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NASARETIN MIEHEN ARVOITUS
Heikki Räisänen

Hän sanoi: �Rakasta lähimmistäsi niinkuin
itseäsi.� Hän sanoi myös: joka ei vihaa isäänsä
ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan ei voi olla mi-
nun opetuslapseni.

Hän sanoi �rakastakaa vihamiehiänne�;
vihamiehilleen hän sanoi �te kyykäärmeitten
sikiöt�, te helvetin omat.

Hän sanoi ettei �laista häviä piirtoakaan,
ennemmin katoavat taivas ja maa�, ja torjui sa-
man lain ruokasäädökset: �ei ihmistä voi saas-
tuttaa mikään mikä tulee häneen ulkoapäin.�

Hän kielsi sanomasta itseään hyväksi, kos-
ka Jumala yksin on hyvä - ja julisti: �minä ja Isä
olemme yhtä�.

Mitä tämä mies oikein opetti? Tarkkaavainen
evankeliumien lukija joutuu ymmälleen. Jotkut
ovat päätelleet, ettei Jeesus ole koskaan elä-
nytkään. Kuitenkin juuri kokonaan jälkikäteen
keksitty tarina olisi kyllä osattu rakentaa
johdonmukaisemmaksi. Siihen ei myöskään oli-
si päässyt asioita, jotka olivat kristityille kiusalli-
sia: Jeesus oli aluksi vaarallisimman kilpailijan-

sa oppilas; hän kärsi häpeällisen teloitus-
kuoleman.

Myös juutalainen historioitsija Josefus mai-
nitsee ohi mennen Jeesuksen kappaleessa, joka
lienee ytimeltään aito.

Jeesus Nasaretilainen on siis elänyt, mutta
kaikki mikä lähteissä pannaan hänen tiliinsä ei
voi samanaikaisesti pitää paikkaansa. Historial-
lisen Jeesuksen etsintää ei helpota se, että ih-
misillä on taipumus panna Jeesus edustamaan
sitä mitä itse kukin pitää tärkeänä. Historialli-
nen tutkimus joutuu kuitenkin etsimään sellais-
ta Jeesusta, joka on uskottava ensimmäisen
vuosisadan Palestiinan kontekstissa.

”Jeesus-seminaari”

Yhdysvalloissa on mieliä kuohuttanut ns.
�Jeesus-seminaari.� Suuri tutkijaryhmä otti yh-
teisesti vastatakseen kysymykseen ��Mitä Jee-
sus todella sanoi?�. 2 Se analysoi Jeesuksen ni-
missä kulkevat sanat, väitteli niistä - ja lopulta



äänesti niiden aitoudesta. �Äänestyslippuina�
käytettiin erivärisia helmiä. Tulokset on julkais-
tu kirjana The Five Gospels,�Viisi evankeliumia�,
joka on kommentoitu evankeliumien käannös. 3

Jeesuksen sanat ja puheet on painettu eri vä-
rein punaisesta mustaan. Punainen tarkoittaa.
Jeesus sanoi epäilemättä näin; vaaleanpunainen:
hän sanoi luultavasti jotakin tämäntapaista; har-
maa: vaikka Jeesus ei sanonut näin, ajatus ei
ole kaukana hänen ajatuksistaan. Musta tarkoit-
taa: Jeesus ei puhunut näin.

Seminaarin työtapa kiinnitti tiedotusvälinei-
den huomion, mikä oli tietysti tarkoituskin. Tut-
kijat pyrkivät ulos norsunluutornista, jonne kon-
servatiivinen mielipideilmasto oli heidät sulke-
nut.

Työtapa voi oudoksuttaa. Ei se annakaan
kuvaa siitä, miten oivallukset syntyvät - sen si-
jaan kylläkin siitä, miten tulokset lyövät tai ei-
vät lyö läpi tutkijayhteisössa. On tärkeää ym-
märtää, että tutkimus on perusluonteeltaan kes-
kustelua. Kirja on kuohuttanut mieliä, koska se
painaa Jeesuksen sanoista punaisella tai vaalean-
punaisella vain 18 prosenttia.

Jeesus-tutkimuksen vaikeuksia

Se, että Jeesuksen sanojen aitoudesta kiis-
tellään, ei tietenkään ole uutta. Kriittinen kes-
kustelu on ollut käynnissä parisataa vuotta.
Evankeliumien lopullisten kirjoittajien panos on
todettu huomattavaksi. Kulloinenkin kertomus-
juoni ja kokonaiskuva menee heidän tiliinsä.
Evankeliumeista ei voi suoraan tehdä päätelmiä
Jeesuksen elämästä ja sanomasta.

Jeesus kuoli noin v. 30; evankeliumit liene-
vät syntyneet vuosien 70 ja 100 välillä. Puolen
vuosisadan aikana muistot ovat valikoituneet ja
värittyneet. Evankeliumit eivät ole silminnäkijöi-
den laatimia. Ne koostuvat etupäässä irrallisista
kohtauksista; näiden aikajärjestys, tausta ja tark-
kuus jäävät hämäriksi. Sanojen alkuperaisiä
yhteyksia ei tunneta. Sitä paitsi ne eivät ole säi-
lyneet edes alkukielellä - jos Jeesus puhui
arameaa, kuten on hyvä syy olettaa.

Paavalin kirjeet on kirjoitettu ennen kuin
evankeliumit (50-luvulla). Niissä on ilman
viittausta Jeesukseen joitakin sellaisia ajatuksia
ja kehotuksia, jotka evankeliumeissa esiintyvät
Jeesuksen suussa  (erityisesti Room 12: 14-21
). Tässä on .yksi vihje siitä, että evankeliumit
saattavat sisältää yleistä viisautta, joka on jälki-
käteen pantu Jeesuksen nimiin. Toisaalta jo
Paavalilla esiintyy myös pari evankeliumeista
tuttua lauselmaa nimenomaan Jeesuksen

sanoina (1 Kor 7:10; 1 Kor 9.14), mikä taas on
vihje siitä ettei kaikkea ole jälkikäteen pantu
Jeesuksen nimiin.

Jeesuksen sanoman rekonstruointi vaatii siis
salapoliisityötä. Hyviä johtolankoja ovat toisaal-
ta sel laiset piirteet, jotka näyttävät
evankelistojen omien tendenssien vastaisilta,
toisaalta sellaiset, jotka parhaiten selittävät
jatkokehityksen: miten Jeesuksen toiminnasta
kehittyi juuri tietynlainen liike?

Synoptiset evankeliumit

Markuksen evankeliumi on
evankeliumeistamme vanhin. Se sisältää kuiten-
kin melko niukasti Jeesuksen puheita, ja niiden
�aitousprosentti� Jeesus-seminaarin kirjassa on
vain 12. Matteus ja Luukas rakentavat Markuk-
sen kertomukselle, mutta prosentit ovat kor-
keammat: Matteus 20 %, Luukas 30 %. Matte-
us ja Luukas ovat nimittäin käyttäneet myös
toista lähdettä, Jeesuksen puheiden kokoelmaa.
Tästä on tapana käyttaa nimitystä �Q�. Esimer-
kiksi Matteuksen evankeliumin kuuluisa vuori-
saarna pohjautuu Q-ainekseen, jota Matteus
tosin on merkittävästi täydentänyt.

Itse asiassa todellinen merkitsevä rajalinja
Jeesus-seminaarin kirjassa kulkee harmaan ja
mustan värin välissä. Harmaahan tarkoitti: vaikka
Jeesus ei sanonut näin, ajatus ei ole kaukana
hänen ajatuksistaan. Harmaalla painetun mu-
kaan ottaminen nostaisi historiallisesti käyttö-
kelpoisen puhemateriaalin Luukkaalla 50 pro-
senttiin ja Markuksellakin yli 40:n. Jeesus-semi-
naari suhtautuu kylläkin perin luottavaisesti vain
Luukkaalla esiintyviin laajoihin esimerkki-
kertomuksiin (sellaisiin kuin �laupias samari-
alainen� tai �tuhlaajapoika�). Nämä muodosta-
vat kuitenkin sekä muodon että sisällön puoles-
ta yhtenäisen puheiden joukon, jonka teologia
vastaa lempeän humanistista Vapahtajan kuvaa
piirtävän Luukkaan omaa ajatusmaailmaa.

Johanneksen evankeliumi

Oltiinpa yksittäisistä ratkaisuista ja
prosenttilukujen suuruusluokasta mitä mieltä
tahansa,�Jeesusseminaarin� työ ilmentää sitä
perusteltua konsensusta, että synoptiset
evankeliumit tarjoavat historioitsijalle suhteelli-
sen käyttökelpoista aineistoa. Shokin saattaa sen
sijaan tuottaa Johanneksen evankeliumin käsit-
tely. Seminaari katsoi sen puheaineistosta vaa-
leanpunaisen värin arvoiseksi 0.1% - eli
lauselman �profeettaa ei pidetä arvossa kotiseu-



dullaan�. Tällä kertaa harmaan huomioon otta-
minen ei paranna tilannetta: 99% Johanneksen
aineistosta on painettu mustalla.

Asioita tuntevalle tämä ei ole yllätys eikä
järkytys. Sadan vuoden kuluessa on käynyt sel-
väksi, että Johanneksen evankeliumi poikkeaa
ratkaisevasti synoptisista evankeliumeista.

Johanneksen evankeliumissa Jeesus ei ker-
taakaan aja ulos riivaajaa; synoptikkojen mu-
kaan tämä on keskeinen piirre Jeesuksen toi-
minnassa. Synoptikkojen Jeesus ei paljon puhu
itsestään eikä paljasta kuka hän on; Johannek-
sen Jeesus julistaa kaikille avoimesti omaa
jumalallisuuttaan. Synoptisissa evankeliumeissa
�Jumalan valtakunta�� on keskeisin termi Jee-
suksen julistuksessa; Johanneksella se esiintyy
yhden kerran. Johanneksen Jeesuksella ei ole
mitään sanottavaa köyhistä ja sorretuista.

Jeesuksen puhetyyli on aivan erilainen.
Synoptisissa evankeliumeissa hän käyttää afo-
ristisia, sananlaskunomaisia ilmauksia tai puhuu
Jumalan valtakunnasta koruttomin vertauksin.
Johanneksen kertomuksessa hän esittää pitkiä
mystisia meditaatioita suhteestaan Jumalaan,
jonka kanssa hän on �yhtä� Samaan tyyliin pu-
huu tässä evankeliumissa myös Johannes Kastaja

Jeesus ei ole voinut opettaa kahdella muo-
doltaan ja sisällöltään niin erilaisella tavalla. Jos
Johanneksen kristuskuva, jossa Jeesus on
jumalolento, olisi alkuperäinen, sitä ei olisi jälki-
käteen voitu typistää sellaiseksi kuvaksi kuin
synoptikot esittävät. Toinen asia on, että nel-
jännen evankeliumin kertovassa aineksessa on
joitakin historiallisesti arvokkaita yksityiskohtia.

Synoptikkojen ja Johanneksen eron taju-
amisella on käänteentekevä merkitys, silla kir-
kollinen Jeesus-kuva perustuu nimenomaan Jo-
hanneksen evankeliumiin; niin varmaan myös
monen kadunmiehen kuva.

Tuomaan evankeliumi

Uudessa testamentissa on neljä evankeliu-
mia; miksi Jeesus-seminaarin kirja sisältää vii-
si?

Tutkijalle ei Uuden testamentin ja muun
varhaisen kirjallisuuden välillä ole periaatteellis-
ta eroa; hän käyttää kaikkea lähdekritiikin kes-
tävää aineistoa. Viisikymmentä vuotta sitten ylä-
Egyptista löydettiin vanhoja koptinkielisiä kirjoi
tuksia, niiden joukossa ns. Tuomaan evankeliumi.
Tekijännimi on fiktiivinen - niinkuin ovat Uuden
testamentinkin evankeliumien tekijännimet. Tuo-
maan evankeliumi sisältää toistasataa Jeesuk-
sen sanaa. Jeesus-seminaari painaa niistä pu-

nertavalla lähes 30 % - luku on yhtä korkea kuin
Luukkaan evankeliumissa Tämä ei silti vielä
merkitse mullistusta Jeesus-tutkimuksessa. Lä-
hes kaikki aidoiksi katsotut lauselmat ovat van-
hoja tuttuja; toisintoja sanoista, jotka tunnem-
me myös synoptisista evankeliumeista. Näissä
sanoissa ei vielä ole sellaista gnostilaista väri-
tystä, joka on Tuomaan nuoremmille osille tun-
nusomaista. Haasteen muodostaa kuitenkin se,
että Tuomaan evankeliumin lauselmista puuttuu
kokonaan eskatologinen lopun odotus. Tästä on
mm. Jeesus-seminaarin enemmistö saanut tu-
kea ajatukselle, että lopun odotus ei kuulunut
Jeesuksen omaan sanomaan.

Samaan aikaan löytyneillä, mutta paljon
tunnetummilla Kuolleen meren kääröillä ei ole
yhtä suoraa merkitystä Jeesus- tutkimukselle.
Ne kyllä valottavat merkittävästi ajan ilmapiiriä.
Juutalaisuus on osoittautunut monimuotoiseksi
uskonnoksi, jossa oli tilaa myös Jeesuksen ym-
pärille syntyneelle liikkeelle. Se että suuri osa
Qumranin teksteista pitkään pysyi julkaisemat-
ta, ei johtunut Vatikaanin väitetystä yrityksestä
salata tietoa, vaan tutkijaklikin raadollisesta
kunnianhimosta - ei haluttu päästää toisia omalle
reviirille Kaikki tekstit ovat nyt julkisia, mutta
suuria sensaatioita ei ole näköpiirissä.

Periaateongelmia

Jeesus-seminaarin �Viisi evankeli
umia� ei ole �tieteen viimeinen sana� tutkimus-
kohteestaan niinkuin ei ole mikään muukaan
kirja. Se on yksi puheenvuoro: se antaa kuvan
yhdestä tutkimuksen trendistä. Sen prosentti-
luvut ovat vähintäänkin viitteellisinä mielenkiin-
toisia. Toinen asia on, ovatko värit kohdallaan
vai ovatko musta ja punainen välistä väärin päin.

 Vielä suurempi ongelma liittyy itse peru-
sideaan: onko lainkaan mielekästä yrittää rat-
koa aitouskysymystä näin suurella tarkkuudel-
la? Realistisempi olisi paljon karkeampi asteik-
ko, sanokaamme jako mustaan ja puna-
harmaaseen. Mustaa olisi se aines, jota ilman
muuta on pidettävä myöhäsyntyisenä; puna-
harmaata tai muuten värillistä olisi se, jonka
joukosta Jeesuksen sanoman teemat ja
korostukset ovat löydettävissä milloin selkeäm-
min, milloin hämärämmin. Tarkan sanamuodon
jäljittäminen tuntuu edellä kuvattua
evankeliumien luonnetta ajatellen utopistiselta.

Millaisen Jeesus-kuvan ääriviivoja me sit-
ten seulonnan jälkeen voisimme hahmottaa?
Tutkimus kiistelee tänään siitä, oliko Jeesus
lopunajallinen profeetta vai jotakin muuta. Suo-



situiksi lopunajallisen Jeesus-kuvan haastajiksi
ovat kohonneet Jeesus yhteiskunnallisena uu-
distajana tai ajattoman elämänviisauden
saamaajana. Kasvavaa mielenkiintoa on herät-
tänyt yritys rinnastaa Jeesus kierteleviin
kyynikkofilosofeihin, jotka asettivat raflaavin
tavoin vallitsevia käsityksiä kyseenalaisiksi. 4

Tämän tulkinnan mukaan Jeesus halusi vain
kärkevin aforismein pysäyttää ihmiset ajattele-
maan. Jeesus-seminaarikin kallistuu hiukan täl-
laisen Jeesuksen suuntaan; Jeesus lopun ajan
profeettana on jäänyt äänestyksissä vähemmis-
töön Toisaalta monet näkevat Jee
suksen mielellään juutalaisen yhteiskunnan so-
siaalisena uudistajana.

Eskatologinen vaihtoehto

Eskatologisen (lopunajallisen) Jeesus-ku-
van pohja luotiin vuosisadan vaihteessa. Vuon-
na 1985 E.P .Sanders - amerikkalainen Hel-
singin yliopiston kunniatohtori, joka ei ole ollut
mukana Jeesus-seminaarissa - hahmotti sen
tuoreella tavalla kirjassaan Jesus and Judaism.
Sittemmin Sanders on kirjoittanut uuden,
yleistajuisemman kirjan The Historical Figure of
Jesus (Penguin, London 1993).

 Oireellista kyllä, ne evankeliumien
lauselmat, jotka selvimmin tukevat Sandersin
lopunajallista Jeesus-kuvaa, on painettu Jeesus-
seminaarin kirjassa mustalla; palaamme tässä
mainitsemaani perusongelmaan. On helppo
päätyä erilaisiin Jeesus-kuviin, jos aidot sanat
valitaan eri tavoin;hyvin paljon riippuu lisäksi
siitä, miten valitaan ne avainkohdat joiden va-
lossa muuta aineistoa tulkitaan. Suuri osa ma-
teriaalista on joka tapauksessa itsessään avoin-
ta erilaisille tulkinnoille. Kehä-päättelyn vaara
on lähellä; pitävän lähtökohdan löytyminen on
ongelma.

 Niinpä Sanders katsookin, ettei Jeesuksen
puheiden erittelysta ole lähtökohdaksi Jeesus-
kuvan hahmottamiselle. Hän löytää sanoja
tukevamman kiintopisteen Jeesuksen toiminnan
kontekstista, taustasta ja seurauksista.

Kokonaistulkinnan on kyettävä ennen muu-
ta selittämään kaksi kontekstiin liittyvää asiaa:
toisaalta Jeesuksen kohtalo, toisaalta ideologi-
nen kehityskulku Johannes Kastajasta Jeesuk-
sen kautta varhaisiin kristittyihin Paavalia myö-
ten.

1)Jeesuksen kuolema. Juutalaiset viran-
omaiset pidättivät Jeesuksen ja roomalaiset
teloittivat hänet �juutalaisten kuninkaana��. On
vaikea nähdä, miksi pelkän elämänviisauden tai

rakkauden sanoman julistaminen olisi vienyt Jee-
suksen ristille. Pinttynyt käsitys, että Jeesus oli-
si kohtalokkain seurauksin vastustanut Vanhan
testamentin lakia, perustui vääristyneeseen ku-
vaan juutalaisesta uskonnosta, jolle rakkaus ja
Jumalan armo muka olisivat olleet tuntematto-
mia.

Jeesus ei perustanut uutta uskontoa vapaut-
tamaan ihmisiä juutalaisuudesta, vaan toimi juu-
talaisen uskonnon puitteissa. Asiallisempi kuva
juutalaisuudesta vaatii hahmottamaan kristinus-
kon syntyprosessin kokonaan uudelleen. Juuta-
laisuuden ja siitä hiljalleen irtautuvan Jeesus-liik-
keen suhdetta, vaivaavat monet ristiriidat, mut-
ta ne kuuluvat olennaisesti vasta
Jeesuksen jälkeiseen aikaan. Suorastaan absur-
di on se tavanomainen ajatus, että juutalaiset
mielipidejohtajat olisivat halunneet tappaa jon-
kun siksi että tämä puhui Jumalan rakkaudesta
tai seurusteli huonomaineisten kanssa. Paljon
uskottavampi syy Jeesuksen kuolemaan on, että
hän puhui Jumalan valtakunnasta lähellä oleva-
na suurena käänteenä.

 Joskus esitetty teoria aseellisesta kapina-
yrityksestä ei selitä, miksi vain Jeesus vangittiin
mutta hänen seuraajiaan ei etsitty.

2) Jeesus aloitti Johannes Kastajan oppi-
laana. Tämä julisti historian pikaista käännettä.
Vielä parikymmentä vuotta myöhemmin Paavali
julisti käänteen olevan niin lähellä, että vain har-
vat ehtisivät kuolla sitä ennen. Uskottavan tul-
kinnan on kyettävä sijoittamaan Jeesus tähän
jatkumoon. Tulkinnat, joissa Jeesus saamaa pelk-
kää rakkautta tai ajaa sosiaalista uudis-
tusohjelmaa, eivät siihen kykene.

Tällaisin perustein Sanders ja monet muut
pitävät yhä edelleen lopunajallista tulkintaa
uskottavimpana, aiheellisesti. Monet juutalaiset
odottivat, että Jumala muuttaisi historian kulun:
ottaisi vallan, karkottaisi sortajat, muuttaisi maa-
ilman menon. Jeesuksen puhe Jumalan valta-
kunnasta liittyy lopunajallisen tulkinnan mukaan
kiinteästi tähän oodtukseen.�Onnellisia olette te
köyhät, sillä teidän on jumalan valtakunta. On-
nellisia te jotka nyt näette nälkää, teidät tullaan
ravitsemaan. Onnellisia te jotka nyt itkette, te
saatte vielä (tulevaisuudessa) nauraa.� Valoisa
tulevaisuus ei kui- tenkaan perustu ihmisten toi-
min- taan; yhteiskunnalliselta Jeesus tulkinnalta
puuttuvat selkeät kiinnekohdat. Jumalan valta-
kunta on kuin sää: ihminen ei voi siihen vaikut-
taa, mutta hän voi valmistautua sen varalle. Jee-
sus-traditiossa esiintyvä radikaali puhe esim. ih-
missuhteiden katkaisemisesta jopa omaisten vi-
haamisesta, selittyy parhaiten siitä että kään-



teen läheisyyden uskotaan vaativan radikaalia
toimintaa. Vielä Paavali neuvoo, ettei enää kan-
nata mennä naimisiin, koska nykyisen elämän-
muodon loppu on niin lähellä. Sanders painot-
taa Jeesuksen odottaman Jumalan valtakunnan
�tämänpuoleista� luonnetta. Tällöin korostuu jat-
kuvuus tavallisen juutalaisen tulevaisuuden-
odotuksen ja Jeesuksen sanoman välillä. Valta-
kunta ei vielä näytä tuonpuoleiselta �taivaalta�
(johon se on myöhemmin samaistettu). Vielä
150 vuotta Jeesuksen jä1keen osa kristityistä
odotti maan päällä toteutuvaa rauhan valtakun-
taa, jossa ihmiset eläisivät sopusoinnussa sekä
keskenään että luonnon kanssa (ks. Vartija 2/
1994, s. 58-65). Tämän toivon juuret näyttävät
olevan Jeesuksen julistuksessa. Jumalan valta-
kunta näyttää sijoittuvan maai1maan, joskaan
maailma ei ole enää entisensä.

Jumalan valtakunnassa aterioidaan ja juo-
daan viiniä. �Niin idästä kuin lännestä tulee
monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät
aterialle Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kans-
sa.� �Minä en enää maista viiniköynnöksen an-
tia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta vii-
niä Jumalan valtakunnassa.� Arvojärjestys val-
takunnassa aiheuttaa jo nyt kiistoja. �kun
kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi�,
pyytävät eräät opetuslapset; toiset suuttuvat.
Jeesukselle itselleen näyttää lankeavan Juma-
lan sijaishallitsijan rooli. Hänen kaksitoista lä-
hintä miestään saavat valtakunnassa �istua
valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista
heimoa�. Kahdentoista miehen ryhmän nimeä-
minen oli symbolinen teko. Jeesuksen aikana
odotettiin nimittäin Israelin kahdentoista heimon
ihmeellistä paluuta kotimaahansa; tämä on kaik-
kein yleisin yksittäinen teema juutalaisen lopun-
odotuksen laajassa kirjossa.

Ymmärrettävästi tällainen sanoma sai jär-
jestyksestä vastaavan papiston hermostumaan,
kun pyhiinvaeltajien täyttämässä Jerusalemissa
elettiin tulenarkaa pääsiäisaikaa. Jeesus toimi-
tettiin pois tieltä varmuuden vuoksi.

Uudessa maailmassa olisi myös uusi temp-
peli. Jeesus ennusti nykyisen temppelin
tuhoutuvan ja vahvisti sanansa symbolisella teol-
la. Välikohtaus temppelissä oli epäilemättä yksi
syy hänen tuomitsemiseensa.

Jeesus oli myös karismaattinen parantaja
ja henkien manaaja: Juuri se kiinnitti väki-
joukkojen huomion häneen, mikä taas teki hä-
nestä yhteiskunnallisesti vaarallisen.

 Lähimmille seuraajilleen Jeesus oli valta-
van innoituksen lähde He jatkoivat hänen
aloittamaansa liikettä koettuaan ilmestyksiä, jois-

sa näkivät Jeesuksen elävänä. Laajentuessaan
Palestiinan ulkopuolelle liike alkoi pian tulkita
Jeesuksen merkitystä uudella tavalla ja törmäsi
uusiin ongelmiin - erityisesti sellaisiin jotka liit-
tyivät juutalaisten ja ei-juutalaisten �pakanoiden�
yhteiselämään.

Kirkkojen kannalta kaikki nykyisen Jeesus-
tutkimuksen vaihto-

ehdot lienevät epämukavia: niin lopun-
ajallinen kuin yhteiskunnallinen tai kyynikko-Jee-
sus: Dogmien vaalijoille Johanneksen evanke-
liumin epähistoriallisuus ja muista
evankeliumeista pilkistävä juutalainen Jeesus
ovat haasteita, joita he eivät vielä ole todella
kohdanneet: Kristinusko ei kuitenkaan ole kos-
kaan ollut Jeesuksen opetuksen toistoa, vaan
sen uutta tulkintaa uusissa tilanteissa; tätä vain
ei aina ole tiedostettu tai haluttu tiedostaa.
Uudelleentulkinta alkoi välittömästi. Tulkinta-
prosessin teologinen arviointi ei enää kuulu
uskonnonhistoriallisen tutkimuksen tehtäviin.
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