sen ansiosta ihminen kykenee myös suorittamaan kahta asiaa samaan 

aikaan, kuten ajamaan autoa ja puhumaan kanssamatkustajan kanssa.122 Keskusyksikkö ikään 

kuin johtaa ja koordinoi työmuistia.  

Visuospatiaalinen lehtiö ylläpitää visuaalisia ja avaruudellisia mielikuvia, jotta niitä 

voisi väliaikaisesti käsitellä ja manipuloida erilaisia tehtäviä suoritettaessa.123 Jos sähkökatkos 

pimentäisi yhtäkkiä kotisi, pystyisit visuospatiaalisen lehtiösi toiminnan avulla suunnistamaan 

pimeässä sille keittiönlaatikolle, jossa säilytät taskulamppuasi. Fonologinen kehä, jota on 

kaikista työmuistin komponenteista tutkittu eniten, käsittää lyhytaikaisen säilön akustiselle 

materiaalille sekä mekanismin, jonka avulla ihminen pystyy mielessään toistamaan asioita ja 

varastoimaan hetkellisesti ääni-informaatiota. Fonologisen kehän avulla keskivertoihminen 

pystyy spontaanissa tilanteessa painamaan mieleensä kuuden tai seitsemän numeron sarjan – 

kestoltaan reilun kahden sekunnin verran materiaalia. Tämän jälkeen hän joutuu turvautumaan 

fonologisen kehänsä avulla ääneti numeroiden toistamiseen säilyttääkseen numerosarjan 

mielessään. Fonologisen kehän oletetaan tukevan erityisesti kielen oppimisessa.124 

 
122 Baddeley 2015, 78–81. 
123 Baddeley 2015, 76–78. 
124 Baddeley 2015, 44–45; 70–76. 

Kuvio 2. Työmuistin eri elementit Baddeleyn mallin mukaan. Baddeley 2015, 83. 
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Episodinen puskuri on neljäs komponentti, jonka Baddeley lisäsi vuonna 2000 

työmuistimalliin, koska mallista puuttui kytkös pitkäkestoiseen muistiin. Jotenkin ihmisellä 

oli oltava pääsy pitkäkestoiseen muistiin suorittaessaan tehtäviä tai tehdessään päätelmiä 

ympäröivästä maailmasta. Toinen puute oli kytkös visuospatiaalisen lehtiön ja fonologisen 

kehän välillä: miten ne pystyivät kommunikoimaan keskenään, vaikka niiden kapasiteetti oli 

osoittautunut hyvin rajalliseksi? Episodinen puskuri vastasi näihin ongelmiin. Baddeley 

olettaa episodisen puskurin olevan linkki työmuistin eri komponenttien välillä. Sen lisäksi se 

kytkee yhteen työmuistin ja pitkäkestoisen muistin sekä työmuistin ja aistihavainnoinnin. 

Puskuri pystyy pitämään kerralla noin neljää eri ”lohkoa” tai episodia työmuistin saatavilla. 

Episodit voivat siis olla visuaalista, verbaalista, semanttista tai muunlaista informaatiota, 

jonka lähteinä ovat joko aistihavainnot tai pitkäkestoisessa muistissa oleva tieto, kuten 

kielitaito, muistot menneistä tapahtumista tai ymmärrys eri objektien merkityksistä. Baddeley 

kuvaa episodista puskuria passiiviseksi näytöksi; se kokoaa työmuistin eri komponentteja 

yhteen ja varastoi informaatiota, kun taas aktiivinen toiminta on lähtöisin muualta.125 

Työmuistia voi ajatella myös pullonkaulana, joka puskee ulos informaatiota sitä mukaa, kun 

uutta tulee tilalle. Pullonkaulaefektiä ehkäistäkseen ihmisen on ryhmiteltävä tietoa helposti 

muistettaviin lohkoihin.126  

Baddeleyn malli on verrattain uusi ja tulee varmasti seuraavien vuosikymmenten aikana 

tarkentumaan, mutta se on jo nyt saavuttanut vankan aseman muistitutkimuksessa. Sen tärkein 

anti on kuvata muistin toimintaa tehden oikeutta sen kompleksisuudelle. Muistin toimintaa ei 

tule yksinkertaistaa jakamalla se episodiseen ja semanttiseen muistiin; episodinen ja 

semanttinen muisti ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja vain harva muisto on puhtaasti 

jompaakumpaa. Työmuistimalli kuvaa, miten tietoinen, mentaalinen työskentelymme on 

jatkuvasti riippuvaista omista muistoistamme, kulttuurisista skeemoista ja kielestä. 

3.1.4 Muistin heikkoudet 
Suurin osa muistoista katoaa ajan mittaan. Mikäli muistaisimme tarkasti kaiken kokemamme, 

olisi ihmismieli jatkuvan kaaoksen tilassa. Muistin epätarkkuudet ovat evoluutiobiologisesta 

näkökulmasta elintärkeitä mekanismeja estämään aivojen ylikuormitusta ja priorisoimaan 

tärkeää tietoa.127 

 
125 Baddeley 2015, 81–84. 
126 Czachesz 2017, 66–67. Czachesz käyttää esimerkkinä Matteuksen ja Luukkaan autuaaksijulistuksia; 
Matteuksella on yhdeksän ja Luukkaalla neljä ja lisäksi neljä ”voi”-huutoa. Molempien autuaaksijulistukset on 
jaettavissa pienempiin yksiköihin temaattisten ja kielellisten seikkojen pohjalta. Myös Matteuksen ja Luukkaan 
listat kahdestatoista opetuslapsesta on lohkottu helposti muistettaviin pareihin. 
127 Schacter 2002, 209. 
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Daniel L. Schacterin ”muistin seitsemän syntiä” on muistitutkimuksen tunnetuimpia 

malleja kuvaamaan muistin vääristymiä. Alla olevaan taulukkoon on tiivistetty Schacterin 

muistin seitsemän syntiä. Näistä kolme ensimmäistä, katoavuus, hajamielisyys ja 

lukkiutuminen, ovat tekemättä jättämisen syntejä: emme pysty palauttamaan mieleen haluttua 

asiaa. Kolme seuraavaa syntiä, väärin kohdistaminen, johdateltavuus ja vääristyminen, ovat 

tekemisen syntejä: muisto on olemassa, mutta se muistetaan tavalla tai toisella väärin. 

Viimeinen synti, itsepintaisuus, sen sijaan kuvaa muistoa, jonka haluaisi unohtaa, mutta se 

pysyy sinnikkäästi ja elävästi mielessä.128 Jeesus-tradition näkökulmasta erityisesti katoavuus, 

johdateltavuus ja vääristyminen vaikuttavat muistojen välittämiseen.129  

Synti Kuvaus Esimerkki 

Katoavuus Ajan myötä heikkenevä 
muiston saavutettavuus 

Kauan sitten tapahtuneiden 
asioiden unohtaminen 

Hajamielisyys Keskittymisen puute, joka 
johtaa unohtamiseen 

Henkilö ei muista, minne 
jätti autonavaimet 

Lukkiutuminen Tieto on tilapäisesti 
saavuttamattomissa 

Muisto on ” kielen päällä” 

Väärin kohdistaminen Muistin lähde määritellään 
väärin 

Unen sekoittaminen 
muistoon tositapahtumasta 

Johdateltavuus Muistot kokemuksista, joita 
ei koskaan tapahtunut 

Johdattelevat kysymykset, 
jotka tuottavat valheellisia 
muistoja  

Vääristyminen Tämänhetkinen tietämys ja 
uskomukset vääristävät 
muistoja menneestä 

Menneiden asenteiden 
muistaminen nykyhetken 
asenteiden valossa 

Itsepintaisuus Muisto ei katoa, vaikka 
henkilö niin haluaisikin 

Traumaattiset muistot 
sotakokemuksista 

Taulukko 1. Daniel Schacterin muistin seitsemän syntiä. Schacter, Chiao & Mitchell 2003, 228. 

Katoavuus tarkoittaa yksinkertaisesti ajan mittaan unohtamista. Luvussa 2.2 

käsittelemäni McIverin esittelemät muistitutkimukset koskivat pääasiassa juuri tätä muistin 

heikkenemisen kategoriaa. Vetäen yhteen voi todeta muistin katoavuuden merkitsevän 

erityisesti seuraavia seikkoja: 

 
128 Schacter 2002, 14–15. 
129 Näin ajattelee myös McIver 2011 ja Kloppenborg 2012. Katoavuus on ilmeinen riski Jeesukseen liittyvien 
muistojen vääristymisessä: koska muistot vakiintuivat vasta vuosikymmenten jälkeen kirjoitetuiksi 
evankeliumitraditioiksi, on ajallinen etäisyys tapahtumiin kasvattanut riskiä unohtaa tai muistaa virheellisesti. 
Johdateltavuus liittyy erityisesti siihen silmiinpistävään seikkaan, että Jeesus-traditiot saivat juutalaisten pyhistä 
kirjoituksista inspiraatiota, tai jopa rakennusaineksia – Jeesuksen elämää ja kuolemaa selitettiin juutalaisten 
kirjoitusten valossa. Vääristyminen liittyy myös viiveeseen muistojen kirjaamisessa ylös; Jeesuksen julkinen 
toiminta nähtiin pääsiäisen jälkeisessä valossa ja muistot värittyivät ylösnousemukseen liittyvien kokemusten ja 
kertomusten pohjalta. Myös myöhemmät kehityskulut, kuten toisen temppelin tuho, vaikutti siihen, miten 
Jeesuksen opetukset ja teot muistettiin.  
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– Muistin katoavuus ei ole lineaarista, vaan on tyypillisesti alussa nopeaa ja hidastuu 

ajan kuluessa, tasoittuakseen lopulta pitkällä aikavälillä (Ebbinghausin 

unohtamiskäyrä).  

– Säilömuistiin saattaa tallentua jopa yli kahdeksi vuosikymmeneksi semanttista 

tietoa, kuten vieraan kielen taitoa, vaikkei sitä aktiivisesti harjoittaisi.  

– Autobiografisista eli omaelämäkerrallisista tapahtumista muistiin jäävät parhaiten 

miellyttävät, tunnetasoltaan voimakkaat ja harvinaislaatuiset tapahtumat. Muistojen 

kertaaminen lisää niiden alttiutta pysyä pitkäkestoisessa muistissa. 

– Välähdysmuistikuvat eli muistot hetkestä, jolloin ihminen sai ensimmäistä kertaa 

kuulla yllättävästä ja ravisuttavasta tapahtumasta, eivät ole erityisen täsmällisiä, 

vaikka aiemmista tutkimuksista näin on päätelty. Välähdysmuistikuvat ovat 

käytännössä yhtä alttiita virheille kuin arkipäiväiset tapahtumat, mutta elävyytensä 

vuoksi ne usein koetaan tarkoiksi. 

– Sen sijaan varsin yksityiskohtaistakin tietoa saattaa tallentua omakohtaisesti 

koetuista tapahtumista jopa vuosikymmeniksi. Mitä vahvemmin tapahtuma 

kytkeytyy ihmisen sosiaaliseen identiteettiin, sitä tehokkaammin se säilyy muistissa.  

Muistin katoavuuden seurauksena suurin osa kokemistamme asioista vaipuu 

unohduksiin. Muistin keskeisestä roolista identiteetin rakentajana johtuen voi kuitenkin 

luottaa siihen, että ihmisen minäkuvan kannalta keskeiset tapahtumat säilyvät jokseenkin 

pysyvästi ihmisen mielessä.130 Muisto, vaikka olisikin pysyvä, voi kuitenkin olla vääristynyt. 

Schacterin seitsemän synnin listalla johdateltavuus on muistin mekanismeista toinen, joka on 

todennäköisesti vaikuttanut Jeesus-traditioiden muotoutumiseen. 

Johdateltavuus tarkoittaa ”yksilön taipumusta liittää ulkoisista lähteistä – muilta 

ihmisiltä, kirjallisesta materiaalista tai valokuvista, jopa mediasta – tulevaa harhaanjohtavaa 

tietoa henkilökohtaisiin muistoihinsa.”131 Koska johdateltavuus mielen mekanismina 

muistuttaa väärin kohdistamisen syntiä, on syytä käydä sekin lyhyesti läpi. Väärin 

kohdistaminen johtuu usein niin kutsutusta tiedostamattomasta transferenssista eli ilmiöstä, 

jossa muistikuvan lähde siirtyy asiayhteydestä toiseen.132 Ilmiö on surullisenkuuluisa 

virheellisistä silminnäkijätodistuksista: ihmisellä on hatara muistikuva aiemmin näkemästään 

henkilöstä, ja tämä tuttuuden tunne yhdistetään virheellisesti rikostilanteeseen.133 Virhe 

 
130 Conway 2009, 2307; 2310. 
131 Schacter 2002, 128.  
132 Schacter 2002, 106. 
133 Schacter 2002, 111. 
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syntyy, koska kokemuksen tarkka muistaminen edellyttää valtavaa kognitiivista ponnistusta, 

jossa kokemuksen eri osat – aika, paikka, paikalla olleet ihmiset, ihmisten asemat ja 

keskinäiset suhteet, asut, sääolosuhteet ja niin edelleen – on yhdistettävä toisiinsa eheäksi 

kokonaisuudeksi. Epäselviä muistoja kompensoidaan tutuilla muistikuvilla, jotka sopivat 

kokemukseen, mutta jotka eivät faktisesti liity kyseiseen tapahtumaan.134  

Johdateltavuuden harhalle mieli altistuu vastaavasti sekoittaessaan muiston lähteen, 

mutta tässä tapauksessa mieli saattaa tuottaa kokonaan valheellisia muistoja. Valheelliset 

muistot olivat kiihkeä keskustelunaihe 1980- ja 1990-luvuilla Yhdysvalloissa, kun 

oikeuskäsittelyyn tuli lukuisia tapauksia, joissa aikuiset syyttivät vanhempiaan seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä lapsuudessaan. Aikuiset kertoivat yhtäkkiä muistavansa lapsuudestaan 

karmivia yksityiskohtia, joita eivät olleet aiemmin muistaneet. 135 Tapauksiin liittyi usein 

jonkinlainen terapia tai self help -oppaan menetelmä, jonka avulla muistot ”palautuivat.” 

Moni terapeutti käytti tuohon aikaan johdattelevia ja oletettuja traumoja visualisoivia 

kyselytekniikoita, joiden tavoitteena oli juuri tukahdutettujen muistojen palauttaminen. Kävi 

ilmi, että osa syytteen nostaneiden muistoista oli valheellisia.136 Valheelliset muistot nousivat 

paitsi julkiseksi keskustelunaiheeksi, myös tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi. 

Muistin johdateltavuuden kärkitutkijoihin kuuluva Elizabeth Loftus tunnetaan vuonna 

1993 julkaistusta tutkimuksestaan, jossa ensimmäistä kertaa psykologisessa tutkimuksessa 

koehenkilön, Chrisin, mieleen istutettiin valheellinen muisto. Chrisin veli Jim oli keksinyt 

uskottavan tarinan siitä, kuinka Chris oli viisivuotiaana eksynyt ostoskeskuksessa, ja kuinka 

vanhempi mieshenkilö oli pelastanut hänet. Muisto esiteltiin Chrisille osana neljän 

lapsuusmuiston sarjaa, joista kolme muuta oli tositapahtumia. Chris, jolla ei ollut syytä 

epäillä, että joku tarinoista olisi valhe, oli parissa viikossa sisällyttänyt tarinan muistiinsa, ja 

kertoi eläviä yksityiskohtia tapahtumasta.137 Tätä seuraavassa kokeessa vastaavanlainen, 

lähisukulaisen kehittelemä vakuuttava eksymistarina esiteltiin 24 koehenkilölle osana heidän 

lapsuudenkokemuksiaan. Neljännes (25 %) koehenkilöistä uskoi sen tapahtuneen oikeasti.138 

Loftus osoitti, että valheellisia muistoja oli mahdollista istuttaa ihmisten mieleen 

johdattelutekniikoita käyttämällä.  

Vaikka tulos oli häkellyttävä, on kuitenkin syytä ottaa huomioon seuraavat seikat 

muistikokeista: 1) Vain neljännes uskoi eksymistarinan todeksi siinä missä jopa 68 % oikeista 

 
134 Schacter 2002, 107. 
135 Ks. esim. Loftus 1993, 518–521, 523; Schacter 2002, 138–139. 
136 Loftus 1993, 525–530; Schacter 2002, 138–154. 
137 Ks. kuvaus muistikokeesta Loftus 1997, S75–S76. 
138 Loftus 1997, S76–S77. 
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muistoista palautui koehenkilöiden mieleen. 2) Muistikokeissa on istutettu vain jokseenkin 

uskottavia muistoja koehenkilöiden mieleen. Tarina, jonka yksityiskohdat koehenkilön 

perheenjäsen on laatinut uskottaviksi, on todennäköisemmin ”muistettu.” 3) Aitoja muistoja 

kuvailtiin kattavammin kuin valheellisia, ja aidot muistot koettiin myös selkeämmiksi 

koehenkilöiden mielikuvissa. 4) On myös muistikokeita, joissa ei ole onnistuttu istuttamaan 

yhtäkään valheellista muistoa.139 Ihmismielen joustavuudelle on siis rajansa. Myös Conwayn 

teoria omaelämäkertamuistin funktiosta minäkuvan koherenssin ylläpitäjänä asettaa ehdot 

virheelliselle muistamiselle. Tapahtumia, jotka ovat selvässä ristiriidassa ihmisen minäkuvan 

kanssa tai ovat täysin vailla kytköstä todellisiin tapahtumiin, on Conwayn mukaan vaikeaa, 

ellei mahdotonta, istuttaa valheellisesti ihmisen muistiin.140  

Vääristymisen synti kuvaa tapaa, jolla muistot menneistä kokemuksista vinoutuvat 

nykyisten mielentilojen, asenteiden ja tunteiden perusteella. Vääristymistä on tutkittu 

lukuisissa eri muistikokeissa, ja niiden perusteella ihmisen mieli pyrkii ristiriidattomuuteen 

nykyisyyden ja menneisyyden välillä.141 Eräässä muistikokeessa vuonna 1973 koehenkilöiltä 

kysyttiin näkökantoja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, kuten miesten ja naisten väliseen tasa-

arvoon, marihuanan laillistamiseen ja vähemmistöille suunnattuun sosiaaliapuun. Koe 

toistettiin vuonna 1982, jolloin senhetkisten näkökantojen lisäksi pyydettiin muistelemaan 

yhdeksän vuoden takaisia mielipiteitä. Koehenkilöiden muisti oli vääristynyt vuoden 1982 

mielipiteiden suuntaan; riippumatta siitä, mihin suuntaan asenteet olivat liikkuneet, muistivat 

monet virheellisesti ajatelleensa jo vuonna 1973 samanlaisesti. Vastaavia tuloksia on todettu 

myös kysyttäessä ihmisten ajatuksia romanttisista suhteistaan – nykyhetken arvio suhteesta 

väritti aiempia muistoja suhteesta.142  

   Muistin vinoutuminen näkyy myös jälkiviisautena. Ihmisellä on taipumus selittää 

tapahtumat, esimerkiksi vaalitulokset, oikeustuomiot tai urheiluottelut, niin kuin olisivat 

tienneet alusta asti, mitä tuleman pitää. Tulos nähdään jälkikäteen väistämättömänä, ja sille 

löydetään luontevia ja rationaalisia selityksiä.143 Ilmiö on voimakas ja pysyy sitkeästi yllä: 

kun koehenkilöitä on eksplisiittisesti neuvottu jättämään tietyn tapahtuman tulos huomiotta ja 

pyydetty muistelemaan, miten he alun perin uskoivat käyvän, vinoutuvat tulokset edelleen 

nykyisyyden mukaan – siitä huolimatta, että koehenkilö olisi aiemmin uskonut jotain aivan 

muuta. Schacterin mukaan ihmisen semanttinen muisti asettaa niin voimakkaan jäljen 

 
139 Loftus 1997, S77–S81. 
140 Conway 2005, 599. 
141 Schacter 2001, 156–157. 
142 Schacter 1999, 193–194. 
143 Schacter 2001, 164–166. 
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kognitioon, ettei lopputulosta yksinkertaisesti kyetä käsittelemään muuten, kuin olemassa 

olevan tiedon pohjalta.144 Ihmisen on lähes mahdotonta kuvitella olevansa tietämätön asioista, 

jotka hän on jo oppinut tuntemaan.  

Muistin heikkoudet eivät ole sattumanvaraisia tai mielivaltaisia virheitä, vaan muistilla 

on pyrkimys merkitysten ja koherenssin muodostamiseen. ”Muisti on motivoitunutta”, 

Conway sanoo; kognitiota ohjaavat ihmisen tavoitteet oman itsensä suhteen.145 

Kognitiotieteille onkin tyypillistä tarkastella muistia yksilön ominaisuutena, jota ohjaavat 

toisaalta neurokognitiiviset tekijät, toisaalta yksilön tarpeet ja toiveet. Perinteisesti muistia 

tarkastellaankin joko yksilön tasolla, jolloin näkökulma on psykologis-kognitiivinen, tai 

sosiaalisella tasolla, jolloin näkökulma on sosiaalitieteellinen tai kulttuuriantropologinen. 

Nämä kaksi erillistä muistitutkimuksen traditiota toimivat vankasti omilla tieteenaloillaan ja 

omia tutkimusmenetelmiään hyödyntäen. On kuitenkin syytä kyseenalaistaa, missä määrin 

individualistinen ja sosiokulttuurinen muisti ovat toisistaan erillisiä osioita ihmismielessä.146 

Tarkastelen seuraavaksi muistin sosiaalista ulottuvuutta ja pyrin muodostamaan kuvan siitä, 

mitä muistolle tapahtuu, kun sitä jaetaan yhteisössä.  

3.2 Sosiaalinen muisti: Miten yhteisö muistaa? 
Sosiaalisen muistin liikkeellepanevana hahmona pidetään 1900-luvun alkupuolella 

vaikuttanutta sosiologia Maurice Halbwachsia. Halbwachsin mukaan sosiaalinen ympäristö 

on korvaamaton osa muistia; muisti on tapa, jolla mielet työskentelevät yhdessä 

yhteiskunnassa, sillä muisti on rakentunut sosiaalisten suhteiden varaan. Näin ollen yksilöt 

voivat muistaa vain osana ryhmän kontekstia.147 Vaikka muistelisimmekin itseksemme, emme 

Halbwachsin mukaan pysty irtautumaan sosiaalisesta kontekstistamme, sillä olemme 

sosiaalisia olentoja, jotka kuuluvat aina johonkin sosiaaliseen viitekehykseen.  

Sosiaaliseen muistiin liittyvät keskeisesti käsitteet sosiaalinen, kollektiivinen ja 

kulttuurinen muisti. Sosiaalista ja kollektiivista muistia käytetään usein synonyymeina, mutta 

Sandra Huebenthal erittelee käsitteet tämän tutkielman kannalta hyödyllisellä tavalla. 

Sosiaalinen muisti merkitsee Huebenthalin mukaan niitä sosiaalisia kehyksiä, joihin 

tapahtumat ihmismielessä asetetaan ja prosessia, jossa yksilön muistot voivat muovautua 

näiden kehysten ohjaamina. Kollektiivinen muisti taas merkitsee sitä, miten ”mnemoniset” 

 
144 Schacter 2001, 164. 
145 Conway 2005, 594.  
146 Brockmeier 2011, 121–122; näin myös Strauss & Quinn 1997, 8–9. Raamatuntutkijoista mainittakoon Kirk 
2016, 49, joka myös kyseenalaistaa joko-tai-jaottelun yksityisen (kognitio) ja kollektiivisen muistin (sosiaalinen, 
historiallinen, kulttuurinen) välillä. 
147 Halbwachs 1992, 38. Halbwachs käytti termiä ”kollektiivinen muisti”. 
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(mnemonic) eli yhdessä muistavat ryhmät antavat tapahtumille merkityksiä kehystensä 

kautta.148 Yksinkertaistaen voisi sanoa, että sosiaalisella muistilla tarkoitetaan muistin 

ominaispiirteitä, jotka ilmenevät tahattomasti yksilöiden kognitiivisissa prosesseissa – toisin 

sanoen sosiaalisesti virittyneitä muistin mekanismeja, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi 

skeemoina. Kollektiivisella muistilla tarkoitetaan taas sitä, miten yhteisö tietoisesti muistaa ja 

muistelee, samalla luoden itsestään kertomusta ja identiteettiä. Kulttuurinen muisti taas on Jan 

Assmannin määritelmän mukaan hyvin lähellä tätä kollektiivisen muistin käsitettä, joten en 

käytä sitä tässä tutkielmassa erikseen.149 

Kollektiiviselle muistille ei ole tarkkaa määritelmää, ja sitä käytetään vapaasti 

kuvailemaan erityyppisiä muistiin liittyviä yhteisöllisiä tapoja ja rituaaleja, kuten kansakuntaa 

yhdistäviä juhlaseremonioita, joissa muistellaan maan historian kulmakivinä pidettyjä 

tapahtumia tai poliitikkojen nostalgian tunteisiin vetoavaa retoriikkaa. Kollektiivinen muisti 

onkin kattotermi, joka viittaa laajaan kirjoon eri muistamisen tuotteita ja käytäntöjä.150 

Kollektiivinen muisti ei ole monoliittinen yhteisön jakama muisti, vaan se muovautuu 

jatkuvasti eri ihmisten, tapojen, materiaalien ja teemojen vaikutuksesta. Se on neuvottelemista 

menneen ja nykyisyyden välillä; ei jotakin, mitä meillä on, vaan jotakin, mitä teemme.151 

Näin ollen kollektiiviseen muistiin kytkeytyy myös kysymys vallasta: se, kuka kykenee 

hallitsemaan yhteisön menneisyyttä, kykenee myös vaikuttamaan sen nykyisyyteen.  

Sosiaalinen ja kollektiivinen muisti kietoutuvat nykytutkimuksessa, myös 

raamatuntutkimuksessa, tiiviisti yhteen identiteetin, erityisesti sosiaalisen identiteetin, 

käsitteen kanssa.152 Ryhmän identiteetti eli käsitys itsestään ja merkityksestään yhteisönä 

rakentuu muistin, identiteetin ja kertomusten välisessä vuorovaikutuksessa, jonka kaikki osat 

vaikuttavat toisiinsa.153 Ilman muistia ei yksilöllä tai yhteisöllä ole identiteettiä: me olemme 

 
148 Huebenthal, 2016, 71. 
149 Kulttuurinen muisti on Jan ja Aleida Assmannin kehittämä termi kuvaamaan sitä, miten muistia välitetään 
yhteisössä. Jan Assmann erottelee toisistaan kommunikatiivisen ja kulttuurisen muistin tavalla, jolla moni 
raamatuntutkija erottelee suullisen tradition ja kollektiivisen muistin: kommunikatiivinen muisti liittyy läheiseen 
menneisyyteen ja on jotain, mistä aikalaiset välittävät toinen toisilleen. Kulttuurinen muisti taas astuu kuvaan, 
kun tapahtumien omakohtaisten kokijoiden ja silminnäkijöiden sukupolvi on kuollut, ja yhteisö institutionalisoi 
tapoja muistella edesmenneitä jäseniä ja esi-isiään esimerkiksi kirjoituksin, rituaalein ja monumentein, ks. 
Assmann 2011, 19–20; 36–37. Koska tämän tutkielman fokus on pikemminkin omaelämäkertamuistissa ja 
sosiaalisen muistamisen varhaisessa vaiheessa suhteessa tapahtumaan, en syvenny enempää Assmannin 
kulttuuriseen muistiin. 
150 Olick 2006, 12.  
151 Olick 2006, 12–13. 
152 Esim. Assmann 2011, 2–3, 16–17; Fentress & Wickham 1992, 25–26; Olick 2006, 8: ”[F]or memory is not 
the cause of life, nor its effect, nor even an isolable feature of it, but its very form—relationality in time.” 
Raamatuntutkijoista ks. esim. Baker 2011; van Eck 2011; Byrskog, Hakola & Jokiranta 2016 (toim.).  
153 van Eck 2011, 201.  
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sitä, mitä me muistamme.154 Menneisyyden tarinoita kertomalla yhteisö piirtää ryhmälleen 

rajat ja tarjoaa moraalisia opetuksia – samalla vihjaten moraalisista tavoitteista 

tulevaisuudelle.155  

Syvennyn tässä luvussa kahteen erityyppiseen sosiaalisen muistamisen mekanismiin. 

Ensiksi tarkastelen, miten yhteisö vaikuttaa omaeläkertamuistoihin. Sen jälkeen perehdyn 

siihen, miten muisto välittyy suullisen tradition kautta lopulta kirjalliseksi, kulttuuriseksi 

tuotteeksi; yhteisön hyväksymäksi osaksi omaa menneisyyttään ja identiteettiään.  

3.2.1 Yhteisön vaikutus omaelämäkertamuistiin 
Muistin voi ajatella toimivan hyvin käytännönläheisellä, jopa taloudellisella, tavalla. 

Nykyhetken vaatimukset – usein sosiaaliset sellaiset – säätelevät, mitä muistetaan ja mitä 

unohdetaan.156 Monisha Pasupathi on tutkinut, miten sosiaaliset tilanteet vaikuttavat ihmisten 

tapaan jakaa omaan elämäänsä liittyviä muistojaan muille.157 Pasupathin mallin mukaan 

muistot rakentuvat puhujan ja kuulijan vuorovaikutuksessa (kuvio 3). Muisto on puhujan ja 

kuulijan yhteinen tuotos, joka muovautuu paitsi kummankin osapuolen ominaisuuksien 

mukaan, myös laajemman, sosiaalisen kontekstin mukaan.158 Sosiaaliseen kanssakäymiseen 

 
154 Fentress & Wickham 1992, 7. 
155 Olick 2006, 6. 
156 Huebenthatl 2016, 71–72. 
157 Pasupathi 2001. 
158 Pasupathi 2001, 652–653. 

Kuvio 3. Pasupathin malli muistojen yhteisestä rakentumisesta. Pasupathi 2001, 653. 
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liittyvät tekijät toisaalta lisäävät muistojen alttiutta muuttua, toisaalta rajoittavat liian vapaata 

konstruktiota.159  

Puhujan ominaisuuksien vaikutusta muistojen kertomiseen on tutkittu runsaasti, ja 

puhujan iän, sukupuolen, persoonallisuuden piirteiden ja kulttuuristen taustojen on todettu 

vaikuttavan siihen, miten tapahtumia muistellaan. Esimerkiksi naiset muistavat keskimäärin 

miehiä yksityiskohtaisemmin tapahtumia ja individualistisissa kulttuureissa (Yhdysvallat) 

kasvaneet muistavat yhteisöllisissä kulttuureissa (Korea, Kiina) kasvaneita tarkemmin 

henkilökohtaisia mielentiloja ja omaa rooliaan tapahtumissa. Myös puhujan tavoitteet 

vaikuttavat muistojen sisältöön: muistoista saatetaan valikoida ne yksityiskohdat, jotka 

vahvistavat toivottua käsitystä puhujasta tai tiivistävät puhujan ja kuulijan välistä 

ihmissuhdetta. Muistelemisessa valitaan myös näkökulma tavoitteiden perusteella: toinen 

ihminen saatetaan esittää huonossa valossa saadakseen itsensä näyttämään paremmalta.160 

Kuulijan rooli tapahtumien muistamisessa käynnistyy jo ennen kuin sosiaalinen tilanne 

on alkanut. Jo oletus siitä, että tapahtumasta aiotaan kertoa jollekulle, saattaa tutkimusten 

mukaan vaikuttaa siihen, että tapahtuma koodautuu mieleen yhtenäisemmin ja 

jäsennellymmin, mahdollisesti myös yksityiskohtaisemmin. Ylipäätään se, jaetaanko 

menneisyyden tapahtuma kuulijalle, riippuu sosiaalisista ja kulttuurisista normeista. Puhuja 

ennakoi kuulijan reaktioita esimerkiksi pohtimalla, onko tapahtuma riittävän merkityksellinen 

jaettavaksi tai toisaalta onko se liian intiimi. Puhujat ovat monella tavalla riippuvaisia siitä, 

minkälaista verbaalista ja ei-verbaalista palautetta he saavat kuulijaltaan. Kuulijat tuottavat 

mielipiteitä ja arvioita, joita yksin muistelemisessa ei ole tarjolla. Tutkimusten mukaan silloin, 

kun yleisö ei keskity puhujan tarinaan tai ei anna puhujan odottama emotionaalista 

vastakaikua oikeissa kohdissa, lyhentävät puhujat kertomustaan, vähentävät yksityiskohtien 

määrää ja tuottavat epäjohdonmukaisemman kertomuksen.161  

Johdonmukaisuuden periaate säätelee Pasupathin mukaan, mitä puhuja muistelee 

vuorovaikutustilanteessa. Johdonmukaisuus ei tarkoita, että muistot olisivat erityisen tarkkoja 

tai pitäisivät objektiivisesti paikkansa, vaan että muiston rekonstruoiminen sosiaalisissa 

tilanteissa johtaa sen vakiintumiseen tiettyyn muotoon. Kerrottaessa tapahtumasta muille 

tarina jäsennellään skemaattiseen runkoon, joka myöhemmin toimii mieleen palauttamisen 

apuvälineenä. Skeemaan sopiva virheellinen yksityiskohta saattaa jäädä osaksi muistoa, kun 

 
159 Vrt. Conwayn malliin, jossa koherenssin ja vastaavuuden periaatteet ovat osittain jännitteiset ja vetävät eri 
suuntiin omaelämäkertamuistojen muodostumisessa, luku 3.1.1. 
160 Pasupathi 2001, 653. 
161 Pasupathi 2001, 654–655. 
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taas skeemaan sopimaton, mutta tapahtumaan alun perin kuulunut elementti saattaa 

pyyhkiytyä pois muistista.162 Poikkeuksellisissa, kuten traumaattisissa tai yllättävissä 

tapahtumissa saattaa olla, että valmis skeema tilanteen tulkintaan puuttuu. Tällöin muisto 

saattaa olla tavallista alttiimpi muovautumaan vuorovaikutustilanteiden perusteella; kuulijaa 

saattaa ottaa merkittävän roolin tapahtuman tulkinnassa.163  

Pasupathi huomauttaa, että tutkimukset sosiaalisten tilanteiden vaikutuksesta muistoihin 

edustavat puutteellisesti omaelämäkertamuistoja, jotka ovat usein monimutkaisempia kuin 

muistikokeissa testatut tapahtumat. Niillä saattaa siis olla verrattain suurempi kyky 

joustavuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen siinä mielessä, että ne sisältävät monia eri 

tulkinnallisia mahdollisuuksia ja näkökulmia.164 Tästä voisi myös päätellä, että 

omaelämäkertamuistoihin ei välttämättä takerru yhtä helposti virheelliset, skemaattiset 

yksityiskohdat, kuin arkipäiväisempiin muistoihin. Omaelämäkertamuistojen tarkkuutta on 

kuitenkin hyvin vaikea todistaa, joten on syytä olla varovainen vetäessä johtopäätöksiä niiden 

alttiudesta muuttua tai olla muuttumatta. 

Skowronski ja Walker esittävät, että omaelämäkertamuistojen jakaminen myös muovaa 

muistoja. Koska tapahtumien kertaaminen sosiaalisissa tilanteissa on yhtä yleistä, ellei jopa 

yleisempää, kuin tapahtuman muisteleminen itsekseen, ohjaavat keskustelutilanteiden 

sosiaaliset normit myös muistoja tiettyyn suuntaan.165 Ensinnäkin, ihmisillä on taipumus 

keskustella uusista asioista. Keskusteluun halutaan tyypillisesti tuoda tietoa, jota kuulijalla ei 

ajatella vielä olevan.166 Toiseksi, keskusteluun pyritään tuomaan relevantteja asioita, jonka 

puhuja arvelee kiinnostavan kuulijaa. Tapahtuman emotionaalinen voimakkuus – joko 

positiivinen tai negatiivinen – korreloi sen muistelemisen kanssa; mitä voimakkaampia 

tunteita tapahtuma provosoi, sitä todennäköisemmin siitä kerrotaan muille.167 Tarinan 

yksityiskohtia saatetaan relevanttiuden lisäämiseksi värittää tai liioitella, ja nämä lisäykset 

voivat juuttua muistoon, kun niitä tarpeeksi monta kertaa toistaa. Relevanttiuden normi voi 

myös kumota uutuuden normin: tiettyä anekdoottia voi olla sosiaalisesti hyväksyttyä jakaa 

kerta toisensa jälkeen, jos muisto esimerkiksi tarjoaa hyvät naurut tai jos menneen vaikean 

kokemuksen jakamisella pyritään lohduttamaan toista ihmistä haastavassa 

elämäntilanteessa.168 Ihmiset pyrkivät myös jakamaan muiston niin, että sillä on jokin 

 
162 Pasupathi 2001, 657–658. 
163 Pasupathi 2001, 660. 
164 Pasupathi 2001, 660. 
165 Skowronski & Walker 2004, 563–564.  
166 Skowronski & Walker 2004, 565. 
167 Skowronski & Walker 2004, 567–568. 
168 Skowronski & Walker 2004, 571. 
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merkitys keskustelulle. Usein tarkoituksena on muiston kautta kuvailla jotain osaa itsestään 

muille.169 Vuorovaikutustilanteessa muisto pyritään usein kertomaan lyhyesti ja 

ymmärrettävästi. Mikäli tapahtumasta jaetaan runsaasti epäolennaisia yksityiskohtia, on 

riskinä saada negatiivisia reaktioita kuulijoilta, jotka tylsistyvät ja menettävät otteen 

tapahtuman kulusta. Kuulija saattaa lisätä kertomukseensa tulkinnallisia yksityiskohtia, kuten 

”mies näytti aivan Brad Pittiltä.” Tulkinnalliset vertaukset ja metaforat saattavat vaikuttaa 

myöhempään muistoon.170 

Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät normit ohjaavat muistoa vakiintumaan muotoon, 

jossa se liittyy todenperäiseen tapahtumaan, mutta on samalla tiiviiseen, ymmärrettävään ja 

merkitystä välittävään muotoon pakattu rekonstruktio tapahtuneesta. Mikäli muisto ei täytä 

esimerkiksi relevanttiuden kriteeriä, ei sitä jaeta muille ja sen kohtalona on hiipua yksilön 

muistista ja sen seurauksena myös yhteisön kollektiivisesta menneisyydestä.  

3.2.2 Suullisesta traditiosta kollektiiviseksi muistoksi 
Muistaminen ensimmäisen vuosisadan historiallisessa kontekstissa, jossa Jeesus seuraajineen 

eli ja vaikutti, oli välineiltään hyvin erilainen kuin se mediamaailma, jossa tänä päivänä 

elämme. Lukutaitoisia oli vain harva, ja kirjallisten tekstien tuottaminen oli kallista ja 

työlästä.171 Samaan aikaan kulttuuri oli täynnä tekstejä: Uuden testamentin tekstit viittaavat 

runsaasti juutalaisiin kirjoituksiin, ja Heprealaisen Raamatun tekstien rinnalla Qumranin 

tekstit heijastavat rikasta kirjallista perinnettä, jossa tekstien käyttö ja tulkinta oli keskeinen 

osa (ainakin) liturgista elämää. Myös se, että varhaiset kristityt tuottivat niin paljon 

erityyppisiä tekstejä, osoittaa kirjallisen ulottuvuuden verrattain vahvaa asemaa varhaisessa 

kristillisyydessä. Kuitenkin, koska Markuksen evankeliumi ajoitetaan usein aikaisintaan 60-

luvulla ja Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit joskus ensimmäisen vuosisadan lopulle, on 

varhaisen kristillisyyden tutkimuksessa otettava huomioon suullinen traditio, joka säilytti ja 

muovasi silminnäkijöiden kertomuksia kauan ennen kuin ne koottiin kirjallisiksi 

evankeliumiteksteiksi.  

Suullinen traditio on jotain puhuttua, jota on välitetty tietyn aikaa eteenpäin. Mikä 

tahansa arkipäiväinen sattumus ei synnytä suullista traditiota, vaan suullinen traditio syntyy 

tarpeesta muistaa jokin erityinen tapahtuma. Suullisen tradition välittäminen on aina 

 
169 Skowronski & Walker 2004, 576–577. 
170 Skowronski & Walker 2004, 573–574. 
171 Palestiinan alueen asukkaista ajanlaskun alussa lukutaitoisia arvioidaan olleen alle 10 prosenttia, 
mahdollisesti vain alle 5 prosenttia koko väestöstä, sekä kaupunkilaiset että maalaiset mukaan lukien. Ks. 
Rodriguéz 2014, 3. 
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tapahtuma – tutkimuksessa puhutaan performanssista – toisin kuin käsin kosketeltava, 

kirjoitettu teksti. Kun suullinen historia on kerrottu, ei itse tapahtumaan voi enää palata eikä 

sitä voi toistaa, vaan se on aina rekonstruoitava uudelleen muistin avulla. Koska suullista 

traditiota välitetään performanssina yleisölle, rajoittavat sosiaaliset ja kulttuuriset normit sitä, 

miten kertomusta voi missäkin tilanteissa kertoa ja millä tavalla. Suullisen historian 

välittämiseen liittyy myös aina muutakin kuin verbaalista sisältöä, kuten ilmeitä, liikkeitä, 

puheen rytmiä ja intonaatiota.172  

Markuksen evankeliumi on kiinnostanut suullisen tradition tutkijoita eniten siitä 

luontevasta syystä, että sitä pidetään evankeliumeista varhaisimpana sekä Matteuksen ja 

Luukkaan lähteenä. Suullisen tradition tutkimuksessa on esimerkiksi pyritty kartoittamaan, 

mitkä osat Markuksen evankeliumista pohjautuvat suulliseen traditioon ominaispiirteidensä, 

kuten toistojen, kiasmien tai kehäkompositioiden vuoksi. Kuitenkin kyseisiä retorisia keinoja 

esiintyy nimenomaan kirjallisuudessa. Myös evankeliumit ovat kirjallisia tuotoksia, joten 

suullisen tradition kuoriminen kirjallisuuden rivien välistä tuottaa helposti kehäpäätelmiä.173 

Suullisen tradition tutkimus onkin haastavaa etenkin siitä syystä, ettei tavuakaan alkuperäistä 

aineistoa muinaisten kulttuurien suullisista traditioista ole säilynyt.174 Tutkimuksen 

lähtökohtana on ollut, ja on vastedeskin tuleva olemaan, kirjallisten tekstien analysointi. Tämä 

tekee tutkimuksesta vääjäämättä spekulatiivista. 

Mitä sitten on pääteltävissä niistä olosuhteista, joissa suullista traditiota välitettiin 

eteenpäin varhaiskristillisissä yhteisöissä? Gerhardssonin ensimmäistä kertaa 1960-luvulla 

esittämä, myöhemmin ”rabbiiniseksi malliksi” nimetty lähestymistapa tarjosi konkreettisen 

mallin sille, miten suullinen traditio ensimmäisen vuosisadan palestiinalaisessa ympäristössä 

toimi. Opettajat (rabbit) olivat merkittäviä auktoriteettihahmoja oppilailleen; oppilaat paitsi 

oppivat Tooraa heiltä, myös viettivät aikaa heidän kanssaan, palvelivat ja seurasivat heitä, ja 

pitivät rabbeja hengellisinä isinään.175 Gerhardssonin keskeinen väite oli, että Jeesuksen 

oppilaat hyödynsivät samanlaisia muistitekniikoita kuin Tooran opiskelijat, kuten ulkoa 

opettelua, toistoa, tekstien lukemista ja kommentaarityyppistä analysointia, runollisten 

 
172 Eve 2013, 1–4. Eve erottelee Jan Vansinaa seuraten suullisen tradition suullisesta historiasta siten, että 
suullinen traditio on jotain pitkään, jopa usean sukupolven ajan, välitettyä perinnettä, kun taas suullinen historia 
on jotain, mitä silminnäkijät kertovat tapahtuneesta. Tässä tutkielmassa ei ole mielekästä rajata suullista 
traditiota tällä tavalla, joten käytän suullisen traditio käsitettä kuvaamaan koko suullisen välittämisen prosessia 
silminnäkijäkertomuksista alkaen.  
173 Mournet 2009, 50. Ks. esim. Rodriguézin kritiikki Joanna Deweyn 1980-luvulla esittämille väitteille 2014, 
61–63. 
174 Ks. Rodriguézin tiivistys varhaiskristillisyyden suullisen tradition tutkimushistoriasta 2014, 33–52. 
175 Gerhardsson 1979, 16–17. 
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tehokeinojen käyttöä ja rytmistä resitointia.176 Gerhardsson sai osakseen runsaasti kritiikkiä, 

pitkälti koska hän pohjasi mallinsa sellaisiin rabbiinisiin käytäntöihin, joista on merkkejä 

vasta Jerusalemin temppelin tuhouduttua ensimmäisen vuosisadan lopulla. Tänä päivänä moni 

pitää Gerhardssonin perintöä kuitenkin tervetulleena paradigmanmuutoksena, jonka ansiosta 

suullisen tradition tutkimusta varhaiskristillisyydessä alettiin toden teolla harjoittaa.177  

Toinen vaikutusvaltainen suullisen tradition näkökulmaa varhaiskristillisyyteen 

soveltanut tutkija on Werner H. Kelber, joka erotteli tiukasti ”oraalisuuden” ja 

”tekstuaalisuuden” toisistaan. Kelberille Markuksen evankeliumin synty edusti käännettä, 

jossa evankeliumissa hyödynnetyt ”suulliset äänet” vaiennettiin. Vaikka suullinen traditio 

vaikutti vielä Markuksen evankeliumin synnyn jälkeen, oli kollektiivinen muisto 

peruuttamattomasti muuttunut kirjallisen evankeliumin myötä.178 Moni nykytutkija ottaa 

kuitenkin etäisyyttä ajatukseen, jossa suullinen ja kirjallinen traditio erotellaan voimakkaasti 

toisistaan – etenkään ajanlaskun alun Palestiinan kontekstissa, jossa kulttuuri ei suinkaan ollut 

pelkästään suullista, vaan kirjoitetulla historialla oli myös merkittävä rooli yhteisön 

itseymmärryksen kannalta.179 ”Oraalisuus” juutalaisessa kontekstissa piti sisällään 

monenlaisia tradition välittämisen tapoja, joihin usein kytkeytyi myös kirjoitetut tekstit. 

Ihmisen ei tarvinnut olla kirjallisesti oppinut päästäkseen käsiksi teksteihin, sillä suurin osa 

oppi kirjoituksia kuulemalla niitä. Vaikka vain harva osasi lukea ja kirjoittaa, tunsi 

todennäköisesti suuri osa juutalaisista jonkin verran juutalaisia kirjoituksia.180 

Byrskog pyrkii välttämään liiallista vastakkainasettelua oraalisuuden ja tekstuaalisuuden 

välillä ja hyödyntää folkloristiikan tutkijan Margaret A. Millsin ilmausta 

”jälleenoralisoituminen” (re-oralization). Jälleenoralisoitumisen prosessi kuvaa suullisen ja 

kirjallisen tradition välistä dynamiikkaa: suullinen traditio tekstualisoituu, oralisoituu 

uudestaan, tekstualisoituu taas, oralisoituu, ja niin edelleen, performatiivisesta kontekstista 

riippuen. Näin ollen kirjoitettu evankeliumikertomus ei olisi erityisen radikaali keksintö 

Jeesus-tradition välittyessä kertojalta ja yleisöltä toiselle. Markuksen evankeliumi ei niinkään 

ollut suullisen tradition uusi kilpailija varhaiskristillisessä yhteisössä, vaan suullisen ja 

kirjallisen tradition vuorovaikutuksesta syntynyt laaja ja kirjallisesti sofistikoitunut 

”tekstualisaatio.”181  

 
176 Gerhardsson 1979, 19–23. 
177 Mournet 2009, 47–48. 
178 Ks. Rodriguéz 2014, 37; Byrskog 2000, 128–129. 
179 Eve 2014, 8–10; Mournet 2009, 50, Dronsch 2010, 128. 
180 Eve 2014, 12. 
181 Byrskog 2000, 139–141. 
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Kristina Dronsch, joka on tutkinut Markuksen evankeliumin kirjallisia ja oraalisia 

piirteitä, on kiinnittänyt huomiota evankeliumin retoriseen tyyliin, joka sopii erityisen hyvin 

puhetilanteisiin. Esimerkiksi katkelma Jeesuksen vertauksista Jumalan valtakunnasta (Mark. 

4:1–34) on prosodisilta ominaisuuksiltaan rikas: se sisältää runsaasti puolisointuja, samasta 

juuresta johdettuja sanoja (polyptoton) ja paronymioita (äänteiden tai kirjoitusasun 

samankaltaisuuksia). Prosodian tarkoituksena on ohjata resitoijaa sellaiseen puhetapaan, jota 

on helppo kuulla. Tämä on tärkeä apukeino performanssissa, jossa käsikirjoitus ei anna 

visuaalista tietoa siitä, miten teksti on organisoitu ja miten se kehittyy, kuten välilyöntejä, 

välimerkkejä tai kappalejakoa. 182 Katkelman toistuvat käskyt kuulla liittyvät Dronschin 

mukaan kirjaimellisesti korvilla kuulemiseen, eivät niinkään Jeesuksen opetusten 

hyväksymiseen. Samaan aikaan kirjoitettu media on keskeisessä osassa Jeesuksen toimintaa 

(esim. 12:19; 14:21; 11:17).183 Dronsch vetää samansuuntaisen johtopäätöksen kuin Byrskog: 

suullisen ja kirjallisen materiaalin välillä ei ollut vastakkainasettelua, vaan puhuminen, 

näkeminen, kuuleminen ja lukeminen kuuluivat kaikki kiinteästi lukemisen ja ymmärtämisen 

prosessiin antiikissa.184   

Varhaiskristillisten tekstien maailma oli siis monimuotoinen ja hyödynsi sekä 

kirjoitettua tekstiä että oraalisuutta toisiaan täydentäen. Ilmaan jää kuitenkin kysymys, mitä 

muistoille tapahtui niiden välittyessä ensin suullisesti, sitten limittäin suullisesti ja kirjallisesti 

yhä laajemmille yleisöille. Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä muistamisen – 

niin yksilön kuin yhteisönkin – prosessit ovat niin kompleksisia ja kulttuurisidonnaisia, että 

yhtä universaalia ”suullisen tradition teoriaa” ei ole mahdollista rakentaa. Sen sijaan on 

kiinnitettävä huomiota niihin (osittain jännitteisiin) muistamisen mekanismeihin, jotka 

toisaalta tuovat vaihtelua, toisaalta vakautta, kollektiivisiin muistoihin.  

Varhaiskristillisyyden keskeisten traditioiden vakauden puolesta puhuu joidenkin 

tutkijoiden mukaan Paavalin tapa välittää perimätietoa Jeesuksesta. Ensimmäisessä 

korinttilaiskirjeessä, joka on Markuksen evankeliumia varhaisempi teksti, Paavali indikoi 

tuntevansa traditiot Jeesuksen kuolemasta, hautaamisesta, ylösnousemuksesta, kahdestatoista 

opetuslapsesta ja Jeesuksen kavaltamisesta viimeisellä aterialla tavalla, joka on sopusoinnussa 

Markuksen evankeliumin traditioiden kanssa.185 Moni tutkija on myös kiinnittänyt huomiota 

Paavalin tapaan puhua tradition välittämisestä verrattain teknisellä terminologialla (1. Kor. 

 
182 Dronsch 2010, 122–123. 
183 Dronsch 2010, 125–126. 
184 Dronsch 2010, 128.  
185 Eve 2014, 164–166. 
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11:23; 15:3), joka vihjaa, että varhaiskristillisissä yhteisöissä olisi voinut olla jonkinlainen 

tradition välittämisen vakiintunut käytäntö.186  

Ne traditiot, jotka lopulta löysivät tiensä evankeliumeihin, ovat siellä jostakin syystä. 

Sekä yksilön että yhteisö muistamista säätelee, ainakin osittain, motivaatio. Menneisyys on 

arvokasta valuuttaa yhteisölle, eikä se salli mielivaltaista oman historiansa rekonstruoimista. 

Näin ollen kollektiivisen muistamisen prosessia peratessa on kysyttävä, mitä sekä yksilön että 

yhteisön on (tai oli) syytä muistaa. Ernest van Eck esittää, että tutkimuksen tulisi keskittyä 

siihen, ”kuka haluaa kenen muistavan mitä, milloin ja miksi.”187 Kuka, kenen ja milloin tuovat 

sosiaalihistoriallisen aspektin mukaan yhtälöön ja tunnustaa, että kollektiivinen muisti on 

usein juurtunut sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuristen intressien vuorovaikutukseen ja 

konflikteihin. Miksi viittaa muistamisen lopputulemaan, eli sosiaalisen identiteetin 

muodostamiseen: mitä yhteisön tulisi olla, ja miten sen pitäisi näin ollen toimia. Mitä viittaa 

siihen, mitä muistetaan ja miten.188 Näin muistot ovat paitsi sisältöjä, myös niitä välittäviä 

keskusteluita ja rituaaleja. 

3.3 Yhteenveto: Sosiaalisen muistamisen prosessi 
Yllä esittelemäni tutkimuskirjallisuuden perusteella niin yksilön kuin yhteisön muistamiseen 

vaikuttavat osittain samat mekanismit. ”What is true of the memory of individuals is true of 

social memory as well.”189 Kuviossa 4 esitän yhteenvedon siitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

muiston välittämisen eri vaiheissa, tapausesimerkkinä kirkastuskertomus. Aikajanan alle on 

kirjattu muistamisen eri vaiheet. Ne ovat tilanteita, joissa muistoa käsitellään tavalla tai 

toisella, ja näin ollen saattavat altistaa muistoa muutoksille. Kuvan yläosaan on listattu niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat muiston muotoutumiseen sen eri vaiheissa. Itse tapahtuma eli 

Jeesuksen kirkastuminen niin kuin varhaiskristillinen kollektiivinen muisto on sen säilyttänyt 

evankeliumikertomuksissa, on kuvattu visuaalisin symbolein. Nämä symbolit ovat 

muistamisen näkökulmasta episodisia elementtejä, joita analysoin luvussa 4. 

Merkittävin yhtäläisyys niin yksilön kuin yhteisön muistamisessa on jatkuva jännite 

tapahtuman todenmukaisen muistamisen ja luovan konstruktion välillä. Yksilön kognitio on 

rakentunut toisaalta tuottamaan mahdollisimman hyvin tapahtumaa vastaava muisto, toisaalta 

tulkitsemaan sitä olemassa olevien mentaalisten kehysten ja käsikirjoitusten kautta ja 

 
186 Eve 2014, 166. 
187 van Eck 2011, 204 Kansteineria (2002) seuraten. van Eck käyttää termiä sosiaalinen muisti sellaisesta 
kollektiivisesta, tietoisesta muistelemisesta, jonka tässä tutkielmassa olen kategorisoinut kollektiiviseksi 
muistamiseksi.  
188 van Eck 2011, 204–205. 
189 Fentress & Wickham 1992, 39–40. 
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ylläpitämään yksilön minäkuvan kannalta koherentti muisto. Samalla tavalla ihminen pyrkii 

muistoa jakaessaan tarjoamaan todenperäisen tiivistyksen tapahtuneesta, samalla kuitenkin 

muovaamaan muistoa relevantiksi ja ymmärrettäväksi sosiaalisten normien mukaisesti. Ne 

muistot, jotka tarjoavat ryhmälle yhteisen menneisyyden ja näin ollen sosiaalisen identiteetin 

ainesosia, asettuvat sosiaalisen kontrollin alle; yhteisöissä tavoitellaan totuudenmukaista 

historiankerrontaa samalla kuitenkin valikoiden, tulkiten ja värittäen kertomuksia yhteisön 

päämääriin sopiviksi.  

 
Kuvio 4. Sosiaalisen muistamisen prosessi, kirkastustapahtuma. 
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4 Kirkastumiskertomus muistin näkökulmasta 
Tässä luvussa analysoin Jeesuksen kirkastumiskertomusta muistitutkimuksen näkökulmasta. 

Oletan, kuten valtaosa tutkijoista, että Markuksen evankeliumi on varhaisin evankeliumeista 

ja merkittävä lähde Matteukselle ja Luukkaalle.190 Tämä tarkoittaa, että meille on säilynyt 

kolme eri versiota yhdestä ja samasta muistosta, joista jälkimmäiset hyödyntävät ensimmäistä, 

mutta jotka kaikki ovat eri tarkoituksiin ja performatiivisiin konteksteihin tuotetut. Koska 

Markuksen evankeliumin kirjoittaja on tradition välittämisen kannalta tärkeä lenkki, on vielä 

ennen analyysiä syytä pureutua kysymykseen, kuka Markus oli ja millä tavalla hän pääsi 

käsiksi välittämiinsä traditioihin.  

4.1 Markus tradition välittäjänä 
Muotokriitikot katsoivat Markuksen olleen lähinnä varhaiskristillisten traditioiden kerääjä; 

hahmo, joka kokosi yhteen anonyymin traditioketjun välittämiä kertomuksia, jotka olivat 

muotoutuneet varhaisten seurakuntien tarpeiden mukaan.191 Markus olisi tämän teorian 

mukaan myöhemmin lisätty nimi evankeliumin tekijäksi teoksen apostolista auktoriteettia 

vahvistamaan.192 Myöhemmin, erityisesti redaktiokriittisen tutkimuksen tuloksena, Markus 

alettiin nähdä pikemminkin itsenäisenä ja luovana kirjoittajana, jopa teologina. Markus oli se, 

joka ensimmäisenä pyrki tuomaan kertomukselliseen muotoon tapahtumat ennen Jeesuksen 

pidätystä ja teloitusta, pääsiäisten jälkeisten tapahtumien valossa.193 Kuva Markuksesta on 

viime vuosina saanut enemmän nyansseja, kun ymmärrys varhaiskristillisten traditioiden 

välittämisestä on syventynyt. 

Varhaiskristillisessä traditiossa Markus on yhdistetty Pietariin jo varhain. Merkittävä 

vihje Markuksen ja Pietarin suhteesta on Papiaan katkelmassa, joka on säilynyt ainoastaan 

Eusebioksen lainaamana hänen 300-luvulla kirjoittamassaan teoksessa. Papias itse toimi 100-

luvun alussa Hierapoliissa piispana, ja kirjoittaa Eusebioksen mukaan näin: 
Näin presbyteeri sanoi: ”Markuksesta tuli Pietarin tulkki. Hän kirjoitti huolellisesti ja muistinsa mukaan 
sen, mitä Kristus sanoi tai teki. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut järjestyksessä. Markushan ei kuunnellut 
Herraa eikä seurannut häntä vaan – kuten sanoin – vasta myöhemmin Pietaria. Pietari opetti tarpeen 
mukaan, ei tehdäkseen järjestettyä Herran puheiden kokoelmaa. Markus ei siis tehnyt mitään väärää 
tallettaessaan joitakin puheita sen mukaan kuin muisti. Hänellä oli vain yksi päämäärä: mitään ei saisi 
jäädä pois, mitä hän kuuli, eikä niissä saisi olla mitään valheita.”194 

 
190 Synoptisesta ongelmasta ja sen ratkaisemisen tutkimushistoriallisesta kehityksestä, ml. argumentit 
kaksilähdeteorian puolesta ks. Evans 2001, xliii–lviii. 
191 McKnight 1969, vi; 14–15. 
192 Markus-niminen henkilö esiintyy kahdeksan kertaa Uuden testamentin teksteissä: Ap.t. 12:12, 25; 15:37, 39; 
Kol. 4:10; 2. Tim. 4:11, Filem. 1.24; 1. Piet. 5:13. 
193 Collins 2007, 1; 4. 
194 Eusebios, Kirkkohistoria 3.39.15, suomennos Huttunen 2020. 
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Moni tutkija on pitänyt Papiaan katkelmaa epäluotettavana ja apologeettisena tekstinä, 

jolla Papias on halunnut lisätä Markuksen evankeliumin uskottavuutta sepittämällä sille 

apostolisen alkuperän.195 Pitääkin paikkansa, että Papias kuvaa Markuksen työskentelyä sitä 

puolustellen. Kiinnostavaa kuitenkin on, että vaikka Papias kutsuu Markusta Pietarin tulkiksi, 

suhtautuu hän samaan aikaan Markuksen teokseen aavistuksen vähättelevästi tuodessaan 

esiin, että Markus ei kirjoittanut tapahtumia oikeaan järjestykseen. Papias myös korostaa, ettei 

Markus ole itse kuullut tai seurannut Jeesusta, vaan ainoastaan Pietaria. Eusebios itse 

suhtautuu kriittisesti Papiakseen.196 Siitä huolimatta hän vaikuttaa hyväksyvän Papiaan 

perimätiedon Markuksesta Pietarin tulkkina.  

Jo Papiasta varhaisempi kristillinen traditio tuntee Markus-nimisen henkilön. 

Apostolien teoissa Pietari menee vankilasta pelastuttuaan ”Johanneksen, jota kutsutaan 

Markukseksi” talolle (12:12). Kun Paavali ja Barnabas lähtevät Jerusalemista takaisin 

Antiokiaan, ottavat he Johannes Markuksen mukaansa (12:25). Heidän lähtiessään 

lähetystyöhön Seleukiaan ja sieltä Kyprokseen, on Johannes heidän ”apulaisenaan” (ὑπηρέτης) 

(13:5) ja myöhemmin eroaa heistä palatakseen takaisin Jerusalemiin (13:13).197 Myöhemmin 

Luukas kertoo Johannes Markuksen olleen Barnabaan ja Paavalin välisen riidan aiheena ja 

välirikon aiheuttajana luovuttuaan heistä Pamfyliassa (15:37–39). Luukas esittää Johannes 

Markuksen siis ilmeisen kielteisessä valossa.  

Jotkut tutkijat katsovat, että Luukas negatiivisella kuvauksellaan Johannes Markuksesta 

kritisoi Markuksen evankeliumia ja pyrkii vähättelemään sen arvovaltaa – mikäli Johannes 

Markus on sama henkilö kuin evankelista Markus.198 Markukseen liitetty ὑπηρέτης-termi 

saattoi antiikin kontekstissa viitata myös sellaiseen apulaiseen, jonka tehtävänä oli käsitellä 

kirjallisia dokumentteja ja välittää traditiota. Tämä voisi enteillä Johannes Markuksen tulevaa 

työtä evankeliumin kirjoittajana. Samaa ὑπηρέτης-sanaa Luukas käyttää prologissaan 

kuvatessaan ”sanan palvelijoita,” jotka ovat välittäneet (παραδίδωµι) ”keskuudessamme 

toteutuneita tapahtumia” (Luuk. 1:2).199  

 
195 Esim. Niederwimmer ja Regul, ks. Collins 2007, 4. Myös Marcus pitää Papiaan tekstiä apologeettisena ja 
epäilee evankelista Markuksen ja Pietarin yhteyttä, 1999, 22–24.  
196 Eusebios kirjoittaa esim. ”Luulen, että hän [Papias] on ymmärtänyt väärin apostolien kertomukset. Hän ei ole 
käsittänyt sitä, mitä apostolit ovat puhuneet peitetysti ja vertauskuvin. Papiaan ymmärrys näkyy olleen varsin 
vähäinen, mikä on osoitettavissa hänen omista sanoistaan.” Eusebios, Kirkkohistoria 3.39.12–13, suomennos 
Huttunen 2020. 
197 Lisänimeä Markus ei tosin näissä kohdissa ole mainittu, mutta kertomus seuraa luontevasti edellistä lukua, 
joten kaksi Johannesta ovat oletettavasti yksi ja sama henkilö. 
198 Tätä pitää mahdollisena esim. Collins 2007, 5 ja Kok 2012, 244–259.  
199 Kok. 255–256. 
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Paavalin nimissä kirjoitetuissa kirjeissä esiintyy Markus-niminen henkilö kolmesti 

lopputervehdyksissä: Paavalin aidossa Filemonin kirjeessä mainitaan Markus ja Luukas 

(Filem. 1:24) ja Paavalin pseudepigrafeissa mainitaan ”Markus, Barnabaksen serkku” (Kol. 

4:10) sekä Markus ja Luukas (2. Tim. 4:11). Lisäksi Markus esiintyy ensimmäisen Pietarin 

kirjeen lopputervehdyksessä (1. Piet. 5.13), jossa mainitaan myös Silvanus, Paavalin 

työtoverina esitetty henkilö (1. Tess. 1:1; 2. Kor. 1:19; 2. Tess. 1:1). Pietarin kirjeitä ei pidetä 

Pietarin kirjoittamina, mutta valtaosa tutkijoista katsoo, että ne edustavat Pietariin yhdistettyä 

traditiota.200 Vaikka kirjeiden, erityisesti myöhäisempien pseudepigrafien, 

lopputervehdyksistä ei voi vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä varhaiskristillisten 

yhteisöjen kokoonpanoista tai ihmissuhteista, on kiinnostavaa, että Markus-niminen henkilö 

kytkeytyy Paavaliin, Barnabakseen, Luukkaaseen ja Pietariin jo varhain kristillisessä 

traditiossa.   

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien pohjalta on selvää, että Markuksen teksti oli 

evankelistoille tärkeä; Matteus ja Luukas hyväksyivät suurimman osan Markuksen aineistosta 

teoksiinsa. Kumpikaan ei kuitenkaan vaikuta olevan erityisen tyytyväinen Markuksen 

tuotokseen sen perusteella, miten traditioita kehitetään eteenpäin. Luukas, joka 

evankeliuminsa prologissa kertoo kirjoittaneensa ”yhtenäisen esityksen” muiden kertomusten 

rinnalle, säilyttää selvästi vähemmän Markuksen materiaalia kuin Matteus ja työstää usein 

Markuksen kiusallisina pidettyjä kohtia vähemmän kiusallisiksi.201 Luukas mitä ilmeisimmin 

pitää Markuksen tekstiä välttämättömänä lähteenä teokselleen, mutta kehnosti laadittuna ja 

ajoittain kiusallisena. Ylipäätään se, että muille evankeliumeille oli tarvetta, vihjaa 

varautuneesta suhtautumisesta Markuksen teosta kohtaan. Myöskään Papiaan katkelman 

apologeettinen sävy ei nouse tyhjästä: Papias vastaa Markusta kohtaan esitettyyn kritiikkiin. 

Huomionarvoista on, että Papias ei suinkaan puolustele teosta nimeltä Markuksen 

evankeliumi, vaan henkilöä nimeltä Markus, joka talletti sitä, mitä muisti Pietarin puhuneen. 

Entä jos Markuksen ei ollut tarkoituskaan kirjoittaa sellaista teosta, johon myöhemmin 

Luukas ryhtyi?  

Matthew Larsen esittää, että Markuksen evankeliumi on lajiltaan hypomnemata; 

keskeneräinen, työstövaiheessa oleva muistiinpanojen kokoelma, joka ei ole täysin 

kirjallisuutta, mutta joka on hyödyllinen muistin apuvälineenä eri käytännön tarkoituksia 

varten.202 Larsenin mukaan on anakronistista puhua kirjoista, kirjoittajista tai julkaisuista 

 
200 Collins 2007, 4. 
201 Ks. Kok 2012, 246–247. 
202 Larsen 2018. 



45 
 

ensimmäisen vuosisadan kontekstissa, jossa kirjallisen teoksen tuotantoprosessi erosi 

merkittävällä tavalla nykykirjallisuuden tuotantoprosessista. Evankeliumeilla ei ollut erityistä 

julkaisuajankohtaa, jolloin valmista tuotosta alettiin jaella yleisölle. Sen sijaan evankeliumit 

olivat avoimia, epävalmiita tekstualisaatioita, jotka elivät ja muotoutuivat vielä kiertäessään 

eri yleisöissä.203 Vasta Irenaeus 180- ja 190-lukujen aikaan näyttää käynnistäneen ajatuksen 

neljästä ”oikeaoppisesta evankeliumista,” julkaistuista kirjoista, joilla on oma kirjoittajansa, 

kirjoituspaikkansa ja -aikansa sekä tarkkarajainen alku ja loppu.204  

Hypomnemata-tekstillä (latinankielinen vastine commentarii) viitataan antiikissa monen 

tyyppisiin teoksiin, kuten luonnoksiin, luentomuistiinpanoihin, tutkielmiin, julkisiin 

tallenteisiin ja kommentaareihin. Niille yhteinen piirre on käytännönläheisyys; ne eivät (vielä) 

ole kirjallisuutta, vaan enemmänkin muistiinpanoja tiettyä tarkoitusta palvelemaan. 

Hypomnemata-teksteillä ei aina ollut vakiintunutta nimekettä tai nimettyä kirjailijaa. Nämä 

hiomattomat ja koristelemattomat raakileet toimivat antiikissa usein apuvälineenä muiden 

kirjallisten teosten tuotannossa, ja niitä saattoivat tuottaa esimerkiksi lääkärit, rakentajat, 

sotilaat ja muut alemmassa asemassa toimivat asiantuntijat.205 Joskus epävalmis teksti saattoi 

levitä julkisesti, ilman että sen kirjoittaja niin toivoi.206 Myös Josefus kuvailee 

kirjoitustapaansa heijastaen prosessia, jossa hypomnematasta muovataan valmis teos: ensin 

Josefus tuotti alustavat muistiinpanot, jonka jälkeen hän saattoi tekstuaaliset 

raakamateriaalinsa kirjallisten yhteistyökumppaniensa kanssa julkaisuvalmiiksi traditioksi.207 

Yhdestä  teoksesta saattoi myös kiertää useita, auktorisoituja versioita, kuten Qumranin 

yhteisön Yhdyskuntasäännöstä. Yhdyskuntasäännön kaltaiselle käytännönläheiselle tekstille 

ei yksi versio ollut toista autenttisempi, vaan teksti iteroitui erilaisiksi paikallisiksi versioiksi 

eri yhteisöjen ja niiden johtohahmojen myötä.208 Markuksen evankeliumin eri loppuversiot 

heijastavat todennäköisesti myös eri paikallisten yhteisöjen tarvetta viimeistellä keskeneräistä 

ja jollakin tavalla avoimeksi jäänyttä tekstiä.209  

Tuntemistamme varhaiskristillisistä kirjoittajista Papias 100-luvun alkupuolella on 

ensimmäinen, joka eksplisiittisesti yhdistää a) Markuksen nimen siihen tekstiin, jota 

 
203 Larsen 2018, 4–8. 
204 Larsen 2018, 2.  
205 Larsen 2018, 11. Esimerkiksi kirjoitustaitoiset orjat saattoivat kirjoittaa hypomnemata-tekstejä, mutta eivät 
historiaa, tragedioita tai runoutta.  
206 Larsen 2018, 39–40. Esimerkiksi Cicero valittaa, että eräs hänen vihanpuuskassaan kirjoittaman puheensa 
muistiinpanoversio (commentarii) on lähtenyt kiertämään vasten hänen tahtoaan. Cicero pelkää 
huolittelemattoman ja kiusallisen tekstin vaikutuksia hänen julkikuvaansa ja pyytää Atticusta korjaamaan 
tilanteen väittämällä tekstiä jonkun muun tekeleeksi. 
207 Larsen 2018, 52–53. Josefus ei tosin käytä itse termiä hypomnemata. 
208 Larsen 2018, 61–69. 
209 Larsen 2018, 114–120. 
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myöhemmin aletaan kutsua Markuksen evankeliumiksi ja b) Pietarin kyseisen tekstin 

suulliseksi lähteeksi. Jostain syystä Matteus ja Luukas itse eivät mainitse Markusta lähteenään 

tai kerro sen mahdollisesta kytköksestä Pietariin. Joko tieto Markuksesta Pietarin tulkkina ei 

ollut Matteukselle ja Luukkaalle niin merkittävä, että se olisi pitänyt kirjoittaa auki. Voi myös 

olla, että Markuksen tekstin kytkös Pietariin on niin selvä implisiittinen olettamus, että sitä ei 

tarvitse alleviivata. Pidän todennäköisenä, että Matteuksella ja Luukkaalla ei ole ollut tarve 

korostaa lähdettään nimeämällä se teksteihinsä, sillä he eivät pitäneet tekstiä erityisen 

hyvänä.210  

Vaikka hypomnemata-teoriassa on selitysvoimaa, ei mielestäni Markuksen 

evankeliumia voi pitää puhtaasti muistiinpanoina. Tekstissä on alku ja loppu ja jokseenkin 

selkeä kronologia, jota Matteus ja Luukaskin ovat monelta osin noudattaneet. Se on kuitenkin 

kieleltään ja kirjalliselta tasoltaan muita kanonisia evankeliumeita yksinkertaisempi. 

Markuksen tekstin varhainen reseptio näyttää olleen vaisua, mikä kielisi myös siitä, ettei sitä 

pidetty erityisen taidokkaana kirjallisuutena.211 Tämän analyysin lähtökohtana on, että 

Markus on Jeesus-traditioiden tekstualisoija, joka on käyttänyt Pietaria yhtenä lähteenään. 

Tämä ei tee Markuksen tekstistä silminnäkijätodistusta tai autenttista historiankuvausta. 

Pietari ei ollut Markuksen ainoa lähde, ja Markus on epäilemättä käyttänyt myös omaa 

valtaansa ja luovuuttansa valikoidessaan, tulkitessaan ja työstäessään saamiaan traditioita.212 

On kuitenkin syytä tunnustaa varhaiskristillisten yhteisöjen auktoriteettihahmojen, kuten 

Pietarin, olennainen rooli ainakin joidenkin traditioiden välittämisessä. Markuksen teksti on 

juuri siitä syystä saattanut olla arvokas Matteukselle ja Luukkaalle, että he tunsivat sen 

kytköksen Pietariin.  

Esitän hypoteesin, että kirkastuskertomuksen taustalla on Pietarin 

omaelämäkertamuisto. Testaan seuraavassa analyysiluvussa hypoteesiani tarkastelemalla, 

miten kokemus olisi välittynyt sen valossa, mitä tiedämme yksilön ja sosiaalisen 

muistamisesta. Vaikka kertomuksen taustalla olisikin Pietarin omaelämäkertamuisto, jonka 

tämä on kertonut suoraan Markukselle, ovat muistamisen kognitiiviset ja sosiaaliset 

 
210 Huomionarvoista on myös, että Markuksen tekstiä ei myöhemmin alettu kutsua esimerkiksi Pietarin 
evankeliumiksi, vaikka Pietarin nimi olisi epäilemättä antanut sille lisää uskottavuutta. Markuksen nimi on 
saattanut jo varhain kytkeytyä perimätietona tekstiin ja estää houkutusta liittää vielä arvovaltaisemman henkilön, 
apostoli Pietarin, nimi tekstiin. 
211 Ks. Kok 2012, 249. 
212 ”While a Petrine influence behind the Markan narrative is likely, in my view, the evangelist, in accordance 
with the ancient practice, incorporated Peter’s oral history into his story by means of a subtle interchange 
between the eyewitness testimony and other traditional material available to him, on the one hand, and his 
personal, selective and interpretative perspective, on the other hand, at the end thus narrativizing his own 
existence by presenting history as story.” Byrskog 2000, 292, korostukset alkuperäiset. 
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mekanismit vaikuttaneet muistoon jopa vuosikymmenten ajan ennen sen tekstualisoitumista. 

Tekstualisoitumisen ja oralisoitumisen prosessit ovat jatkuneet vielä pitkään keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa tradition välittämisessä. 

4.2 Kirkastuskertomuksen analyysi 
Kirkastuskertomus tuntuu olevan raamatuntutkijoille vaikeasti lokeroitava jakso. Se ei aivan 

istu ihmetekojen kategoriaan, eikä se sisällä juurikaan opetuksellista sisältöä kertomukseen, 

vertaukseen tai aforismiin puettuna.213 Kommentaarikirjallisuudessa perikooppia käsitellään 

pitkälti kahdesta tulokulmasta: tarkastelemalla sen vanhatestamentillisia alluusioita sekä sen 

yhteneväisyyksiä kreikkalais-roomalaisiin ilmestyskertomuksiin.214 Moni tutkija näkee 

kertomuksen motiivina Jeesuksen pääsiäisen jälkeisten ilmestysten ennakoinnin.215 Toisaalta 

se ymmärretään myös jonkinlaisena jatkona kastekertomukselle.216 Wellhausen ehdotti 

ensimmäisenä, että katkelma oli alun perin traditio ylösnousseesta Jeesuksesta, ja tähän 

väitteeseen myös Bultmann yhtyi, pitäen kertomusta legendana.217  

Kertomusta ei ole juurikaan tarkasteltu muistona, mikä ilmenee puutteina sen 

analysoinnissa. Käsittelen seuraavaksi tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä huomioita 

kirkastuskertomuksen viittauksista muihin traditioihin (luku 4.2.1) ja esitän sen jälkeen, miten 

kertomuksen analysointi muistona auttaisi selittämään sen piirteitä paremmin (luku 4.2.2). 

Lopuksi vertailen synoptisia kertomuksia keskenään ja analysoin, miten Matteus ja erityisesti 

Luukas haluavat muovata kollektiivista muistoa tapahtumasta (luku 4.2.3). 

4.2.1 Yhteydet juutalaisiin ja hellenistisiin traditioihin 
Kirkastustapahtumalla on muutama selkeä yhtäläisyys kertomukseen, jossa Mooses nousee 

Siinainvuorelle ja tekee liiton Jumalan kanssa (2. Moos. 24; 34). Sekä Jeesus että Mooses 

nousevat vuorelle kolmen nimetyn henkilön kanssa, joskin Siinainvuorelle nousee 

Mooseksen, Aaronin, Nadabin ja Abihun lisäksi ”seitsemänkymmentä Israelin vanhinta.”218 

Kirkastuskertomus alkaa sanoilla καὶ µετὰ ἡµέρας ἓξ (kuuden päivän päästä) – mikä olisi 

 
213 Esimerkiksi Marcus, esitellessään Markuksen evankeliumin jakeiden 8:22–10:52 strukturaalisia tehokeinoja, 
vaikenee kokonaan tästä kolmentoista jakeen kokonaisuudesta, ks. 2009, 950. Bultmann kategorisoi perikoopin 
luokkaan ”historialliset tarinat ja legendat”, 1972, 259.  
214 Ks. esim. Marcus 2009, 1108–1118. 
215 Collins 2007, 422. 
216 Collins 2007, 425; Evans 2001, 38. 
217 Ks. Collins 2007, 414–415. Bultmann sanoo: “It has long since been recognized that this legend was 
originally a resurrection story,” 1972, 259. 
218 Exodus-kertomus on monitulkintainen, sillä ensin kerrotaan Mooseksen, Aaronin, Nadabin, Abihun ja 
seitsemänkymmenen vanhimman nähneen vuorella Israelin Jumalan, mutta tämän jälkeen kerrotaan, että Mooses 
nousee palvelijansa Joosuan kanssa vuorelle, joka peittyy pilveen kuudeksi päiväksi. Tämän jälkeen vain 
Mooseksen kerrotaan nousseen vuoren huipulle ja viipyneen siellä neljäkymmentä päivää ja yötä.  
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Marcuksen mukaan saanut ”lukijat välittömästi valppaiksi tästä Moosekseen viittaavasta 

typologiasta,” sillä Mooses odotti kuusi päivää vuorella, ennen kuin sai nähdä Herran.219  

Ilmeisin yhtäläisyys on pilven muodossa ilmestyvä Jumala, joka peittää paikan ja puhuu. 

Jumala ilmestyy pilvenä tai pilvipatsaana useita kertoja Mooses-traditioissa Pentateukissa220 

sekä ylistyslauluissa ja rukouksissa.221 Myös Jumalan käskyä ἀκούετε αὐτοῦ, kuulkaa häntä, 

on pidetty alluusiona Deuteronomiumin kohtaan, jossa Mooses kertoo kansalle sen joukosta 

nousevan kaltaisensa profeetan: ”Häntä teidän tulee kuunnella,” αὐτοῦ ἀκούσεσθε (LXX 

18:15).222  

Kirkastustapahtuma ei kuitenkaan keskeisiltä rakenteellisilta ja sisällöllisiltä osiltaan 

vastaa Exodus-kertomusta. Mooses tekee Siinainvuorella liiton Herran kanssa ja saa lain ja 

käskyt sisältävät kivitaulut, mutta kansa kyllästyy odottamaan johtajaansa ja tekee kultaisesta 

sonnista itselleen jumalpatsaan. Mooses saa kansan puolesta anteeksiannon Herralta ja solmii 

uuden liiton. Kansan uppiniskaisuus, synti, epäjumalanpalvelus, lakien ja käskyjen saaminen, 

katumus, anteeksianto ja liiton solmiminen ovat Exodus-kertomuksessa keskeisiä teemoja, 

mutta puuttuvat kokonaan kirkastuskertomuksesta. On ilmeistä, että kirkastuskertomus ei ole 

yritys toisintaa Exoduksen kertomus, vaikka se sisältääkin kaikuja siitä.  

Elian ja Mooseksen ilmestyminen kuljettaa vastaavasti kirkastuskertomuksen kuulijan 

juutalaisiin traditioihin. Varhaiskristillisissä tulkinnoissa Mooseksen ajateltiin edustavan lakia 

ja Elian profeettoja, ja kirkastuskertomus olisi merkinnyt sitä, että kirjoitukset todistavat 

Jeesuksesta.223 Nykyään katsotaan pikemminkin, että juutalaiset pitivät Eliaa ja Moosesta 

saman tyyppisinä hahmoina, joita yhdisti usea seikka: kumpikin olivat profeettoja Leevin 

heimosta, kummankin tehtävänä oli vapauttaa Israelin kansa epäjumalanpalvonnasta ja 

kumpikin kommunikoi Jumalan kanssa vuorella.224 Mooses ensisijaisesti, mutta myös Elia, 

ovat ajanlaskun alussa olleet juutalaisten mahdollisesti merkittävimmät sankarihahmot. 

Mooses johdatti kansan pois Egyptin orjuudesta, solmi liiton Jumalan kanssa ja sai lain ja 

käskyt. ”Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, 

jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin,” kuvaillaan Deuteronomiumin päätösjakeissa 

(34:10–12).  

 
219 Marcus 2009, 1114. Myös Evans 2001, 35 ja Collins 2007, 420 pitävät alluusiota todennäköisenä viittauksena 
Exodus-kertomukseen. 
220 Esim. Exod. 13:21–22; 14:19–20, 24; 16:10; 19:9; 20:21; 24:15; 33:9–10; 34:5; 40:34–38; Lev. 16:2; Num. 
9:15–22; 10:11–12; 12:5; 17:7; Deut. 31:15. 
221Esim. Neh. 9:12; Ps. 99:7; Sir. 24:4. 
222 Näin Marcus 2009, 634; Collins 2007, 426; Evans 2001, 38. 
223 Origenes on varhaisin tämän tulkintatavan edustaja, ks. Marcus 2009, 632.  
224 Ks. Evans 2001, 36. 
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Elia tunnetaan Kuningasten kirjojen kertomuksista (1. Kun. 17–21; 2. Kun. 1–2) 

profeettana, joka teki ihmetekoja pahamaineisen kuningas Ahabin ja tämän juonittelevan 

vaimon Isebelin valtakaudella ja surmasi Baalin neljäsataaviisikymmentä profeettaa. Elia on 

erityinen hahmo juutalaisuudessa, sillä hänen ei kerrota kuolleen; sen sijaan hänet otettiin 

tuulenpyörteessä taivaaseen, eikä hänen ruumistaan koskaan löydetty. Eliasta tunnettiin 

eskatologinen traditio, jonka mukaan Herra lähettää Elian ”ennen kuin tulee Herran päivä” 

(Mal. 3:23, ks. myös Sir. 48:1–11). Collinsin mukaan Elia ilmestyy kirkastuskertomuksessa 

juuri siksi, että Markuksen kulttuurisessa kontekstissa hänen tiedettiin nousseen taivaaseen; 

Elian ilmestys kuvastaa kirkastuskertomuksen tavoitetta ennakoida Jeesuksen 

ylösnousemusta. Vaikka heprealainen Raamattu kertoo Mooseksen kuolleen ja Herran 

haudanneen hänet, kulki juutalaisuudessa myös traditio, jonka mukaan Mooses olisi myös 

noussut ylös taivaaseen pilven peitettyä hänet.225 Varhaisin maininta traditiosta on 

Josefukselta, mutta myös myöhempi rabbiininen traditio mainitsee Mooseksen 

ylösnousemuksen.226 Ei ole tosin varmaa, kuinka yleinen tämä uskomus oli ensimmäisellä 

vuosisadalla.  

Kirkastuskertomuksen lopussa (9:11–13) palataan toistamiseen Elian henkilöhahmoon. 

Jeesus ja kolme opetuslasta puhuvat siitä, mitä ”sanovat lainopettajat” (λέγουσιν οἱ 

γραµµατεῖς) ja mitä on ”kirjoitettu” (γέγραπται): ”Elian on tultava ensin” (Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν 

πρῶτον). Ajatus on peräisin Malakian kirjasta (3:23), mutta Markuksen kertomuksessa Jeesus 

yhdistää Elian tulemisen Ihmisen Pojan kärsimykseen. Tämä on erikoinen linkki, sillä 

Ihmisen Poikaa (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) – nimitystä, jota Jeesus useamman kerran käyttää 

itsestään – pidetään alluusiona Danielin kirjaan (7:13), mutta Danielin kirjan kuvaama, 

pilvien keskellä saapuva messiashahmo, ei kärsi. Sen sijaan kärsivä Herran palvelija löytyy 

muiden muassa Jesajan kirjan luvusta 52–53 ja Psalmista 22, mutta nämä eivät taas 

eksplisiittisesti kuvaile messiasta. Myöskään Eliasta ei tunneta traditiota, jossa tämä 

eskatologisena hahmona joutuisi kärsimään.227 Vielä on huomioitava, että Malakian kirja ei 

puhu ylösnousemuksesta, vaan Herran päivästä. Nämä kaksi asiaa varhaiskristillinen traditio 

yhdisti toisiinsa.228 Juutalaisia traditioita onkin tässä hankalasti tulkittavassa jaksossa 

 
225 Collins 2007, 422. 
226 Josefus kertoo, että Mooseksen ollessa Abaris-vuorella pilvi peitti yhtäkkiä hänet ja hän katosi erääseen 
rotkoon. Josefus tarkoittaa ilmeisesti ylösnousemusta, sillä myöhemmin hän sanoo Mooseksen nousseen ylös 
Jumalan luokse (πρὸς τὸ Θεῖον). Ant. 4.8.48 §326, ks. Feldmanin kommentit jakeeseen, 2000, 472–473. 
227 Collins 2007, 430–432; Marcus 2009, 645–646. 
228 Collins 2007, 429. 
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yhdistelty vapaasti ja niin luovalla otteella, että niistä on vaikea piirtää yksinkertaista mallia 

kirkastuskertomuksen taustalle.  

Pietarin ehdotusta kolme majasta (σκηνή) pidetään myös viittauksena Mooses-

traditioihin. Siinainvuorella Jumala antaa Moosekselle lukuisia käskyjä (2. Moos. 25–31), 

joista merkittävä osa koskee ”telttamajaa” (LXX σκηνή), jonka Mooses sittemmin nimeää 

”pyhäkköteltaksi” (LXX σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου) (33:7). Pyhäkköteltta oli juutalaisessa 

traditiossa Jumalan maallinen asuinsija, jonka kaikkeinpyhimmässä säilytettiin liitonarkkua. 

Leviticuksessa (23:34–43) kerrotaan Jumalan säätäneen lehtimajanjuhlan (LXX ἑορτὴ 

σκηνῶν), jolloin israelilaisten tuli asua lehtimajoissa seitsemän päivää muistoksi siitä, että 

Herra johdatti kansan pois Egyptistä. Evans katsoo, että Pietari ajatteli kirkastusvuorella 

Jumalan valtakunnan saapuneen ja ehdottaa telttojen tekemistä, jotta ”ällistyttävä neuvonpito” 

voisi jatkua ikuisesti.229  

Kolmen majan tekeminen on kuitenkin ilmeisessä ristiriidassa pyhäkköteltan kanssa 

(yksi ja ainoa asumus yhdelle ja ainoalle Jumalalle). Collins näkeekin kreikkalaisten ja 

roomalaisten ilmestyskertomusten vaikuttaneen jakeeseen. Markus on Collinsin mukaan 

hyödyntänyt erityisesti erästä pseudohomerilaista hymniä, jossa kuvaillaan jumalatar 

Demeterin metamorfoosia. Tarinassa tavallinen imettäjänainen Doso paljastaa jumaluutensa 

ja muuttuu nuoreksi, kauneutta ja kirkkautta hohkavaksi Demeteriksi, jonka vaatteista leviää 

hyvä tuoksu.230 Näissä traditioissa ilmestyskertomuksiin liittyy usein festivaalin tai kultin 

perustaminen jumalhahmon kunniaksi. Pietari ehdottaa siis Collinsin mukaan 

”kolmoisilmestyksen” muistoksi ”pyhäkön ja mahdollisesti jonkun vakituisen rituaalin 

noudattamisen” perustamista.231 On vaikea hyväksyä väitettä, sillä mikään Pietarin sanoissa ei 

viittaa kultin, juhlan tai rituaalin järjestämiseen – erityisesti sellaisen, joka kumpuaa 

pakanallisista perinteistä. Kreikkalais-roomalaiset kertomukset eivät tyydyttävästi selitä sitä, 

miksi Jeesuksen ulkomuoto muuttuu opetuslasten edessä.232 Askel kolmen majan tekemisestä 

rituaalin perustamiseen, hellenististen jumalkulttien esikuvien mukaan, on liian suuri hyppy 

premisseistä johtopäätökseen ollakseen vakuuttava. 

 
229 Evans 2001, 37. Myös Marcus näkee Pietarin ehdotuksen kaipuuna pysyä tässä taivaallisessa paikassa, 2009, 
638. 
230 Ks. Collins 2007, 418, näin myös Marcus 2009, 1108–1109.  
231 Collins 2007, 424. 
232 Demeter-tarinassa jumalatar käskee ilmestyksensä jälkeen kansan rakentamaan hänelle temppelin ja lupaa 
opettaa heille oikean tavan palvoa häntä. Jeesuksen metamorfoosi ei sisällä tällaisia vaatimuksia. Jeesus ei 
myöskään ollut opetuslasten mielestä tavallinen kaduntallaaja ennen kirkastusta (toisin kuin imettäjä Doso); 
Pietarin Messias-tunnustus kerrotaan ennen kirkastusta, ja jo evankeliumin ensimmäisessä luvussa Pyhä Henki 
laskeutuu Jeesukseen ja tunnustaa hänet Pojakseen. Collins 2007, 418. 
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Pietarin ehdotus onkin tuottanut ilmeistä päänvaivaa raamatuntutkimuksessa. Jae 9:6, 

jossa Pietarin puheenvuoro kuitataan pelon aiheuttamaksi möläytykseksi (οὐ γὰρ ᾔδει τί 

ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο), ei kelpaa esimerkiksi Marcukselle alkuperäisenä osana 

kertomusta. Hän pitää sitä evankelistan lisäyksenä, jota ilman Pietarin ehdotus olisi ”täysin 

yhtäpitävä kertomuksen kuvaston kanssa.”233 Koska kertomuksen tunnelma on ”jumalallinen, 

jopa unenomainen” ja Pietarin sanat καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι kuvaavat tämän kaipuuta 

viivytellä ”Eedenin kaltaisella vuorella Jeesuksen kanssa,” on evankelista tehnyt Marcuksen 

mukaan kummallisen toimituksellisen huomion, joka ei sovi alkuperäiseen, ”ilmeisen 

loogiseen” kontekstiin.234  

Kuten edellä mainituista esimerkeistä huomaa, selitetään kommentaarikirjallisuudessa 

kirkastuskertomusta pilkkomalla se osiin ja irrottamalla siitä teologisia symboleita eri 

traditioista. Markus on eri lähteistä uskonnollisia motiiveja ammentava ja yhdistävä 

innovaattori, jonka lopputulos on kuitenkin ristiriitainen ja vaikeasti tulkittavissa. On ilmeistä, 

että juutalaiset traditiot vaikuttavat kirkastuskertomuksen taustalla, mutta ne eivät näytä 

tyydyttävällä tavalla vastaavan kysymykseen, miksi traditio on kehitetty. Mikä merkitys on 

Elian ja Mooseksen ilmestymisellä kertomuksessa? Mistä Jeesus, Elia ja Mooses 

keskustelivat? Jos kirkastuskertomus on, kuten Bultmann väittää, väärään paikkaan siirretty 

ylösnousemuslegenda, miksi se poikkeaa niin paljon muista ilmestyskertomuksista? Miksei 

tarina kerro Jeesuksen ilmestymisestä, vaan tämän metamorfoosista (ja Elian ja Mooseksen 

ilmestymisestä)? Varhaiskristillisten yhteisöjen Sitz im Lebeneillä värittyneet 

traditiokerrostumat eivät tunnu tarjoavan järkeenkäypää selitystä kirkastuskertomukselle. 

Analysoin seuraavaksi tapahtumaa muistin näkökulmasta ja osoitan, miten tämä lähtökohta 

tuo uusia, tarpeellisia näkökulmia muoto- ja redaktiokriittisten tulkintatapojen rinnalle. 

4.2.2 Kirkastustapahtuma muistona 
Mikäli Markuksen kirkastuskertomusta tarkastelee Pietarin omaelämäkertamuistona, on 

yritettävä rekonstruoida historiallinen tapahtuma ja pohtia, miten kertomus päätyi muotoon, 

jossa sen nykyään tunnemme. Sen sijaan, että tekstistä puristetaan irti teologisia motiiveja 

sieltä, missä niitä ei välttämättä ole, voi kertomuksen yksityiskohtia pyrkiä selittämään 

kognitiivisten ja sosiaalisten mekanismien avulla. Muistin näkökulmasta olennaisia 

kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Mitä tapahtumasta voi olettaa tallentuneen Pietarin 

omaelämäkertamuistiin? Minkälaisiin kehyksiin tapahtuman elementit asettuivat tämän 

 
233 Marcus 2009, 635. 
234 Marcus 2009, 638–639. 
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kognitiossa? Minkälainen mentaalinen käsikirjoitus saattoi vaikuttaa tapahtuman kokemiseen 

ja muistamiseen? Millä tavalla kulttuuriset skeemat muovasivat muistoa ajan kuluessa? 

Minkälaisissa performatiivisissa konteksteissa Pietari, Johannes tai Jaakob jakoivat muistoa 

yhteisössään? 

Aloitetaan omaelämäkertamuistista. Aiemmissa luvuissa esittelemäni 

muistitutkimuksen perusteella pitkäkestoiseen muistiin tallentuvat parhaiten tunnetasoltaan 

voimakkaat ja harvinaislaatuiset tapahtumat. Miellyttäväksi koetut tapahtumat ovat 

epämiellyttäviä muistoja alttiimpia säilymään – joskin jos tapahtuma on traumaattinen, voi se 

jäädä itsepintaisesti mieleen, vaikka sen haluaisi unohtaa. Lisäksi, mitä enemmän tapahtuma 

kytkeytyy yksilön tavoitteiden hallintaan, sosiaaliseen identiteettiin ja minäkuvan 

rakentamiseen, sitä todennäköisemmin se jää mieleen. Kirkastuskertomuksen keskeisimmät 

episodit – vuorelle nouseminen Jeesuksen kanssa, Jeesuksen muodonmuutos, kahden vieraan 

hahmon ilmestyminen ja pilvi, josta kuuluu ääni – olisivat kiistatta valpastuttaneet 

opetuslasten kognitiiviset prosessit arkipäiväisiä tapahtumia voimakkaammin. Opetuslapset, 

jotka vapaaehtoisesti jättivät sosioekonomiset asemansa ja konventionaaliset elämäntapansa, 

jossain määrin myös sosiaaliset ympyränsä Galileassa seuratakseen Herraansa, muodostivat 

epäilemättä uudenlaisen minäkuvan, sosiaalisen identiteetin ja tavoitteet elämälleen Jeesus-

liikkeessä. Jeesuksen seuraamiseen kytkeytyvän minäkuvan kanssa koherentti ja sitä 

vahvistava muisto olisi ollut juuri sellainen, jossa valitut opetuslapset saavat seurata Jeesusta 

vuorelle ja todistaa poikkeuksellisen ilmestyksen. Tapahtuma olisi näin ollen ollut erityisen 

taipuvainen säilymään omaelämäkertamuistissa.  

Opetuslasten tunnetiloja kuvaillaan ainoastaan Elian ja Mooseksen ilmestymisen 

jälkeen sanalla ἔκφοβος, ”aivan kauhuissaan” tai ”pelosta suunniltaan.”235 Sanavalinnasta 

päätellen pelko on ollut suunnatonta, mikä olisi juuri sellainen äärimmäinen tunnetila, joka 

jättää vahvan muistijäljen. Kuitenkaan se, että kirkastustapahtuman yksi episodi kuvataan 

tunnetasolla intensiiviseksi, ei kerro mitään tapahtuman historiallisesta autenttisuudesta. Sama 

pätee muiston koherenssiin opetuslasten minäkuvan ja tavoitteiden kanssa: se ei todista sitä, 

että muisto vastaa todellisuutta. Tällä tavalla kuvattu tapahtuma sopii kuitenkin teoriassa 

yhteen sen kanssa, mitä tiedämme omaelämäkertamuistojen alttiudesta säilyä.  

Millä tavalla kertomusta vastaava oletettu omaelämäkertamuisto olisi muodostunut? 

Tapahtumasarjan yksittäiset hetket, episodiset elementit, kytkeytyvät ihmismielessä 

 
235 Prefiksi ἐκ voimistaa adjektiiviin merkitystä ja voisi suomen kielessä vastata adjektiivin edessä attribuutteja 
”täysin”, ”kokonaan”, ”aivan”, ”kerta kaikkiaan”. Ἐκφοβός esiintyy UT:ssa vain kerran tämän lisäksi, kun 
Heprealaiskirjeen kirjoittaja kuvailee Mooseksen kauhua ja vapinaa Siinainvuorella (Hepr. 12:21). 
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kognitiivisiin kehyksiin, jonka avulla yksilö käsitteellistää ja tulkitsee tilannetta. Tarkastellaan 

tästä näkökulmasta Elian ja Mooseksen ilmestymistä. Mistä Pietari päättelee, että hahmot ovat 

Elia ja Mooses? Eliaan ja Moosekseen liittyvissä juutalaisissa traditioissa vuori on paikka, 

jossa profeetat saavat jumalallisia ilmestyksiä. Muistin mekanismien näkökulmasta voi 

ajatella, että vuorelle nouseminen ja kahden taivaallisen hahmon ilmestyminen kirkkauttaan 

hohtavalle Jeesukselle virittivät Pietarin kognitiivisen toiminnan, työmuistin, etsimään 

kehyksen tapahtuneelle kertomuksista, joissa vuorella tapahtuu jotain yllättävää mestarilliselle 

profeettahahmolle, tässä tapauksessa Messiaalle. Kognitiivinen oikotie sai Pietarin 

tulkitsemaan hahmot Eliaksi ja Moosekseksi liittämällä näkemänsä kehykseen ”profeetta 

vuorella” tai ”ylösnoussut profeetta vuorella.” Erityisesti Elia on Pietarin sosiokulttuurisessa 

kontekstissa ajankohtainen hahmo: eskatologinen Messias-odotus ja Elian tuleminen kulkivat 

tavalla tai toisella käsi kädessä ajanlaskun alan juutalaisuudessa (tai ainakin joissain 

juutalaisissa piireissä).236 Elian ja Mooseksen tunnistamisen taustalla saattaa olla 

tiedostamattomasta transferenssista johtuva mielen johdateltavuus, jossa aiemman 

muistikuvan (tässä tapauksessa mielikuvan) lähde siirtyy uuteen asiayhteyteen.  

Entä mikä tällaisessa yllättävässä ja opetuslapsissa myös pelkoa herättävässä 

tapahtumassa sai Pietarin puhumaan majojen tekemisestä, ja mitä hän majoilla tarkoitti? Siinä 

missä maja tai teltta on Septuagintassa ja kreikankielisissä varhaiskristillisissä teksteissä aina 

σκηνή, on teltalle heprealaisessa Raamatussa jopa 13 eri sanaa.237 Yleisin niistä on לֶהֹא  (’ōhel), 

joka merkitsee asumusta tai asuinsijaa, useimmiten siirrettävää sellaista. Usein sana viittaa 

juuri Jahven pyhäkkötelttaan.238 Toiseksi yleisin telttaa kuvaava sana on ן ָּכְׁש  jolla ,(mishkan) מ

viitataan pääsääntöisesti pyhäkkötelttaan, yksittäisiä kertoja myös tavallisiin asuinsijoihin.239 

Kolmas yleinen hepreankielinen termi on הָּכֻס , (sûkkah), joka merkitsee lehvästöstä 

rakennettua tilapäistä suojaa tai katosta. Sitä ei koskaan käytetä kuvaamaan pyhäkkötelttaa. 

Arameankielinen vastine אכוס  tarkoittaa useimmiten oksaa, majaa tai koppia. Heprealaisessa 

Raamatussa sûkkah on juuri se sana, jolla viitataan lehtimajanjuhlaan (sukkôt). Tätä 

sanajuurta käytetään kerran myös verbinä merkityksessä peittää.240 Σκηνή-sanan semanttinen 

 
236 Elian maininta ennen Moosesta ei sen sijaan kelpaa Matteukselle ja Luukkaalle, jotka muuttavat järjestyksen 
kuvaamaan paremmin Mooseksen ensisijaista merkitystä juutalaisessa historiassa, ks. luku 4.2.3. 
237 Homan 2002, 7. 
238 Homan 2002, 7–9. Toisinaan sanaa käytetään verbinä merkityksessä ”pystyttää teltta.” Arameankielinen 
vastine אלהא  tarkoittaa yksinkertaisesti telttaa. 
239 Homan 2002, 11–12. Sanajuuri ןכ  merkitsee verbiä ”asua,” jolla on arkaainen, nomadiseen elämäntapaan ׁש
viittaava etymologia. 
240 Homan 2002, 9–11. Lehtimajanjuhla (Sûkkot) on tänäkin päivänä tärkeä juhlapyhä juutalaisille. 
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kenttä on siis laaja ja kattaa monenlaisia eri asumiseen (tilapäiseen tai pysyvään), kotiin, 

suojaan ja lehvästöön liittyviä merkityksiä. 

Vakuuttavin selitys Pietarin ehdotukselle on ymmärtää maja merkityksessä sûkkah. 

Tällöin majat voivat viitata käytännössä kahteen asiaan: joko lehdistä rakennettuun suojaan, 

jonka varjoon voi hetkeksi levähtää rauhassa, tai lehtimajanjuhlaan liittyvinä majoina. Koska 

lehtimajanjuhla oli yksi kolmesta juutalaisesta pääjuhlasta, jota juhlittiin syksyn sadonkorjuun 

aikaan, en pidä uskottavana, että Pietari ajatteli yhtäkkiä tämän festivaalin mukaisia 

juhlamenoja.241 Pragmaattisempi selitys on, että Jeesuksen kirkkautta hohtava ulkomuoto ja 

jollain tavalla taivaallisiksi hahmoiksi tulkittavat keskustelukumppanit virittivät Pietarin 

mielessä käsikirjoituksen mestarin ja tämän arvovaltaisten vieraiden palvelemisesta. 

Jeesuksen puhuttelu rabbina ja Elian ja Mooseksen ilmestymisestä kauhistuminen viittaavat 

pelonsekaiseen kunnioitukseen (”on hyvä, että olemme täällä”) ja siitä nousevaan tarpeeseen 

palvella heitä. Pietarin ehdotus on hassu, ja hän ymmärtää sen epäilemättä itsekin. Se on 

kuitenkin inhimillinen ja ymmärrettävä reaktio, jolla hän haluaa ehkä antaa oman panoksensa 

tilanteeseen, jonka todistamisesta hän lienee otettu. Semanttiseen muistiin liittyvät 

käsikirjoitukset ehkäisevät kognitiivista ylikuormittumista ja stressiä. Pietarin reaktio 

näyttäytyy muistin mekanismien näkökulmasta pyrkimykseltä lokeroida yllättävä tapahtuma 

tuttuun käsikirjoitukseen. Sen sijaan ehdotus Jahven pyhäkköteltan kaltaisen palvontapaikan 

rakentamisesta – saati kolmen sellaisen – ei tunnu todennäköiseltä selitykseltä. Vastaavasti 

tulkinnat tapahtuman euforisesta, Eedenin puutarhaa muistuttavasta, unenomaisesta 

tunnelmasta, eivät vastaa niitä elementtejä, mitä Markus muistosta välittää: äkillisyys, 

hämmästys ja kauhu.  

Pilvi, josta kuuluu ääni ”tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä” on ilmeinen 

viittaus pilven muodossa ilmestyvään Jahveen juutalaisissa kertomuksissa. Tämän analyysin 

rajauksen ulkopuolella on kysymys, miksi Jumalan kerrotaan ilmestyneen juuri pilven 

muodossa juutalaisten kertomuksissa. Syvällä juutalaisessa ymmärryksessä ja näin ollen myös 

Jeesuksen opetuslapsille kiistaton tosiasia oli, että Jumala on ilmestynyt ja puhunut pilven 

muodossa valitulle kansalleen. Kirkastuskertomuksen taustaksi ja jonkinlaiseksi 

yhtymäkohdaksi pilviepisodille ajatellaan usein Markuksen evankeliumin alkua, jossa 

Johannes kastaa Jeesuksen Jordanissa, Henki laskeutuu taivaasta häneen kyyhkysen tavoin ja 

taivaasta kuuluu ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt” (1:10–

 
241 Kattava koonti lehtimajanjuhlan historiasta Rubenstein 2020, 31–102; kirkastusvuoren tapahtumiin liittyvä 
kommentti nootissa 133, s. 84–85. 
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11).242 Mikäli tapahtumaa analysoidaan Pietarin omaelämäkertamuistin näkökulmasta, ei 

kastekertomus ole vielä järjestynyt osaksi Markuksen narratiivista rakennelmaa saati piirtynyt 

hallitsevaksi skeemaksi opetuslasten mieliin. Vaikka moni tutkija arvelee Jeesuksen kasteen 

olevan historiallisesti autenttinen tapahtuma, emme voi tietää, mitä Pietari, Jaakob ja 

Johannes kasteesta tiesivät kirkastushetkellä; tunsivatko he esimerkiksi traditiota Hengen 

laskeutumisesta kyyhkysen tavoin Jeesuksen päälle. 

Opetuslapset kokivat mahdollisesti jonkin pilven kaltaisen laskeutuvan ympärilleen ja 

kuulivat äänen puhuvan (muistin tallentama ydintieto tapahtumasta). Juutalaisille voimakas 

kulttuurinen skeema Jumalasta pilven muodossa tarjosi selityksen tilanteelle. Pilvestä 

kuulunut ääni on akustista ainesta, jota työmuistin fonologinen kehä on käsitellyt ja 

tallentanut. Fonologinen kehä kykenee pitämään mielessään noin kahden sekunnin verran 

verbaalista informaatiota ennen kuin se katoaa episodisesta puskurista ja säilyy vain, mikäli 

sitä toistaa ääneti mielessään. Pilven sanat ovat mahdollisesti olleet niin selkeät ja helposti 

muistettavat, että ne ovat jääneet kaikumaan opetuslasten mieliin. Toisaalta voi olla, että 

opetuslasten muistoihin tallentui vain tämä tiivistetty versio puheesta – mitään keinoa 

tavoittaa kohtauksesta poisjäänyttä ainesta ei luonnollisesti ole olemassa. Voi olla, että kaste 

ja kirkastuskertomus ovat ajan kuluessa, evankeliumiteksteissä heijastuvassa 

varhaiskristillisessä kollektiivisessa muistissa, alkaneet pilven ilmestymisen osalta muistuttaa 

toisiaan ja saaneet toisiinsa kytkeytyviä merkityksiä. 

Pohditaan tarkemmin muistamisen sosiaalista ulottuvuutta. Omaelämäkertamuistin 

keskeinen mekanismi on, että mitä enemmän tapahtumaa kertaa, sitä paremmin se myös 

pysyy mielessä. Markuksen kertomuksen mukaan Jeesus haluaa, syystä tai toisesta, 

tapahtuman jaettavaksi muille vasta ylösnousemuksensa jälkeen. Markuksen evankeliumin 

tutkimuksessa niin kutsuttu messiaanisen salaisuuden teema onkin saanut paljon huomiota. 

Se, että Jeesus kieltää opetuslapsiaan (8:30; 9:9), parantamiaan sairaita (1:44; 5:43; 7:36; 

8:26) ja hänen messiaanisen asemansa tunnistavia pahoja henkiä (1:34; 3:12) paljastamasta 

todellista identiteettiään muille, on hämmentänyt tutkijoita tähän päivään asti – erityisesti 

siksi, että motiivi on ristiriidassa sen kanssa, että Jeesus kuitenkin usein tekee ihmetekojaan 

julkisesti.243  

Muistitutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa on kysyä, mikä vaikutus 

salassapitokiellolla olisi muistamisen prosessiin. Opetuslasten kerrotaan pohtineen keskenään, 

 
242 Collins 2007, 425; Evans 2001, 38. 
243 Katsaus messiaaniseen salaisuuteen liittyvästä tutkimushistoriasta 1990-luvulle asti ks. Räisänen 1990, 38–
75.  
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mitä kuolleista nouseminen tarkoittaa. Pietari, Jaakob ja Johannes ovat siis käyneet aluksi 

vain kolmestaan läpi tapahtunutta, jolloin voimme olettaa tämän kolmenkeskisen 

muistelemisen muovanneen opetuslasten muistoja jokseenkin yhteneväiseksi 

(johdonmukaisuuden periaate). Keskeisimmät tulkinnalliset päätelmät tapahtuman sisällöstä 

ja merkityksestä ovat saattaneet syntyä tämän yhteisen pohdinnan myötä ja muovanneet 

muistoa noudattamaan tiettyä käsikirjoitusta jo varhain. Ilmeinen tulkitseva kannanotto on 

kertojan kommentti Pietarin ehdotukseen majojen rakentamisesta (οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, 

ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο), jota osa tutkijoista ei hyväksy alkuperäiseksi osaksi kertomusta. 

Sosiaalisen muistin näkökulmasta kommentilla on sen sijaan keskeinen rooli muiston 

jakamisessa: Jaakob tai Johannes ovat mahdollisesti kysyneet Pietarilta, miksi hän sanoi niin 

ja Pietari on vastannut, ettei tiennyt, mitä sanoisi, koska oli niin kauhuissaan. Selittävä 

tulkinta on jäänyt siten keskeiseksi osaksi muiston rekonstruointia muille myöhemmin, sillä 

yleisön on implikoitu kaipaavan selitystä Pietarin möläytykselle. 

Millä tavalla ylösnousemuskokemukset olisivat jälkikäteen vaikuttaneet 

kirkastustapahtuman muistoon? Tapahtuman selkein sanoma lienee se positiivinen ilmaus, 

jonka pilvestä tuleva ääni ilmoittaa: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!” Jumala 

vahvistaa näin Jeesuksen messiaanisuuden ja auktoriteettiaseman. Kokemukset 

ylösnousseesta Jeesuksesta pääsiäisen jälkeen ovat mahdollisesti kirkastaneet Pietarin, 

Jaakobin ja Johanneksen ymmärrystä siitä, että vuorella keskusteltiin tavalla tai toisella 

Jeesuksen tulevista koettelemuksista: hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. 

Kiinnostavaa on, että Markuksen kertomukseen ei ole lisätty mitään sisältöä Jeesuksen, Elian 

ja Mooseksen keskusteluun, vaikka sellaiselle olisi ollut mahdollisuus paitsi kolmella 

silminnäkijällä, myös tradition välittäjällä Markuksella.244 Edes pääsiäisen jälkeisessä 

”jälkiviisaudessa,” eli siinä ymmärryksessä, että Jeesus ennusti kuolemansa ja 

ylösnousemuksensa, ei Markuksen traditio ole saanut lisää lihaa luiden ympärille.  

Kysymys Eliasta (9:11–13) sen sijaan on sosiaalisen muistamisen näkökulmasta 

tapahtumaa tulkitsevaa sisältöä; sen avulla poikkeuksellisen tapahtuman muistoon liitetään 

uusia merkityksiä, joita alkuperäisessä tapahtumassa ei välttämättä ollut. Jälkikäteinen 

keskustelu Eliasta ei olennaisella tavalla vaikuta kirkastustapahtuman kulkuun; jos sen jättäisi 

pois, ei yksikään kirkastuskertomuksen episodi kärsisi siitä.245 Sen tärkein sanoma vaikuttaa 

olevan, että kaikki tapahtuu juuri niin, kuin on kirjoitettu (siitä huolimatta, että tulkinta vaatii 

 
244 Ks. luvusta 4.2.3, miten Luukas kytkee Jeesuksen kuoleman kirkastuskertomukseen. 
245 Matteus ja Luukas eivät olekaan hyväksyneet jaksoa sellaisenaan, ja ovat muokanneet sitä onnistumalla 
samalla säilyttämään muiston ydintiedon vakaana (ks. luku 4.2.3). 
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melkoista luovuutta kirjoitusten tulkinnassa). Tarve ristiriidattomuudelle menneisyyden ja 

nykyisyyden välillä on keskeinen muistoja muovaava tekijä; varhaiskristillisten yhteisöjen 

tendenssi tulkita Jeesuksen elämää ja kuolemaa kirjoitusten valossa saattoi muovata Pietarin 

muistoa näyttämään profetioiden täyttymiseltä.  

Keskustelu Eliasta voisi vastata alkuperäistä tapahtumaa, mikäli kolmella opetuslapsella 

olisi ollut tarve saada tapahtuman jälkeen siitä selkoa Jeesukselta. He kokivat nähneensä 

Elian, ja Jeesus puhui heille Ihmisen Pojan ylösnousemuksesta, joten heidän oli tarkennettava, 

miten on mahdollista, että Jeesus nousee kuolleista, jos Elian pitäisi tulla ennen sitä. 

Tulkinnan ongelmana on, että kirjoitukset eivät tunne traditiota eskatologisen Ihmisen Pojan 

kärsimyksistä ja kuolemasta, eivätkä myöskään Elian. Jeesuksen sanat vaikuttavat myös 

ristiriitaisilta; onko Elia tosiaan jo tullut ja pannut kaiken kohdalleen? Ei tietysti ole 

poissuljettua, että Jeesus olisi opettanut ristiriitaisesti ja tulkinnut kirjoituksia omalla 

tavallaan, oman kärsimyksensä ja kuolemansa ennakoiden. Yksi kriteeri arvioida Jeesuksen 

sanojen autenttisuutta onkin niiden kiusallisuus; mikäli varhaiskristillinen yhteisö olisi 

sepittänyt tradition, se tuskin haluaisi esittää Jeesusta epäjohdonmukaisessa valossa. 

Huomionarvoista on, että kirjallisesti kultivoituneempiin ja teologialtaan huolitellumpiin 

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeihin jaksoa ei ole sellaisenaan hyväksytty (ks. luku 

4.2.3). 

Keskustelu Eliasta saattaa olla Johannes Kastajan kuoleman jälkeisestä 

”jälkiviisaudesta” kumpuavaa ainesta: vaikkei Johannes Kastajaa olisi pidetty Eliana tämän 

elinaikana, saattoi hän kuoltuaan näyttäytyä ilmiselvältä Elialta. Kirkastustapahtuman hetkellä 

Johannes on jo kuollut, joten tulkinnan ei tarvitse olla syntynyt pääsiäisen jälkeen. Jeesus on 

saattanut vihjata Johanneksen identiteetistä Eliana (kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti) jo 

omana elinaikanaan, mutta vasta pääsiäisen jälkeisten ylösnousemuskokemusten jälkeen on 

varhaiskristillinen liike alkanut toden teolla etsiä kirjoituksista selityksiä tapahtumille. Elia ja 

Ihmisen Poika eivät de facto kärsi kirjoituksissa, joten uudenlaisia attribuutteja hahmoille on 

löydetty muualta, monitulkintaisista ja runollisista Jesajan ja Psalmien teksteistä. Muistin 

näkökulmasta on selvää, ettei keskustelua Eliasta ole käyty sanasta sanaan kuten 9:11–13 

esittää. Keskustelu ei ole tapahtuman ydintietoa, vaan selittävä ja tulkitseva yksityiskohta, 

joka voisi yhtä hyvin olla myöhempi lisäys kuin autenttinen episodi vuorelta laskeuduttaessa. 

Joka tapauksessa juutalaiset eskatologiset traditiot auktoritatiivisina kertomuksina vaikuttivat 

kulttuurisina skeemoina Jeesuksen ja tämän seuraajien kognitiivisessa toiminnassa 

tapahtuman tulkintaan.  
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Minkälaisissa performatiivisissa konteksteissa Pietari, Jaakob ja Johannes ovat 

kertoneet kokemuksestaan vuorella? Jo varhain, ensimmäisen vuosisadan puolivälissä, 

vakiintui varhaiskristillisissä yhteisöissä käytäntö kokoontua säännöllisesti aterioimaan 

kreikkalais-roomalaisten yhdistysten tapaan. Herran ehtoollinen, aterian nauttiminen 

Jeesuksen muistolle, oli kokoontumisten keskeinen elementti. Syömisen ja juomisen ohella 

kokoontumisissa on rukoiltu, laulettu hymnejä, pidetty puheita, jaettu opetusta, luettu kirjeitä 

ja seurusteltu myös epävirallisemmin keskenään.246 Näissä kokoontumisissa ovat Jeesuksen 

seuraajat jakaneet muistojaan Jeesuksesta, todennäköisesti sekä virallisena opetuksena että 

epävirallisena muistelemisena.247  

Pietari on Apostolien tekojen maalaaman kuvan mukaan ollut merkittävä 

auktoriteettihahmo Jerusalemin Jeesus-liikkeessä Jeesuksen kuoleman jälkeen, joka opetti 

temppelissä, paransi sairaita ja sai monia kääntymään uskoon. Pietarin asema Jeesuksen 

läheisenä seuraajana on tuonut uskottavuutta kertomuksille, joita hän on Jeesuksesta 

välittänyt. Apostolien tekojen alussa (Ap.t. 3–4) myös Johanneksella on keskeinen rooli 

seurakunnassa. Hänet kuvataan Pietarin läheiseksi työtoveriksi; Johannes on Pietarin mukana 

temppelissä, kun tämä parantaa sairaan ja pitää kansalle puheen, ja he joutuvat kahdestaan 

vankilaan. Kirkastuskertomuksen luovaa rekonstruoimista on ainakin jossakin määrin 

rajoittanut se, että Pietarin lisäksi Jaakob ja Johannes ovat voineet välittää omaa 

silminnäkijäversiotaan tarinasta. Toisaalta, lukuisiin eri Rooman valtakunnan kaupunkeihin 

levinneen varhaiskristillisen liikkeen ei voi ajatella kyenneen täysin kontrolloimaan 

kertomuksia Jeesuksesta.  

Emme tiedä, milloin ja minkälaisessa tilanteessa Markus on kuullut kertomuksen. Ei 

liene kuitenkaan syytä olettaa, että Pietari on jakanut kertomuksen ensimmäistä kertaa vasta 

kymmeniä vuosia tapahtuneen jälkeen. Jos Markus on jo 30–40-lukujen taitteessa toiminut 

varhaiskristillisessä yhteisössä Paavalin ja Barnabaan apulaisena, on hän saattanut kuulla 

tapahtumasta jo melko varhain.248 Kirkastustraditio on siis saattanut olla jossain muodossa 

Markuksen tuntema jo pitkään ennen sen tekstikokoelman kokoamista, jonka nykyään 

tunnemme Markuksen evankeliumina. Mikä merkitys muiston välittymiseen olisi sillä, että 

Markus olisi kuullut Pietarin kertomuksen esimerkiksi 40-luvulla? Näin konkreettisten 

vuorovaikutustilanteiden rekonstruointi on hyvin spekulatiivista. Mahdollisesti kertomus on 

 
246 Alikin 2010, 30–39; Pihlava 2017, 33–37. 
247 Alikin 2010, 63–64. 
248 Johannes Markus mainitaan Apostolien teoissa ensimmäistä kertaa Herodes Agrippa I:n yhteydessä (Ap.t. 
12:12), joka hallitsi Juudeaa kuninkaana 37–44 j.Kr. 
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kuitenkin välttynyt pitkän, suullisen traditioketjun vaikutuksilta. Tällöin keskiöön nousee 

kysymys siitä, mitkä tekijät muovasivat Pietarin omaelämäkertamuistoa vuosien kuluessa, ja 

mitä hän on nimenomaan Markukselle halunnut tuoda esille tapahtumasta. Johannes Kastajan 

hahmo on voinut saada entistä profeetallisempia piirteitä varhaiskristillisessä kollektiivisessa 

muistissa, mitä keskustelu Eliasta heijastaisi.  

Kirkastuskertomuksen voisi dramaattisen luonteensa ja sen sisältämän jumalallisen 

väliintulon vuoksi olettaa vakiintuneen nopeasti osaksi niitä kertomuksia, joita toistettiin 

usein. Pietarin episodisesta omaelämäkertamuistosta on siis ennemmin tai myöhemmin, ehkä 

jopa melko varhain, tullut varhaiskristillisten yhteisöjen semanttista tietoa ja kulttuurista 

pääomaa. Kertomukset, joissa Jeesus ennusti kuolemansa ja ylösnousemuksensa, ovat 

epäilemättä olleet arvokasta valuuttaa yhteisössä, joka joutui kohtaamaan ja käsittelemään 

johtajansa nöyryyttävän ja raa’an kuoleman. Ottaen huomioon, minkälaiseksi legendaksi 

tarina olisi voinut muotoutua, on kiinnostavaa, että kertomus Markuksen tekstualisoimana – 

niinkin myöhään kuin 60- ja 70-lukujen taitteessa – on yksityiskohdiltaan melko niukka ja 

merkitykseltään aavistuksen epäselvä. Pietarin kiusallinen möläytys majoista on mukana, 

vaikka kaikki mahdollisuudet sen siivoamiseen olisi ollut Pietarilla, Markuksella tai kenellä 

tahansa muullakin varhaiskristillisen traditioketjun oletetulla lenkeillä. Matteus ja Luukaskaan 

eivät näytä tuntevan kertomuksesta selvästi poikkeavaa traditiota, sillä kummankin versiossa 

tarina on keskeisiltä osiltaan säilynyt Markuksen version mukaisena.   

4.2.3 Kollektiivisen muiston muovaaminen: muutokset Markuksen 
traditioon 

Tarkastelen seuraavaksi, miten Matteus ja Luukas ovat muuttaneet Markuksen tekstiä ja näin 

myös kollektiivista muistoa kirkastustapahtumasta. Alla olevaan taulukkoon on koottu 

synoptiset tekstit rinnakkain. Sananmukaisesti keskenään täsmäävät kohdat on korostettu 

(saman verbin eri aikamuodot olen katsonut toisiaan vastaaviksi). Ne kohdat, joissa Matteus 

ja Luukas ovat yhteneväiset Markuksesta poiketen, ovat punaisella. 

 

Mark. 9:2–13 Matt. 17:1–13 Luuk. 9:28–36 

2 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ 
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν 
Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ 
τὸν Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει 
αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ 
ἰδίαν μόνους. καὶ 
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 
αὐτῶν, 
  

1 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ 
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν 
Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ 
Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν. 2 καὶ 
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν 
αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 

28 Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους 
τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ [καὶ] 
παραλαβὼν Πέτρον καὶ 
Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς 
τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 
29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ 
προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ 
ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς 
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3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, 
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ 
δύναται οὕτως λευκᾶναι. 
4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας 
σὺν Μωϋσεῖ καὶ ἦσαν 
συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. 
 
5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
λέγει τῷ Ἰησοῦ· ῥαββί, καλόν 
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ 
ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ 
μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ 
Ἠλίᾳ μίαν. 
6 οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, 
ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 
7 καὶ ἐγένετο νεφέλη 
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ 
ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς 
νεφέλης· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε 
αὐτοῦ. 
8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 
οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν 
Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν. 
9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 
ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο 
αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον 
διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῇ. 10 καὶ τὸν λόγον 
ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς 
συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῆναι. 
 
11 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες· ὅτι λέγουσιν οἱ 
γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ 
ἐλθεῖν πρῶτον; 
12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν 
ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει 
πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα 
πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 
13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ 
Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ 
ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, 
καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν. 

τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 
  
3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς 
Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας 
συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ. 
 
 
4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν τῷ Ἰησοῦ· κύριε, καλόν 
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ 
θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς 
σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ 
μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν. 
5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ 
νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς 
νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ. 
6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν 
καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 
7 καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἁψάμενος αὐτῶν 
εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ 
φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα 
εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν 
μόνον. 9 Καὶ καταβαινόντων 
αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους 
ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ 
ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.  
 
10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ λέγοντες· τί οὖν οἱ 
γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι 
Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν· Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ 
ἀποκαταστήσει πάντα·12 
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη 
ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν 
αὐτὸν ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ 
ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει 
πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. 13 τότε 
συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν 
αὐτοῖς. 
 

ἐξαστράπτων. 30 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες 
δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες 
ἦσαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, 31 οἳ 
ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν 
ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἤμελλεν 
πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. 32 ὁ δὲ 
Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν 
βεβαρημένοι 
ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον 
τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο 
ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι 
αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν· ἐπιστάτα, 
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ 
ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν 
σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν 
Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 
  
34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος 
ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν 
αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ 
εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 
  
35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς 
νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ 
υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ 
ἀκούετε. 
  
36 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν 
εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ 
ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν 
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν 
ἑώρακαν. 
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Kertomuksen keskeiset episodit ovat varsin yhteneväiset kaikissa kolmessa versiossa: 

Jeesus ottaa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen vuorelle, siellä hänen ulkomuotonsa muuttuu, 

Mooses ja Elia ilmestyvät ja puhuvat Jeesuksen kanssa, Pietari sanoo tekevänsä kolme majaa, 

pilvi tulee ja siitä kuuluu ääni, joka sanoo Jeesuksen olevan hänen Poikansa, sitten Jeesus on 

taas yksin, eivätkä Pietari, Jaakob tai Johannes kerro tapahtumasta vielä kenellekään. Kaikilla 

synoptikoilla tapahtumaa edeltävät Pietarin tunnustaminen Jeesuksen Messiaaksi, Jeesuksen 

sanat hänen seuraamisestaan sekä puhuminen tulevasta kärsimyksestään, kuolemastaan ja 

ylösnousemuksestaan. Tapahtuma ajoittuu kaikilla myös ennen Jerusalemiin menoa.  

Matteus tekee verrattain vähän sisällöllisiä muutoksia kertomukseen. Hän poistaa 

maininnan vaatteidenvalkaisijasta Jeesuksen muodonmuutosta kuvaillessaan ja tekee 

lisäyksen ”ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko.” Matteus ei tarjoa mitään selitystä 

Pietarin ehdotukseen majojen tekemisestä, vaikka Markus tekee niin. Matteuksen versiossa 

pilven ääni lisää rakas-adjektiivin jälkeen ἐν ᾧ εὐδόκησα, ”johon olen mieltynyt.”249 

Opetuslapset pelästyvät ääntä ja Jeesus tulee heidän luokseen, koskee heitä ja sanoo: 

”Nouskaa, älkää pelätkö.”  

Keskusteluun Elian tulemisesta Matteus tekee merkittävimmät muutoksensa. Hän 

muuttaa Jeesuksen retorisen kysymyksen ”Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että Ihmisen 

Poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa?” vastauksen päätöslauseeksi: ”Niin 

myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä.” Matteus päättää keskustelun selittävään lauseeseen 

”Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.” Siinä 

missä Markus alleviivaa Elian ja Ihmisen Pojan kärsimysten olevan kirjoituksissa ennakoitua, 

jättää Matteus γέγραπται-sanat kokonaan pois. Matteus näin ollen hyväksyy tradition 

Johanneksesta Eliana – ja olettaa myös yleisönsä hyväksyvän tulkinnan – mutta ei tohdi 

väittää kärsivää Ihmisen Poikaa tai Eliaa löytyvän kirjoituksista. Ei ole ihme, että juuri jakso 

Elian tulemisesta on kertomuksen vaikein pala Matteukselle pureskeltavaksi, ja hän joutuu 

siivoamaan Markuksen karkeaa ja virheellistä eksegeesiä. 

Luukas korjaa tekstiä selvästi Matteusta enemmän. Markus ja Matteus kuvaavat 

Jeesuksen muodonmuutosta verbillä µεταµορφόω, mutta Luukas hylkää sanan ja kuvailee 

tapahtunutta lauseella ”hänen kasvojensa ulkomuoto muuttui.” Luukas poistaa (kuten 

Matteuskin) Markuksen kommentin vaatteidenvalkaisijasta. Luukas lisää Jeesuksen rukoilun 

vuorelle nousemisen motiiviksi ja kasvojen muuttumisen syyksi. Mooses ja Elias ilmestyvät 

 
249 Joissakin käsikirjoituksissa lisäys on myös Luukkaan tekstissä. Toisessa Pietarin kirjeessä kerrotaan äänen 
sanoneen ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός µου οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα; muotoilu on siis lähellä Matteuksen tekstiä.  
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Luukkaan versiossa kirkkaudessa (ἐν δόξῃ), kun taas Markus ja Matteus eivät kuvaile heidän 

ulkomuotoaan millään tavalla. Luukas myös selittää, mistä Jeesus Mooseksen ja Eliaan 

kanssa puhuu: poismenostaan, joka on toteutuva Jerusalemissa. Luukas lisää kertomukseen 

Pietarin ja kumppaneiden väsymisen ja heräämisen, jonka jälkeen he näkevät Jeesuksen 

kirkkaudessaan ja profeetat. Luukas myös kertoo, että ennen Pietarin ehdotusta majojen 

tekemisestä Mooses ja Elia olivat jo lähtemässä Jeesuksen luota. Luukas aloittaa Pietarin 

puheen vokatiivi-ilmaisulla ἐπιστάτα, ”mestari, opettaja, johtaja” (Markuksella ῥαββί, 

Matteuksella κύριε).250 Pilvestä kuuluvan äänen sanoista Luukas muuttaa rakas-adjektiivin, ὁ 

ἀγαπητός, valittu-partisiipiksi, ὁ ἐκλελεγµένος.251 Luukkaan versiossa Jeesus ei eksplisiittisesti 

kiellä opetuslapsia kertomasta tapahtuneesta ”ennen kuin Ihmisen Poika on noussut 

kuolleista,” vaan Luukas päättää kertomuksensa toteamalla, etteivät he kertoneet niinä päivinä 

kenellekään mitään näkemästään. Lopulta, merkittävimpänä muutoksena Markuksen tekstiin, 

Luukas hylkää koko keskustelun Elian tulemisesta.  

Mitä Luukas haluaa yleisönsä muistavan kirkastuskertomuksen kautta, ja miksi?252 

Evankeliuminsa prologissa (1:1–4) Luukas ilmaisee päämääräkseen vakuuttaa 

”Teofiloksen”253 siitä, että se, mitä hänelle on opetettu (κατηχέω), on varmaa (ἀσφάλεια), 

toisin sanoen totta. Tämän Luukas tekee saattamalla yhteen eri lähteistä ja eri henkilöiltä, 

silminnäkijöiltä (αὐτόπτης) ja sanan palvelijoilta (ὑπηρέται -- τοῦ λόγου) saamiaan tietoja 

tarkasti (ἀκριβῶς) järjestyksessä (καθεξῆς).254 Luukas haluaa siis kirjoittaa huolellisesti 

jäsennellyn selonteon, joka vetää oikeat asiat yhteen siitä kirjavasta massasta suullista 

traditiota, opetusta ja kirjallisia kertomuksia, joita ”Teofilos” on kohdannut.  

Kirkastuskertomuksessa Luukkaan tavoite näkyy myös: hän tekee lisäyksiä, jotka 

lisäävät kertomuksen vakuuttavuutta ja poistaa kohtia, jotka eivät tätä tavoitetta palvele. 

Jeesuksen metamorfoosi ei tyydytä Luukasta; sen sijaan Jeesuksen kasvot muuttuvat hänen 

 
250 Ἐπιστάτα on Luukkaalle ominainen sana kuvaamaan, miten opetuslapset puhuttelevat Jeesusta (5:5; 8:24; 
8:45; 9:49; 17:13), joka ei esiinny muissa evankeliumeissa. 
251 Ἐκλέγοµαι-verbin perfektin partisiippi on tässä muodossa hapax legomenon Uudessa testamentissa. Useassa 
Luukkaan evankeliumin käsikirjoituksessa on sen asemesta ὁ ἀγαπητός (mm. unsiaalit A, C, K, N, P, W, G ja D), 
todennäköisesti Markuksen ja Matteuksen tekstien vaikutuksesta.  
252 van Eckin peräänkuuluttama kysymys kollektiivisen muistin tarkastelussa: ”kuka haluaa kenen muistavan 
mitä, milloin ja miksi?” (luku 3.2). 
253 Usein tutkimuksessa ajatellaan Teofiloksen edustavan symbolisesti kaikkia ”Jumalaa rakastavia”, mutta 
Teofilos saattaa hyvin olla myös historiallinen henkilö, näin esim. Bovon 2002, 23 ja Nolland 1993, 5. On 
kuitenkin todennäköistä, että Luukas on tarkoittanut teoksensa laajempaan levitykseen. 
254 Jae 1:3 on haastava kääntää. Ei ole varmaa, viittaako adverbi ἀκριβῶς edellä olevaan partisiippiin 
παρηκολουθηκότι vai sitä seuraavaan verbiin γράψαι. Luukkaan keskeinen viesti tässä vaikuttaa olevan asioiden 
kirjoittaminen oikeassa järjestyksessä, myös tasapainoisessa tai harmonisessa sommittelussa, ks. Bovon 2002, 
22.  
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rukoillessaan ja hänen vaatteensa tulevat säteilevän valkoisiksi. Vaikka jo Markuksen versio 

tuo mieleen Exoduksen kertomuksen, jossa Mooses nousee Siinainvuorelle ja tekee liiton 

Herran kanssa (2. Moos. 24), on Luukkaalla (ja Matteuksella) kytkös aavistuksen vahvempi: 

kun Mooses on uudistanut liiton ja astuu alas vuorelta, ”hänen kasvonsa säteilivät, koska hän 

oli puhunut Herran kanssa” (34:29). Luukas yhdistää Jeesuksen muodonmuutoksen tämän 

vuorovaikutukseen Jumalan kanssa ja antaa paitsi tyylikkäämmän, myös Mooseksen tarinaa 

taitavammin heijastavan kuvauksen tapahtuneesta kuin Markus.  

Rukoilun ja nukahtamisen teemojen lisääminen saa Luukkaan kirkastuskertomuksen 

muistuttamaan myös Getsemanen kohtausta (22:39–46). Sekä Bovon että Nolland katsovat, 

että ἦσαν βεβαρηµένοι ὕπνῳ tarkoittaa, että väsymys painoi Pietaria ja kumppaneita, mutta he 

eivät nukahtaneet. Vastaavasti διαγρηγορήσαντες δὲ merkitsisi, että he ”silti” (δὲ) olisivat 

pysyneet hereillä.255 Tämä tulkinta tekisi Luukkaan erikoisesta lisäyksestä helpommin 

ymmärrettävän, sillä opetuslasten nukahtaminen kesken Jeesuksen kirkastumisen ja 

Mooseksen ja Elian ilmestymisen ei tunnu järkeenkäyvältä tai kertomuksen kannalta 

tarkoituksenmukaiselta. Nyt opetuslapset jaksavat pysyvät hereillä ja saavat nähdä Jeesuksen 

kirkkaudessaan, kun taas myöhemmin Getsemanessa kiusaus nukahtaa vie voiton. 

Kiinnostava lisäys Luukkaan Getsemane-kertomukseen on enkelin ilmestyminen Jeesukselle, 

joka vuorostaan vie kuvastoa takaisin kirkastuskertomuksen suuntaan. Kirkastusvuoren ja 

Getsemanen yhteys – tai kontrasti – saattaa siis olla Luukkaan tapa jäsentää kertomustaan 

rakentamalla assosiaatioita eri tapahtumien välille. Yhteys myös aktivoi muistia heristäen 

samalla pareneettista sormea; muistatteko, että tuolla opetuslasten kävi hyvin, kun taas täällä 

kävi huonosti! 

Markuksen tiivis kerronta herättää erityisesti kysymyksiä Mooseksesta ja Eliasta. 

Luukkaan lisäys Mooseksen ja Elian kirkkaudesta (δόξα) konnotoi ennen kaikkea jumalallista 

ominaisuutta, mikä tekee kertomuksesta ymmärrettävämmän: taivaallinen maailma ilmestyy 

hetkeksi vuorelle.256 Markuksen aineistosta puuttuu myös ilmeinen syy Jeesuksen, Mooseksen 

ja Elian keskustelulle, joten Luukas lisää kolmikon puhuvan Jeesuksen tulevasta lähdöstä 

(ἔξοδος) eli kuolemasta ja ennakoi näin Jerusalemiin menoa (ja ujuttaa oikeaa järjestystä 

 
255 Nolland 1993, 491; Bovon 2002, 376–377. Raamatunsuomennokset eivät ole tulkinneet jaetta tällä tavalla, 
vaan kertovat Pietarin ja muiden vaipuneen syvään uneen, josta he sitten havahtuvat. 
256 ”Herran/Jumalan kirkkauteen”, ἡ δόξα Κυρίου/θεοῦ, viitataan useasti kirjoituksissa, mm. Exod. 16:10; 24:16; 
40:35, Lev. 9:23; Num. 14:10, 21; 16:19; 20:6; 1. Kun. 8:11; 2. Aik. 7:1; Jes. 60:1, 2; Hes. 3:12, 23; 10:4, 18; 
11:23; 43:2, 4, 5. Esim. jakeessa Jes. 42:8 (LXX) Herra sanoo: τὴν δόξαν µου ἑτέρῳ οὐ δώσω; ”Kirkkauttani en 
kenellekään toiselle anna.” 
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narratiiviin).257 Matteus ja Luukas siirtävät Elian nimen Mooseksen jälkeen, mikä myös 

vihjaa heidän suhtautumisestaan kirjoituksiin: Mooses oli suuressa kuvassa merkittävämpi 

hahmo Israelin kansan pelastushistoriassa, ja ansaitsee näin tulla mainituksi ennen Eliaa. 

Erityisesti Luukkaalle on tärkeää nivoa juutalaiset kirjoitukset Jeesuksen tarinaan huolitellulla 

tavalla. 

Luukkaan versiossa pilven ääni kutsuu Jeesusta valituksi, ὁ ἐκλελεγµένος, ja tekee näin 

assosiaation Jesajan kirjan (42:1) Jumalan palvelijaan; ”minun valittuni, johon olen 

mieltynyt” (LXX ο εκλεκτός µου προσεδέξατο αυτόν η ψυχή µου). Luukas viittaa useasti 

muuallakin kaksoisteoksessaan juutalaisiin kirjoituksiin, eikä vähiten Jesajan kirjaan.258 

Kirjoitukset ovat Brawleyn mukaan keskeinen osa Luukkaan ”kulttuurista repertuaaria” ja 

Luukkaan yleisö lukee yhtä lailla juutalaisia kirjoituksia Luukkaan tekstin kautta kuin 

Luukkaan tekstiä kirjoituksista.259 On ilmeistä, että näin on myös Markuksella (ks. 4.2.2), 

mutta Luukas tuntuu tekevän hartiavoimin töitä muovatakseen tulkintamalleja oikeanlaisiksi: 

yleisö ei saa tehdä vääriä tulkintoja profeettojen ennustuksista. 

Luukas ilmaisee ehkä ohjelmallisimmin näkemyksensä kirjoitusten tulkinnasta 

Jeesuksen elämän ja kuoleman kautta Jeesuksen parahduksessa Emmauksen tiellä kulkeville 

opetuslapsille (24:25–27). Jeesus joutuu selittämään heille ”Mooseksesta ja kaikista 

profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu,” koska he ovat 

”ymmärtämättömiä” ja ”sydämeltään hitaita uskomaan” ”kaikkea, mitä profeetat ovat 

puhuneet.” Emmauksen tien opetuslapset olivat eläneet toivossa, että Jeesus olisi ”se, joka 

lunastaa Israelin.” Tämän tulkinnan Luukas leimaa virheluuloksi, vääräksi kirjoitusten 

tulkinnaksi. Luukas haluaa siis vakuuttaa yleisönsä siitä, että profeetat ovat puhuneet 

Jeesuksesta, mutta ei sillä tavoin, miten opetuslapset profeettoja ovat alun perin tulkinneet.  

Luukkaan valinta jättää pois keskustelu Elian tulemisesta ilmentää vastaavasti hänen 

juutalaisten kirjoitusten tulkintaansa. Elia, joka Markuksen tekstin perusteella implisiittisesti 

viittaa Johannes Kastajaan ja joka Matteuksen tekstissä on eksplisiittisesti tulkittu häneksi, ei 

ole Luukkaalle oikeanlaista kirjoitusten tulkintaa.260 Luukas ei suinkaan väheksy Johannes 

 
257 Sanan ἔξοδος käyttö vahvistaa myös yhteyttä Exodus-kertomukseen ja tuo näin Luukkaan motiivin 
kirjoitusten tulkinnasta Jeesuksen elämän ja kuoleman kautta – ja Jeesuksen elämän ja kuoleman tulkinnasta 
kirjoitusten kautta – esille.  
258 Ks. Brawley 1995, 50–53. Suoria sitaatteja Jesajan kirjaan on esimerkiksi Luuk. 3:4–6 (Markukselta); 4:18–
19; 22:37; Ap.t. 7:49–50 ja 8:32–33. Suorien sitaattien lisäksi Brawley näkee Luukkaalla runsaasti kaikuja 
Jesajan kirjaan erityisesti kärsimyskertomuksessa: kun esimerkiksi Jeesus puhuu kuolemastaan opetuslapsille, 
toistaa hän Jes. 50:6 juonenkulkua ja Jes. 53 kärsivän Herran palvelijan kuvastoa, erityisesti 53:3; 8. 
259 Brawley 1995, 6; 9: ”The interplay between the precursor and the successor forms a new figuration that, like 
metaphors, alters the interpreter’s perspective and hence also the range of understanding.”  
260 Luukas ei tulkitse Johannes Kastajaa Eliaksi; Bovon 2002, 37; 370. 
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Kastajan roolia ja tekee evankeliuminsa alussa selväksi Johannes Kastajan roolin: hän on 

”suuri Jumalan mies” ”täynnä Pyhää Henkeä” (1:15), joka kääntää Israelin kansasta monet 

jälleen Herran, heidän Jumalansa puoleen” (1:16) ja ”kulkee Herran edelläkävijänä Elian 

hengessä ja voimassa” ”valmistaakseen kansan Herran tuloa varten” (1:17). Luukas tuntee 

tradition Johannes Kastajasta Eliana ja joutuu korostamaan tulkintaa Johanneksesta Elian 

kaltaisena profeettana, mutta ei Eliana. Luukas pyrkii parhaansa mukaan mutta varsin 

hienosyisesti muovaamaan traditiota, joka näyttää olleen Luukkaan kirjoittamisaikana jo 

vahva. Luukas on myös järjestellyt kirkastuskertomuksen sillä tavoin, ettei se tekisi 

tarpeelliseksi kysymystä Elian ja Johannes Kastajan yhteydestä antamalla Jeesuksen, 

Mooseksen ja Elian keskustelulle motiivin: Jeesuksen poislähdöstä puhumisen.261  

Luukas, tuo kultivoitunut ja taitava kirjoittaja, ei halua jättää evankeliumiinsa 

epäselvyyksiä tai karkeuksia.262 Hän on kuitenkin riippuvainen vajavaisista lähteistään, mikä 

osaltaan rajoittaa Luukkaan ilmaisuvoimaa ja ajaa hänet välillä luoviin ratkaisuihin 

yrittäessään laatia harmonista ja yhtenäistä esitystä Jeesukseen liittyvistä tapahtumista. 

Luukkaalle – ja näin myös hänen implikoimalle yleisölleen – vakuuttavuutta tuo jäsennelty 

tulkinta tapahtumista, jotka kytkevät Jeesuksen juutalaisten kirjoitusten jatkumoksi ja osaksi 

Jumalan kansan pelastushistoriaa.263 Tämä päämäärä on ilmeinen myös 

kirkastuskertomuksessa, joka muovautuu Luukkaan käsissä tarinaksi, joka luo kytköksiä 

paitsi muihin evankeliumin kertomuksiin (kuten Getsemanen tapahtumiin), myös juutalaisiin 

kirjoituksiin. 

5 Johtopäätökset 
Olen pyrkinyt tutkielmassani selvittämään, miten yksilön ja sosiaalisen muistamisen 

mekanismit vaikuttavat muistoon, kun siitä tulee kollektiivinen, yhteisön jakama kertomus 

menneisyydestään. Tapausesimerkkinä analysoin synoptista traditiota Jeesuksen 

kirkastumisesta. Tavoitteenani oli esittää skenaario mahdollisesta historian tapahtumasta 

testaamalla hypoteesia, että kertomuksen taustalla on Pietarin omaelämäkertamuisto, jonka 

Markus on tekstualisoinut.  

 
261 Vastaavasti Luukas muokkaa Markuksen kertomusta Jeesuksesta ristillä niin, että poistaa Jeesuksen huudon 
”Elohi, Elohi, lema sabaktani” ja yleisön reaktion siihen: ”Kuulkaa, hän huutaa Eliaa” (Mark. 15:34–35). 
Luukkaan Jeesus huutaa ristillä kunnioitettavan ja juhlallisen tunnustuksen: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon 
henkeni” (Luuk. 23:46). Matteus, kuten kirkastuskertomuksessakin, jättää Eliaan viittaavat kohdat mukaan 
(27:45–49). 
262 Bovon 2002, 3–5. 
263 Bovon 2002, 10. 
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Hypoteesin testaamiselle legitimiteettiä tuovat varhaiskristillisten yhteisöjen suullisen ja 

kirjallisen tradition välittämistä koskevan tutkimuksen kehitysaskeleet viime vuosina. 

Tutkimusta on aiemmin leimannut tendenssi selittää Jeesus-traditioita varhaiskristillisten 

yhteisöjen Sitz im Lebenin pohjalta. Mielikuvaa anonyymeistä traditioketjuista on 

uudelleenarvioitu ja nykytutkimuksessa on nostettu uudella tavalla yksilöiden kognitiiviset 

mekanismit ja yhteisöjen kollektiivisen muistamisen konkreettiset prosessit kiinnostuksen 

kohteeksi. Papiaan välittämää perimätietoa Markuksesta Pietarin tulkkina ei ole enää tarpeen 

automaattisesti tyrmätä apologeettiseksi keksinnöksi, vaan se näyttäytyykin argumenttina, 

joka on voinut pitää paikkansa sen perusteella, mitä tiedämme antiikin historiankirjoittajien 

konventioista. Lisäksi Pietarin välittämät kertomukset olisivat olleet juuri sellaista kulttuurista 

pääomaa, jota seurakunta pyrkisi varjelemaan, jakamaan ja kehittämään.  

Muistitutkimuksen näkökulma auttaa valaisemaan, millä tavalla autenttiset muistot ovat 

olleet vuorovaikutuksessa varhaiskristillisten yhteisöjen ponnisteluissa rekonstruoida 

menneisyyttä. Kirkastuskertomuksen analyysin keskiössä olivat tapahtuman silminnäkijöiden 

kognitiiviset mekanismit, joiden avulla tapahtuma on asettanut tulkinnallisiin kehyksiin ja 

käsikirjoituksiin. Muisti on motivoitunutta, ja sitä ohjaavat paitsi ihmisen minäkuva ja 

identiteetti, myös maailmankatsomus. Erityisesti juutalaiset traditiot vaikuttivat tapahtuman 

ymmärtämiseen ja muistamiseen. Sosiaalisessa muistamisessa taas puhujien ja kuulijoiden 

roolit ja odotukset ohjaavat valikoimaan yhteisön identiteetin kannalta relevantteja muistoja 

kerrottavaksi ja säätelevät, mitä selittäviä, täydentäviä ja tulkinnallisia yksityiskohtia 

kertomukseen otetaan mukaan. Johdonmukaisuuden periaate vaikuttaa kertomusta 

vakauttavana voimana. Kertoja asettaa tarinan skemaattiseen runkoon, joka toimii 

myöhemmin muiston palauttamisen apuvälineenä. Tarinan ytimen muovautuminen 

sellaiseksi, kuin sen nykyään tunnemme, on saattanut tapahtua jo varhain, kun Pietari, Jaakob 

ja Johannes ovat keskenään pyrkineet ymmärtämään näkemäänsä. Mikäli kertomusta on jaettu 

varhaiskristillisissä kokoontumisissa 30-40-luvuilta asti, ovat kolme silminnäkijää pystyneet 

harjoittamaan jonkin verran sosiaalista kontrollia tarinan välittämisessä ja vakiinnuttamaan 

tarina tiettyyn muotoon. 

Kirjallinen traditio kirkastuskertomuksesta on säilynyt ydintapahtumiltaan 

johdonmukaisena, mutta joiltakin yksityiskohdiltaan ja tulkinnallisilta elementeiltään 

vaihtelevana. Johannes Kastaja Eliana ei kelpaa Luukkaalle oikeana juutalaisten kirjoitusten 

tulkintana, ja Matteuskin joutuu työstämään Markuksen ristiriitaista eksegeesiä. Matteukselle 

ja Luukkaalle sekä heidän implikoimille yleisöilleen on ollut tärkeää kytkeä muistikuvat 

Jeesuksesta juutalaiseen pelastushistoriaan huolellisella tavalla. Jeesuksen elämän ja 
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kuoleman tulkinta kirjoitusten kautta on muodostanut ajan kuluessa yhä tärkeämmän osan 

varhaiskristillisten yhteisöjen sosiaalista identiteettiä.  

Muistin näkökulma avaa myös uudenlaisen tulkintamahdollisuuden sellaisiin 

kertomuksiin, joita nykyään kutsuisimme ihmekertomuksiksi. Arkikokemuksesta poikkeavaa 

tapahtumaa ei ole syytä lokeroida myytiksi tai legendaksi vain siksi, että se näyttäytyy 

tieteellisestä maailmankuvasta tarkasteltuna mielikuvituksen tuotteelta. Muistin mekanismien 

perusteella yllättävä ja ällistyttävä tapahtuma on, päinvastoin, poikkeuksellisen altis 

säilymään muistissa, sillä se virittää työmuistin operoimaan poikkeuksellisen keskittyneessä 

tilassa. Ajanlaskun alun juutalaisessa uskonnollisessa ja kulttuurisessa ympäristössä ei liene 

ollut ennenkuulumatonta, että ihmisillä oli kokemuksia sellaisen läsnäolosta, jota tänä päivänä 

sanoisimme yliluonnolliseksi – ainakaan Jeesuksella ja tämän seuraajilla.  

Hypoteesia kirkastuskertomuksesta Pietarin omaelämäkertamuistona ei tämän analyysin 

pohjalta voi todistaa oikeaksi tai vääräksi. Lähtökohtanani, eikä niinkään lopputuloksena, oli, 

että kertomuksen taustalla on jonkinlainen historian tapahtuma ja siitä syntynyt muisto. 

Muistitutkimus osoittautui kuitenkin hedelmälliseksi tavaksi tarkastella, millä tavalla muiston 

eri elementit olisivat mahdollisesti muodostuneet. Hypoteesia testaamalla pystyi pureutumaan 

tapahtumaan episodi episodilta ja asettua silminnäkijän rooliin. Vaikkei muistin näkökulma 

yksin tarjoa riittäviä työkaluja kirkastuskertomuksen historiallisen alkuperän rekonstruointiin, 

osoittautui se silti hyödylliseksi tavaksi arvioida, minkälainen skenaario tapahtumasta olisi 

mahdollinen.  

Täysin teologiselta innovaatiolta kertomus ei vaikuta; keksitty tarina olisi epäilemättä 

laadittu ristiriidattomaksi ja merkitykseltään, kuten moraaliopetukseltaan, yksiselitteiseksi 

tapahtumaksi. Vaikka kirkastuskertomus ammentaa symboliikkaa juutalaisesta traditiosta, ei 

se seuraa johdonmukaisesti juutalaisia kirjoituksia. Juutalaiset kirjoitukset vaikuttivat 

kulttuurisina skeemoina opetuslasten kognitiossa ja jättivät tulkinnalliset jälkensä muistoon. 

Nämä tulkinnalliset linssit ovat mahdollisesti kuuluneet jo Jeesuksen itseymmärrykseen ja 

viitoittaneet opetuslapsille mallin löytää kirjoituksista Jeesuksen elämän ja kuoleman 

merkitys. 
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