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Esipuhe (1994)

Iustitia julkaistaan tällä kertaa monografiana. Lyhyt johdatus Uuden testamentin 
teologiaan  tulee  täyttämään  sitä  aukkoa,  joka  Raamatun  sanomaan  liittyvien 
opintojen  alueella  on  ollut  ilmeinen.  Uuden  testamentin  teologian  osalta 
suomenkielisessä tarjonnassa on jo pitkään oltu sen varassa, mitä E. Lohsen teos 
Uuden  testamentin  sanoma  tarjoaa.  Se  edustaa  eksistenssihermeneutiikan 
valtauoman mukaista UT:n teologian suuntaa ja referoi itse asiassa tietoisesti R. 
Bultmannin laajempaa, vuosisadan puolivälissä kirjoitettua opusta. 
   Tuollainen teologinen perinne on hallitsevalla asemallaan peittänyt näkyvistä 
protestanttisen maailman ja erityisesti saksalaisen teologian toisen valtauoman. 
Jo  O.  Cullmannista  ja  J.  Jeremiaksesta  lähtenyt  tulkintaperinne  on  Saksassa 
saanut  nimenomaan  Uuden  testamentin  teologian  alueella  kaksi  merkittävää 
seuraajaa.  L.  Goppeltin  esitys  Uuden  testamentin  teologiasta  etsi  70-luvulla 
kokonaishahmotusta tuosta monitahoisesta aiheesta. Toinen huomattava teos on 
P.  Stuhlmacherin  Biblische  Theologie  des  Neuen  Testaments.  Siitä  on  tähän 
mennessä  julkaistu  ensimmäinen  osa,  joka  käsittelee  Jeesuksen  opetusta, 
varhaisen seurakunnan teologiaa ja Paavalin teologiaa. 
   Käsillä  oleva  johdatus  seuraa  jälkimmäistä  teologista  perinnettä  ja  tarjoaa 
mahdollisuuden perehtyä sen mukaiseen raamatuntulkintaan. Uuden testamentin 
teologia on kirjassa jaoteltu melko perinteisesti, mutta painotuksissa erot muihin 
tulkintoihin  käyvät  selviksi.  Jeesuksen  omalle  opetukselle  laitetaan 
ensimmäisessä pääluvussa paljon painoa. Toisessa osassa perehdytään varhaisen 
seurakunnan  identiteettiin  varhaiskristillisen  perinteen  ja  formelien  avulla. 
Paavalin  teologiaa  taas  tarkastellaan  erityisesti  sen  juutalaista  taustaa  vasten. 
Kirjan loppuosassa perehdytään evankelistojen teologiaan ja myöhäisapostolisten 
kirjeiden sanomaan.

Teol. tri Timo Eskola
tutkija

Kolmas  laitos:  Olen  toimittanut  vanhasta  teoksesta  teologisen  instituutin 
tarpeisiin  kolmannen,  tarkistetun  laitoksen  (2021).  Vaikka  luentojen  avuksi 
tarkoitettu kirja on jo vanha ja suppea, se antaa täydennettynä kohtalaisen hyvän 
yleiskuvan Uuden Testamentin teologian pääkohdista. Kirjallisuutta ja tutkimusta 
on jossain määrin päivitetty.  Laajempaa perehtymistä varten suosittelen kirjaa 
Uuden testamentin narratiivinen teologia ja erityisesti sen kansainvälistä versiota 
A Narrative Theology of the New Testament. 
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1  Uuden testamentin teologian tehtävä ja menetelmä

Bultmann,  R.,  Theologie  des  Neuen  Testaments,  1980,  Goppelt,  L.,  Theologie  des 
Neuen  Testaments,  3.  Aufl.  1991,   Lohse,  E.,  Uuden  testamentin  sanoma,  1983,  
Nikolainen,  A.,  Uuden  testamentin  tulkinta  ja  tutkimus,  1971,   Stuhlmacher,  P., 
Biblische Theologie des Neuen Testaments 1992, Brevard S. Childs Biblical Theology of 
the  Old  and  New Testaments  1992,  N.T.  Wrightin  sarja  Christian  Origins  and  the 
Question  of  God  (1992–).  Thielman,  F.,  Theology  of  the  New  Testament,  2005, 
Thiselton, A., The Hermeneutics of Doctrine, 2007, Eskola, T., A Narrative Theology of 
the New Testament, 2015.

Uuden testamentin teologian tehtävä voidaan määritellä monin tavoin. Tärkeintä 
tuossa  työskentelyssä  on  keskittyä  kirjoittajien  ajattelun  hahmottamiseen  ja 
heidän  teologiansa  rakenteen  selvittämiseen.  Perinteisesti  historiallis-kriittisen 
tutkimuksen  aikana  tuon  tavoitteen  ohella  on  esiintynyt  voimakkaana  halu 
selittää Uudessa testamentissa esille  tulevaa uskonnollisuutta  sen ulkopuolelta 
tulevien kriteereiden avulla.

1.1. Tutkimuksen lähtökohtia

Nykyaikaisen tieteen ja raamatuntutkimuksen hahmottuessa 1700-1800 -luvuilla 
alussa  mainittu  tavoite  ei  ollut  aina  ilmeinen.  Sen  sijaan  monet  filosofiset 
peruslinjat  hakivat  eri  suutauksissa  omat  kanavansa.  Ne  vaikuttivat  myös 
raamattuteologian  tekemiseen.  Ensimmäisenä  suurena  vaikuttajana  toimi 
aksiomaattinen tieteenihanne. (Induktivistisen tieteen kuviteltiin olevan varmaa 
kuin teoreeman todistamisen.) Tosin on muistettava, että empirismi (havaintojen 
ensisijaisuus)  ja  rationalismi  (järki  päättelee  toden  tiedon)  ovat  kumma kyllä 
usein kulkeneet käsi kädessä. Havaintoihin perustuvaan tutkimukseen kietoutui 
koko ajan tietty rationalistinen lähtökohta, vaikka varsinainen idealismi saikin 
lopullisen muotonsa vasta Hegelin ajattelussa. 
   Vaikka kovin  perusteellista  taustaa  ei  tarvitse  tässä  käydä läpi,  on tarpeen 
muistaa, että valistuksen aika nosti tiedemaailmassa uudet ihanteet esille. Elettiin 
vaihetta,  jolloin teologiakin halusi itsenäistyä kirkollisista sidoksistaan. Silloin 
Raamatun  historiallista  tutkimusta  ryhdyttiin  vapauttamaan  aikaisemmin 
hallinneen dogmatiikan kahleista  empirismin periaatteita  soveltaen.  Raamatun 
historiallinen  tutkimus  pyrittiin  liittämään  empiiristen  tieteiden  joukkoon 
nimenomaan  aksiomaattisen  tieteenihanteen  avulla.  Raamatun  tekstejä  ja 
erityisesti  evankeliumikertomuksia  ryhdyttiin  arvioimaan  vertaamalla  niitä 
yleisen historiatieteen ja luonnontieteen käsityksiin.

Luottamus  kirkollisen  dogmatiikan  kahleista  vapautuneen  järjen  kaikki-    
voipaisuuteen näkyy hyvin jo J.P. Gablerin raamatullisen teologian ohjelmasta 
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1700-luvun  lopulla.  Hänen  rationalistisessa  menetelmässään  pyritään 
historiatieteellisen  harkinnan  avulla  erottamaan  kristillisen  opin  ajaton  aines 
Raamatun muusta, aikaan sidotusta esityksestä. Gabler ajattelee siten löytävänsä 
“puhtaan” raamattuteologian, joka on pätevä kaikkien aikojen ihmisille. 

Varhaisen  raamattukritiikin  hermeneuttinen  periaate  kuvastaa  omalla     
tavallaan  kriittisen  kauden  tulkinnan  perusasetelmaa.  Raamattu  yritettiin 
ymmärtää  johdonmukaisena  kokonaisuutena  vallitsevan  maailman-käsityksen 
puitteissa.  Luopumatta  jumalallisesta  ilmoituksesta  tutkijat  yrittivät  tulkita 
evankeliumikertomuksia aikansa luonnontieteellisten käsitysten avulla. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaankin  tuo  hermeneuttinen  periaate  on  selväpiirteinen 
ratkaisuyritys  siihen,  mitä alusta lähtien pidettiin  hermeneutiikan suurimpana 
ongelmana.  Tulkinta  piti  välttämättä  sovittaa  Raamattu  tieteelliseen 
maailmankuvaan. 

Ennen  kuin  raamattuteologian  luonnetta  voidaan  käydä  lähemmin     
tarkastelemaan,  on  luotava  katsaus  eräisiin  historiassa  vaikuttaneisiin 
raamattuteologian  ohjelmiin.  On  mahdotonta  käydä  modernia  keskustelua 
teologian  sisällöstä  tuntematta  vanhan  liberaaliteologian  ja  bultmannilaisen 
eksistenssitulkinnan  lähtökohtia.  2000-luvulla  nämä  suuntaukset  ovat 
enimmäkseen jo historiaa, mutta Suomessa niillä on kannattajansa vieläkin.

1.2. Varsinaisen liberaaliteologisen kauden raamattuteologia

UT:n  teologian  kehittyminen  bultmannilaiseen  muotoon  on  pitkän  prosessin 
tulos.  Klassinen  raamattuteologia  oli  (luterilaisen)  ortodoksian  perinteessä 
dogmatiikan  työkenttää.  Myöhemmin  historiallinen  raamatuntutkimus  erotti 
nämä kaksi toisistaan itsenäistyen dogmatiikan vallasta. Sen jälkeen erityisesti 
uskonnonhistoriallisessa tutkimuksessa luovuttiin opinkäsitysten selvittämisestä 
kokonaan, kuten Lohsekin toteaa. Esimerkiksi Wreden mukaan UT:n teologian 
tehtävänä on ymmärtää kristinuskoa uskontona (Lohse, Sanoma s. 12).
   Liberaaliteologian kaudella 1800-luvulla tuo tehtävän asettelu nousi etualalle. 
UT:n teologian tehtävänä ei pidetty ainoastaan Raamatun tekstien tulkintaa, vaan 
sen  tavoitteena  oli  tekstien  ilmaiseman  uskon  oikea  tulkinta.  Tämä  tavoite 
synnytti  monia  perinteestä  poikkeavia  käsityksiä  kristillisen uskon luonteesta. 
Uuteen  tulkintaan  pyrittiin  sekä  Schleiermacherin  eläytymishermeneutiikan 
lähtökohdista  että  kantilaisen  radikaaliteologian  asetelmista.  Populaarissa 
kirjassaan  Puheita  uskonnosta  (suom.  1920)  Schleiermacher  esittelee 
universalistisen  uskontoteoriansa,  jonka  puitteissa  hän  pyrkii  antamaan  koko 
kristilliselle uskolle tieteellisesti mielekkään tulkinnan.

Uskonto  on  Schleiermacherille  ennen  kaikkea  tunne,  joka  liittyy     
“maailmanhengen”  katselemiseen.  (s.  80,  107)  “Kaikki  uskonnolliset  tunteet 
ovat yliluonnollisia, sillä ne ovat vain siinä määrin uskonnollisia, kuin ne ovat 
kaikkeuden  välittömästi  synnyttämiä.”   Siksi  Raamatulla  ei  ole  ensisijaista 

���7



merkitystä kristinuskon oikean luonteen ymmärtämisessä. “Ei sillä ole uskontoa, 
joka uskoo johonkin pyhään kirjaan,  vaan sillä,  joka ei  tarvitse niitä  ja  voisi 
itsekin kirjoittaa sellaisen.”(s. 110, 112). 

“Uskonto on kaikkeuden katselemista,  ja tavasta,  millä te katselette sitä,  ja     
siitä periaatteesta, minkä te löydätte sen toiminnasta, riippuu uskontonne arvo”, 
kirjoittaa  Schleiermacher  (s.  115).  Siksi  opeilla  ei  ole  varsinaista  merkitystä 
uskonnon  todelle  olemukselle.  “Jos  edellämainittu...  oikeastaan  muodostaa 
uskonnon  olemuksen,  niin  kysymykseen,  mihin  uskonkappaleet  ja 
oppimääritelmät,  joita  yleisesti  väitetään  uskonnon  sisällöksi,  varsinaisesti 
kuuluvat,  ei  ole  vaikea  vastata.  Muutamat  niistä  ovat  vain  uskonnollisten 
näkemysten abstraktisia ilmauksia, toiset ovat vapaita mietelmiä uskonnollisen 
mielen alkuperäisistä aikaansaannoksista...” (s.107). Liberaaliteologian keskeisiä 
henkilöitä  oli  puolestaan  A.  von  Harnack,  joka  antoi  tunnetulle 
luentokokoelmalleen  aikakauteen  sopivan  nimen  Kristinuskon  olemus  (suom. 
1912).  Harnackin  perusajatus  on  hyvin  lähellä  Schleiermacherin  näkemystä. 
Perinteinen dogmatiikka  on ollut  väärässä.  Uuden hermeneutiikan tavoitteena 
tulee olla aidon uskonnon esittäminen sen tilalle.

Harnackin mukaan oikea Raamatun ja uskon tulkinta keskittyy Jeesukseen,     
hänen  persoonaansa  ja  hänen  uskontoonsa  (s.  7).   Siksi  Jeesus  itse  ei 
varsinaisesti  kuulu  uskonnon  kohteeseen.  “Ei  Poika,  vaan  Isä  yksin  kuuluu 
evankeliumiin,  sellaisena  kuin  Jeesus  on  evankeliumin  julistanut.”  (s.  106). 
Uskontunnustuksen  tuleekin  olla  Isän  tunnustamista.  “Mitäpä  näin  ollen 
tunnustaminen  voi  muuta  merkitä  kuin  Jumalan  tahdon  täyttämistä  siinä 
varmassa  vakaumuksessa,  että  hän  on  Isä  ja  tuomari?  Mistään  muusta 
tunnustuksesta Jeesus ei ole koskaan puhunut.” (s. 108). 
   Perinteisen  soteriologian  osoittauduttua  Harnackille  virheelliseksi  tavaksi 
ymmärtää usko, hän määrittelee kristinuskon todellisen olemuksen moraalisesti 
arvokkaaksi  elämäksi.  “Kokemus  –  vain  omaan  kokemukseen  perustavaa 
uskontoa on tunnustettava!  Kaikki  muu tunnustaminen on Jeesuksen mielestä 
teeskentelyä  ja  turmiollista.  Niinkuin  evankeliumissa  ei  ole  mitään  laajaa 
‘uskonoppia’,  niin  siinä  vielä  vähemmin  on  mitään  neuvoa  valmiin  opin 
omaksumiseen ja tunnustamiseen. Uskon ja tunnustuksen tulee syntyä ja kasvaa 
maailmasta  poiskääntymisen  ja  Jumalan  puoleen  kääntymisen  ratkaisevasta 
käännekohdasta  ja  tunnustuksen  ei  tule  muuta  olla  kuin  uskon  osoittamista 
teoissa.” (s. 109). 

Kristinuskon  todellista  olemusta  käsittelevät  kirjat  ovat  tietysti  jo     
päämääriltäänkin  apologeettisia,  mutta  on  huomattava,  että  tuo  tavoite  on 
varsinaisesti  heijastumaa  aikakauden  hermeneutiikasta.  Raamatuntulkinnan 
tehtävänä  pidettiin  valistuneen  ihmisen  uskonkäsityksen  muotoilemista.  Siksi 
katsottiin välttämättömäksi käsitellä kaikkia niitä järjen esteitä, joiden ajateltiin 
pimittävän  kristinuskon  todellisen  luonteen  tieteellisen  maailmankuvan 
omaksuneilta ihmisiltä.
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Vaikka  tutkijoiden  nimet  kuulostavat  vanhoilta  ja  teoriat  redusoivilta,  itse     
ajatukset eivät ole meille tuntemattomia. Suomalainen kokemushermeneutiikka, 
joka kiistää oppien mahdottomuuden ja esittää uskonnäkemysten sidonnaisuutta 
sosiologisiin  tekijöihin,  on  kyseisten  teorioiden  perillinen.  Aikamme 
kirjallisuudessa  näkemystä  kannattaa  esimerkiksi  yhdysvaltalainen  Bart 
Ehrmann, jonka kirjat ovat tuttuja Euroopassakin.

Tuollaisessa  asetelmassa  UT:n  teologian  tehtävänä  katsottiin  olevan  koko     
uskonnollisuuden arvioimisen ulkopuolisen kriteerin avulla. Vanhan liberalismin 
raamattuteologiaa voi parhaiten luonnehtia persoonallis-eettiseksi  tulkinnaksi. 
Sen sisältö on lähinnä etiikkaa ja moraaliohjeita. Sen ajaton totuus puolestaan 
perustuu  historian  Jeesuksen  vaikutukseen  tässä  hetkessä.  Saman  tyyppinen 
tavoite  esiintyi  myöhemmin  Bultmannilla,  vaikkakin  aivan  toisessa  asussa. 
Näiden  tulkintamallien  myöhemmät  sovellutukset  ovat  tulleet  suomalaisille 
teologeille vuosien varrella tutuiksi. 

1.3. Bultmannin käsitys UT:n teologiasta

Rudolf Bultmannin teorian yksityiskohdat tulevat selvimmin esille hänen Uuden 
testamentin teologiaa käsittelevän pääteoksensa loppuun sijoitetusta,  teologian 
tehtävää  käsittelevästä  artikkelista  (Theologie  des  Neuen  Testaments  1980, 
585-599).  Koska  eksegetiikan  avulla  ei  voida  luoda  kristillistä 
“normaalidogmatiikkaa”,  sen  tehtävänä  on  hänen  mukaansa  kuvata  uskosta 
kasvavaa  Jumalan  ymmärtämistä  ja  tästä  johtaen  myös  maailman  ja  ihmisen 
ymmärtämistä. 
   Teologian  jatkuvuus  ei  Bultmannin  mielestä  pohjaa  kerran  muotoiltuihin 
oppilauseisiin.  Se  perustuu  jatkuvaan  luovuuteen  (“ständigen  Lebendigkeit”), 
millä  usko  alkuperästään  lähtien  (“von  seinem  Ursprung  her”)  pyrkii 
ymmärtämiseen aina uusissa historiallisissa tilanteissa. Teologiset lauseet eivät 
sen tähden olla uskon kohde (“können nie Gegenstand des Glaubens sein”), vaan 
ne ovat uskossa esille tulevan ymmärryksen eksplikointia. Tästä syystä ne ovat 
Bultmannin mukaan tilannesidonnaisia ja epätäydellisiä. 
   Uuden  testamentin  teologiset  lauseet  ovat  normatiivisia  ainoastaan  siinä 
mielessä,  että ne auttavat  kehittelemään  konkreettisissa tilanteissa tapahtuvaa 
uskon eksplikointia (esittämistä t. kuvaamista) eli Jumalan, maailman ja ihmisen 
ymmärtämistä.  Siksi  teologian  yksityiskohdat  voivat  olla  enemmän  tai 
vähemmän  asiallisia  ja  ne  ovat  ennakkolähtökohtiinsa  sidottuja,  esim. 
mytologisia  tai  idealistisia.  Uuden  testamentin  teologian  onkin  suoritettava 
kohteestaan  asiakritiikkiä.  Se  merkitsee  käytännössä  esimerkiksi  myyteistä 
riisumisen  ohjelmaa,  entmythologisierung.  Metodia  tulee  käyttää  esimerkiksi 
Kyrios  Iêsous  tunnustuksen  kohdalla,  koska  kyrios  oli  Bultmannin  mukaan 
hellenistinen mysteerijumaluus. 
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   Uuden  testamentin  teologiset  lauseet  tulee  Bultmannin  mukaan  ymmärtää 
uskossa lahjoitetun uuden ymmärryksen tuotoksiksi. Sisällöltään tämä tarkoittaa 
ihmisen  uutta  itseymmärrystä  (“Selbstverständnis”).  Tällä  Bultmann  ei 
kuitenkaan tarkoita pelkkää tieteellistä antropologiaa, vaan hän haluaa säilyttää 
Jumalan  todellisuuden  ihmisen  aidon  olemisen  perustana.  Kyse  on  täten 
eksistentiaalisesta itsensä ymmärtämisestä, mikä on sidottu Jumalan ja maailman 
ymmärtämiseen.
   Usko  puolestaan  on  uskoa  kerygmaan,  joka  puhuu  Jumalan  toiminnasta 
Jeesuksessa  Kristuksessa.  Bultmannin  käsitys  kerygmasta  on  hieman 
monimutkainen,  mutta  hänen  teologiansa  kokonaisrakenteessa  se  on  kyllä 
ymmärrettävä. Kerygma ei tarkoita vain sanomaa, vaan se on hänelle Jumalan 
sana,  joka  herättää  uskon  tuottaman  itseymmärryksen.  Kerygma  on  siten 
eräänlainen  lauseiden  takana  oleva  Jumalan  antama inspiraatio,  joka  sijoittuu 
Jumalan  ja  persoonan  väliin.  Sen  sijainti  on  sama  kuin  uskon:  se  kuuluu 
persoonan itsenäiselle alueelle. Siksi sillä ei sellaisenaan ole vielä lausumallista 
sisältöä, eikä sillä ole mitään liittymäkohtaa Raamatun tekstiin ilman persoonan 
välittävää roolia. Se ainoastaan “herättää” persoonan ymmärryksen.

Mihin Raamattu ja sen teologia sijoittuvat Bultmannin teoriassa? Raamatun     
ongelma on, että kyseinen ymmärrys on puettu sanoiksi. Kerygma on tavallaan 
ilmaistu sanoin, vaikka se on mahdotonta. Siksi teologia on tilannesidonnaista ja 
sanoiksi  pukeminen  on  tapahtunut  aina  sen  maailmankuvan  mukaan,  mihin 
persoona on sitoutunut.  Siksi  Raamatun teologia  on  Bultmannille  väistämättä 
myyttistä ja perustuu epätieteelliseen maailmankuvaan. Tästä syystä kerygmaa ja 
Uuden  testamentin   teologisia  lauseita  ei  voi  samastaa.  Kerygma  jää  Uuden 
testamentin  teologisen  sanoman  “taakse”.  Tuosta  ontologisesta  jännitteestä 
seuraa  eksistentiaalisen  interpretaation  vaatimus:  tieteellisen  tarkastelun  on 
käsitteellisesti erotettava kerygma ja teologia toisistaan ja tulkittava teologiset 
ajatukset kerygman herättämän itseymmärryksen eksplikaatioksi (s. 588).

Koska Bultmann erottaa kerygman ja teologian toisistaan, on ymmärrettävää,     
miksi hän varoittaa pitämästä teologian “oikeata oppia” uskon perustana. Uskon 
perustana ei ole oppi, vaan kerygma – kaikesta historiallisesta sidonnaisuudesta 
irrallaan  oleva  jumalallinen  inspiraatio.  Tutkimus  jääkin  ainaiseen  dilemmaan 
siinä,  että  kerygmaa  ei  voi  ilmaista  definitiivisesti,  vaan  pelkästään 
tilannesidonnaisin  teologisin  käsittein.  Tämä  piirre  on  jäänyt  suomalaiseen 
tutkimukseen,  vaikkakin  uuden  uskonnonhistoriallisen  tulkinnan  nimissä. 
Vanhan  tradition  mukaan  moni  teologi  katsoo,  että  Raamattu  ei  voi  olla 
uskonopin peruste, vaan pikemminkin esikuva nykyisen kristikunnan opilliselle 
hajanaisuudelle.
   Bultmannin käsitys hermeneutiikasta on lyhyesti kerraten seuraava: 
1. Elämys (Erlebnis) on teologisen tiedon lähde. 
2. Teologian sisältö on itseymmärryksen eksplikointi.
3. Sanallisen teologian lauseet ovat tilannesidonnaisia. 
4. Siksi Uuden testamentin teologia on riisuttava myyteistä, ja 
5. tulkittava aidon olemisen lauseiksi.
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   Bultmannin  teologisen  hermeneutiikan  perusajatus  on  itse  asiassa  varsin 
yksinkertainen.  Hän on nimittäin  uransa  alusta  pitäen  ajatellut,  että  teologian 
linkki  transsendenttiseen  löytyy  ihmisen  kokemuksesta.  Tuosta  kokemuksesta 
hän  muodostaa  Jumalan  sanan  ja  ihmisen  eksistenssin  kohtaamispaikan. 
Heideggerin  eksistenssifilosofia  auttaa  Bultmannia  siinä,  että  hän  voi  puhua 
kerygmasta  ihmisen  “puhutteluna”.  Vaikeudet  Raamatun  perusongelmana 
pidetyn  mytologian  kanssa  puolestaan  ratkaistaan  sillä,  että  Jumalan 
“puhuttelun” eksplikoinnin sanotaan tapahtuvan aikasidonnaisella, vanhentuneen 
maailmankuvan kielellä ja käsitteillä.
   Tuollaisen hermeneutiikan etsintä eksegetiikassa ei ole sinänsä uutta tai outoa. 
Bultmann  on  itse  asiassa  perinteisen  ongelman  edessä:  hän  yrittää  sovittaa 
historiallista  raamatuntulkintaa  tieteelliseen  maailmankuvaan.  Ratkaisun 
ajatellaan löytyvän sellaisesta ontologiasta, joka ohittaa kantilaisen empirismin 
rajat. 
   Heideggerin ajattelun tärkeimpien piirteiden avulla on mahdollista ymmärtää, 
miten Bultmann on päätynyt omaan eksistenssi-hermeneutiikkaansa. Ensinnäkin 
persoona on keskeisellä sijalla, koska Heideggerin teoria jatkaa (jälkikantilaisen) 
fenomenologian  perinnettä.  Uskonnollinen  tieto  ei   ole  empiirisen  maailman 
vanki,  sillä  apriorisen tiedon alueella  voidaan perustella  yhteys jumalalliseen. 
Kun  Bultmann  tässä  yhteydessä  ottaa  esille  Heideggerin  ontologian,  hän  voi 
perustella  “olemisen  lauseiden”  olevan  suorassa  yhteydessä  itse 
“olevaisen”  (Sein)  kanssa.  Tämä  olevaisuuden  perusta  on  hänelle  tietenkin 
Jumala.
   Minkälaisen  teorian  Bultmann  tällöin  on  muotoillut?  Hän  on  laajentanut 
kantilaista  transsendentalismia  (jonka  mukaan  uskonnollinen  tieto  olisi  vain 
persoonaa koskevaa tietoa, millä ei ole mitään yhteyttä historiaan) ja yrittänyt 
oikeuttaa sen transsendenttisella ontologialla. Persoonan kokemus ja tajunta on 
nyt  se  paikka,  missä  Jumalan  ilmoitus  kohtaa  ihmisen.  Tuosta  lähtökohdasta 
seuraa tietoteorian ongelma,  jota  Bultmann ei  kyennyt  koskaan ratkaisemaan. 
Hän nimittäin väittää, että ihmisellä (lähinnä Uuden testamentin kirjoittajalla) on 
apriorista  (havaintoa  edeltävää),  uskonnollista  tietoa  (kerygma)  suoraan 
Jumalalta.  Koska  tämä  tieto  ei  ole  empiiristä  tietoa,  sen  muotoilijana  ja 
ratkaisijana  on  järki,  eli  Bultmannin  omin  sanoin  “kerygman  herättämä 
ymmärrys”. Varsinainen tietoteoreettinen ongelma syntyy siitä, että tällä tiedoksi 
väitetyllä elementillä ei Bultmannin mielestä ole definitiivistä sisältöä. Se ei siis 
olekaan perinteisesti ymmärrettyä tietoa, millä on sanallinen sisältö. Sen sijaan 
tuo  uskonnollinen  “tieto”  on  pelkkää  inspiraatiota,  uskon  herättämää 
ymmärrystä. 
   Bultmannin teologian perustavana ongelmana voidaankin pitää sitä, että siinä 
teologisten  lauseiden  semantiikalla  ja  merkityssisällöllä  ei  ole  yhteyttä 
ilmoitukseen. Filosofisin perustein Bultmann väittää, että tosi uskonnollinen tieto 
on  aivan  jotain  muuta  kuin  Uuden  testamentin  teologisten  lauseiden 
merkityssisältö. Raamatun kirjoittajat eivät ole ymmärtäneet ilmoitusta oikein, 
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vaan  opettavat  meille  virheellisen  uskon  identiteetin.  Filosofia  antaa  tämän 
sijaan  oikean  metodin  tuon  toden  uskonnollisen  tiedon  määrittelemiselle. 
Menetelmä  on  Heideggerin  olemisfilosofian  mukainen  eksistentiaalinen 
interpretaatio, kuten edellä on useaan otteeseen todettu. Ainoaksi teoreettiseksi 
ongelmaksi Bultmannille itselleen jää se, että edes filosofisin perustein tulkittu 
teologinen  tieto  ei  ole  definitiivistä.  Sekin  nimittäin  on  inhimillisen  kielen  ja 
vallitsevan maailmankuvan asettamien rajojen alaista.

Vanhat  lähtökohdat  vaikuttavat  voimakkaasti  yhä  meidän  aikamme     
raamattuteologian muotoilemisessa. Esimerkiksi Lohse (Sanoma) ottaa vanhassa 
oppikirjassaan  lähtökohdakseen  Bultmannin  teologisen  ansatsin  vain  pienin 
muutoksin.  Lohsen  suhtautuminen  UT:n  teologian  tehtävään  on  kaksinainen. 
Toisaalta  hän  haluaa  määritellä  sen  tavoitteeksi  “esittää  kokonaiskuva  UT:n 
kirjoitusten teologisista aineksista” (s. 9). Se kuulostaa melko neutraalilta tavalta 
määritellä teologian tehtävä. Toisaalta hän kuitenkin omaksuu bultmannilaisen 
perusajatuksen  kerygmasta,  jonka  avulla  arvioidaan  tuon  teologian  sisältöä 
asiakriittisesti.  “Esittäessään  kokonaiskuvaa  UT:n  kirjoitusten  teologisista 
lausumista UT:n teologian on kysyttävä,  saako kerygma niissä asianmukaisen 
ilmaisun.”  Tämä  tavoite  tuo  bultmannilaisen  teologisen  hermeneutiikan  koko 
asetelman mukaan työskentelyyn. 
   Lohse  esittelee  itsekin  lyhyesti  Bultmannin  ajatuksia.  “UT:n  teologiset 
ajatukset eivät näet voi vaatia, että niillä olisi ‘merkitystä nykyajalle teoreettisina 
oppeina tai  yleisinä totuuksina,  vaan ainoastaan ilmauksena sellaisesta tavasta 
ymmärtää  ihmisenä  oleminen,  joka  on  nykyihmisellekin  mahdollinen  oman 
olemisen  ymmärtämistapa’.”  (s.  13).  Brauniin  viitaten  Lohse  jatkaa,  että 
eksistentiaalinen  interpretaatio  on  ratkaisu  UT:n  hajanaisuuteen  ja 
vanhoillisuuteen;  “meillä  kun  ei  enää  ole  antiikin  ihmisen  käsitystä,  että  on 
olemassa  jotain  sellaista  kuin  Messias  ja  kun  eskatologia  on  paruusian 
viipymisen  takia  rauennut.”  (s.  14).  Lohsen  mukaan  kristologian 
ymmärtämiseksi  ei  tarvitse  edellyttää,  että  jotakin sellaista  kuin Messias  olisi 
olemassa.  UT:n  kerygma  ei  liity  mihinkään  juutalaisen  messiasodotuksen 
muotoon, vaan julistaa Jeesusta “Jumalan Kristuksena” jopa vastoin juutalaisia 
odotuksia.
   Lohse  ei  kirjassaan  joka  kohdassa  yhdy  Bultmannin  tavoitteeseen.  Hänen 
mukaansa usko ei  voi  olla pelkkää antropologiaa.  Hän ei  kuitenkaan missään 
ilmoita  luopuvansa  bultmannilaisesta  lähtökohdasta.  Lohsen  näkemys  onkin 
melko  jännitteinen.  Se  näkyy  hänen  tavastaan  käyttää  kerygman  käsitettä. 
Toisaalta  kerygma  on  hänelle  teologian  ja  UT:n  “takana”  oleva  todellisuus. 
Toisaalta  hän kuitenkin saattaa  käyttää  termiä melko yksinkertaisesti  kaikesta 
pääsiäisen  jälkeisestä  teologiasta.  Siksi  Lohsen  arvioinnissa  onkin  vaadittava 
häneltä bultmannilaista johdonmukaisuutta: mikäli hän ei luovu lähtökohdastaan 
hänen on myönnettävä erottavansa kerygman ja teologian toisistaan.
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1.4. Puhtaan ja faktisen teologian kiista

Raamattuteologian määrittely on yleensä aina suoritettu käytetyn hermeneuttisen 
periaatteen mukaan. Gabler pyrki rationalistisessa menetelmässään “puhtaaseen” 
raamattuteologiaan,  missä  tutkija  järkensä  avulla  ratkaisee  aikaan  sidotun  ja 
ajattoman  aineksen  välisen  eron.  Vastaava  teologinen  pyrkimys  näkyi 
myöhemmin romantiikan  ajan  teologiassa  ja  Harnackin  persoonallis-eettisessä 
uskontulkinnassa. Myös Bultmannin kolossaalista tulkintateoriaa voidaan pitää 
vastaavan suunnan edustajana. Siinä kerygman tuottama itseymmärrys edustaa 
“puhdasta” raamattuteologiaa ja myyteistä riisumisen avulla pyritään erottamaan 
aikaan sidottu aines teksteistä. 

Suomalaisessa  keskustelussa  raamattuteologian  perusteita  on  tarkastellut     
erityisesti  H.  Räisänen.  Hän  jakaa  raamattuteologian  pyrkimykset  kahteen 
päälinjaan.  Toisena  on  edellä  mainittu  “puhdas”  raamattuteologia,  joka  pyrki 
ajattoman  totuuden  löytämiseen.  Toisen  linjan  muodostaa  Wredestä  alkanut 
uskonnonhistoriallinen  tarkastelu,  jota  Räisänen  kutsuu  “faktiseksi” 
raamattuteologiaksi. Siinä ei itse asiassa käsitellä Uutta testamenttia teologian, 
vaan uskonnon dokumenttina. Raamattuteologian tilalle tulee  varhaiskristillisen 
uskonnonhistorian ohjelma (TA 4/1988, 321-322). 

Räisänen  itse  haluaa  viedä  eteenpäin  uskonnonhistoriallisen  suunnan     
“faktista”  ohjelmaa.  Hän  kritisoi  toisia  tutkijoita  ankarasti  ja  sijoittaa  heidät 
huonona  vaihtoehtona  pitämänsä  “puhtaan”  raamattuteologian  piiriin  mitä 
erilaisimmin  perustein.  Jokainen  pyrkimys  yhtenäisen  sanoman  löytymiseen 
Uudesta  testamentista  merkitsee  hänelle  dogmaattista  otetta.  Teologian 
keskuksen etsintä on hänen mielestään aina “normatiivista historiankirjoitusta”. 
Rajoittumista pelkkiin Uuden testamentin kirjoituksiin pidetään myös “puhtaan” 
raamattuteologian mukaisena, uskonnollisena lähtökohtana. (Kritiikin kohteeksi 
joutuvat  vuorollaan  esimerkiksi  Gulin,  Cullmann,  Nikolainen,  Kümmel  ja 
Goppelt. Räisänen TA 5/1988, 383-389.)  

Noiden  ongelmallisina  pitämiensä  näkemysten  tilalle  Räisänen  esittää     
uskonnonhistoriallista  lähestymistä,  jossa  ei  koroteta  kaanonia  tai  Uuden 
testamentin  kirjoittajia  teologiselle  jalustalle.  Uuden  testamentin  kirjoittajien 
oma ristiriitaisuus ja keskinäinen yhteensovittamattomuus olisi Räisäsen mukaan 
todettava  ilman  pyrkimystä  harmonisointiin.  Sisältöön  on  kohdistettava 
asiakritiikkiä.  Silloin  on  ilmaistava,  mitkä  näkemykset  ovat  jo  sellaisinaan 
mahdottomia  hyväksyä.  Kaanonin  rajat  on  rikottava.  Toimenpiteen  anti  ei 
kuitenkaan  ole  ensisijaisesti  siinä,  että  käsittelyn  alle  otetaan  esimerkiksi 
Apostolisten isien kirjoitukset.  Uskonnonhistoriallisen lähestymistavan intentio 
toteutuu  vasta,  kun  esimerkiksi  Paavalin  vastainen  oppositio  ja  Johanneksen 
gnostilainen tausta otetaan vakavasti ilman arvoarvostelmia (TA 4/1988, 323; TA 
5/1988, 383-388). 
   Räisäsen esittämä  analyysi sopii vain osin raamattuteologisen työskentelyn 
lähtökohdaksi. Hänen kanssaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että liian monet 
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rationalistiset prinsiipit ovat historian kuluessa tulleet Uuden testamentin “oikean 
opin” kriteereiksi. “Puhtaan” raamattuteologian näkemys on lähes poikkeuksetta 
ollut  persoonallis-eettinen.  Siitä  lähtökohdasta  suoritettu  tulkinta  ei  missään 
nimessä ole tehnyt oikeutta kirjoittajan näkemyksille. 
   Räisäsen  uskonnonhistoriallisen  ohjelman  monet  heikkoudet  ovat  ilmeisiä. 
Vaikuttaa  siltä,  että  hän  on  lähes  kokonaan  luopunut  raamattuteologian 
kokonaisuutta  arvioivasta  tehtävästä.  Se  on  johtanut  ongelmiin  kirjoittajan 
käsitejärjestelmän  identifioinnissa.  Kirjoittajan  oma  näkemys  on  Räisäsen 
teoriassa erikoisella tavalla sivuosassa: siihen kohdistetaan asiakritiikkiä ja sen 
arviointiperusteeksi  esitetään  mahdollisia  kiistakumppaneita.  Kirjoittajan  oma 
teologia  tahtoo  tuossa  tarkastelussa  unohtua.  Teologisilla  jännitteillä  –  kuten 
esimerkiksi Paavalin ja hänen vastustajiensa välisellä suhteella – voi kyllä olla 
merkitystä  kirjoittajan  näkemysten  identifioinnille,  koska  ne  auttavat 
ymmärtämään  kirjoittajan  pyrkimystä.  Jos  jännitteistä  kuitenkin  tehdään 
asiakritiikin perusteita, näyttää “puhtaan” raamattuteologian tilalle tulevan vain 
“puhdas” uskonnonhistoria. Silloinhan kuvitellusta pluralismista tehdään uusi ja 
ajaton uskonnon luonnetta koskeva totuus.
   Raamattuteologian systematisoiva tehtävä on välttämätön. Vain siten tehdään 
oikeutta kirjoittajan ajatuksille. Jos eri kirjoittajien teologian sisältöä ohjaavilla 
tekijöillä  osoittautuu  olevan  yhteisiä  tai  yhtenäisiä  piirteitä,  kysymys  on 
tutkimustuloksesta, ei normatiivisesta historiankirjoituksesta.

1.5. Miten UT:n teologian tehtävä tulisi määritellä?

Edellä kuvattu bultmannilainen UT:n teologian tehtävän määrittely on yleinen 
Suomessa.  Siksi  aiheesta käytävän keskustelun tulee ottaa siihen aina kantaa. 
UT:n teologian periaatteissa on kaksi merkittävää kohtaa. Ensimmäinen koskee 
antiikin  käsitysten  ja  meidän  käsitystemme  suhdetta,  eli  ns.  entmythologi-
sierung-ongelmaa  (myyteistä  riisumista).  Toinen  koskee  kerygman  ajatukseen 
keskittyvää eksistentiaalista tulkintaa.
   Ensin on tarkasteltava kysymystä maailmankuvasta.  Tuleeko UT:n teologia 
todella muotoilla sellaisen asiakritiikin mukaan, joka katsoo, että kristologia, sen 
mukana  perinteinen  soteriologia  ja  lopulta  eskatologia  ovat  menettäneet 
merkityksensä? Tämä kysymys koskee varsinaisesti  tuon ideologisen kritiikin 
asemaa.  Onko  asiakritiikin  ja  “myyteistä  riisumisen”  paikka  UT:n  teologian 
lähtökohdissa vai sen ideologisessa soveltamisessa?

UT:n  teologian  tulee  tietenkin  keskittyä  kirjoittajien  ajatusmaailman,     
uskonnollisen identiteetin ja teologisen rakennelman tarkasteluun. Tästä syystä 
sen tulee toimia deskriptiivisessä tehtävässään kirjoittajan ehdoilla. Ideologinen 
kritiikki ei voi edeltää tätä analyysiä. Tuon tehtävän rinnalla tulee toki suorittaa 
vertailua  sekä  juutalaiseen  teologiaan  että  hellenistiseen  kulttuuriin  ja 
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uskonnollisuuteen.  Tuollainen  vertailukaan ei  kuitenkaan voi  olla  ideologista. 
Sen päämääränä ei saa olla kirjoittajan näkemysten arvosidonnainen määrittely. 
   Jos tutkija ajattelee, että kristologia on menettänyt merkityksensä, se on hänen 
oma, ideologinen tulkintansa UT:n teologiasta. Sellaisille arvioille on paikkansa 
ideologiaa käsittelevissä lehdissä, mutta ei tieteellisessä tutkimuksessa.
   Tulisiko UT:n teologian sitten olla  eksistentiaalista  interpretaatiota?  Edellä 
oleva analyysi osoittaa, että se voi olla vain yksi, kapea tulkintateoria, jolla on 
lisäksi arveluttavat lähtökohdat.  Eksistentiaalisen interpretaation mukaan koko 
UT:n  teologia  palautuu  lopulta  antropologiaksi,  puheeksi  ihmisen  aidosta 
olemisesta. Tuon teorian ongelmat ovat ilmeiset. Ensinnäkin siinä edellytetään 
sisäisesti  ristiriitainen  tietoteoria.  Toiseksi  sen  keskeisenä  perustana  on  lähes 
mystisesti  perusteltu  kerygman  ajatus.  Ja  kolmanneksi  se  väittää  kaikkien 
suhdetta käsittelevien UT:n lauseiden koskevankin todellisuudessa olemusta. 
   Onko  tieteellä  sitten  mahdollisuutta  väittää  jotain  teologisten  lauseiden 
“todellisesta”  olemuksesta,  kuten  Bultmann  väittää?  Sellaiseen  todellisuuteen 
voivat  uskoa  vain  ne  harvat,  jotka  omaksuvat  bultmannilaisesti  tulkitun 
Heideggerin ontologian oman uskonnollisen tieteenfilosofiansa perustaksi. Heitä 
taitaa tiedeyhteisössä olla kuitenkin melko vähän.
   Tuossa  pohdinnassa  on  tärkeä  huomata,  että  siirtyessään  perustelemaan 
tulkintateoriaa  transsendenttisella  ontologialla  Bultmannin koulukunta  on aina 
samalla  alueella  kuin  ne,  jotka  yksinkertaisesti  uskovat  soteriologian  ja 
kristologian  puhuvan  sellaisenaan  Jumalan  todellisuudesta.  Bultmannilaisen 
mystiikan  erikoinen  piirre  on  vain  siinä,  että  se  yritetään  sovittaa 
immanenttiseen, luonnontieteelliseen maailmankuvaan.
   Lohse  sanoo  rohkeasti,  että  eksistentiaalinen  interpretaatio  on  luterilaisen 
uskonpuhdistuksen suora jatke. Se on kuitenkin virheellinen johtopäätös, mikäli 
sillä  tarkoitetaan  yhtään  sitä,  että  uusi  tulkinta  säilyttäisi  jotain 
uskonpuhdistuksen lähtökohdista ja tavoitteista. Eksistentiaalinen interpretaatio 
on  pikemminkin  kilpaileva  tulkinta  tuolle  perinnölle.  Sen  omaksuja  joutuu 
hylkäämään luterilaisen uskontulkinnan kaikki tärkeimmät periaatteet.
   UT:n teologian lähtökohtana tulee aina olla se tosiasia,  että kirjoittajat itse 
tarkoittivat  soteriologialla  Jumalan  ja  ihmisen  välisen  suhteen  ratkaisevia 
tekijöitä.  Siitä  näkökulmasta  määräytyi  myös  heidän  kristologiansa  ja 
eskatologiansa. Tieteellisen UT:n teologian tulee ottaa vakavasti nuo näkemykset 
eikä  sekoittaa  ideologista  soveltamista  niiden  tarkasteluun.  Halukkaat  voivat 
tietysti  soveltaa  asiakritiikkiä  teologisen  työskentelyn  ensimmäisen  vaiheen 
jälkeen,  mutta  tämä  tulee  tehdä  tietoisena  siitä,  että  ideologisessa  kritiikissä 
irtaannutaan kirjoittajan omasta teologisesta identiteetistä.
   Edellä  esitellyt  arvioinnit  osoittanevat,  että  vanha  asetelma  ei  ole  kovin 
mielekäs  raamattuteologian  rakentamiselle.  Toisaalta  vanhojen  teorioiden 
taustalla vaikuttaneet filosofiat ovat osoittautuneet ongelmallisiksi (induktivismi, 
eksistentialismi).  Toisaalta  taas  tulkintaa  koskeva  hermeneutiikka  on  kokenut 
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monia muutoksia (ajattomia ideoita etsineestä puhtaasta teologiasta kirjoittajan 
ajatusten tarkempaan analyysiin). 
   Raamattuteologian näkökulma on viime vuosikymmeninä rikastunut erityisesti 
siksi,  että  Vanhan  testamentin  ja  juutalaisen  teologian  yhteyttä  Uuden 
testamentin  ajatuksiin  on  alettu  jälleen  kerran  tarkastella  enemmän.  
Raamattuteologian  menetelmän  on  Stuhlmacherin  (Theologie)  mukaan 
lähdettävä  Raamatun  omista  edellytyksistä:  “sen  julistuksen  todistus  ainoasta 
Jumalasta,  joka on luonut maailman, valinnut Israelin omaisuuskansakseen, ja 
joka lähettäessään Jeesuksen Kristuksena on tehnyt  pelastuksen mahdolliseksi 
niin juutalaisille kuin pakanoillekin” (s. 38). Vain tällä tavoin voidaan teksteille 
tehdä oikeutta. Tällä Stuhlmacher tarkoittaa erityisesti UT:n teologian yhteyttä 
VT:n teksteihin ja ajatuksiin.
   Teoreettisemmin sanoen painopisteen tulee olla suurten ideologioiden sijasta 
tekstien tutkimisessa. Raamattuteologiassa tutkija pyrkii arvioimaan kirjoittajan 
käsitysten sisältöä.  Määrittelyn kohteena ovat  kirjoittajan teologisen ajattelun 
luonne  ja  hänen  käsitejärjestelmänsä.  Arvioinnin  apuna  toimii  hypoteesi 
teologian  sisältöä  ohjaavista  tekijöistä.  Tehtävä  on  siten  systematisoiva: 
pyrkimyksenä ovat raamattuteologian sisällön erittely ja sen luonteen määrittely.
   On  syytä  panna  merkille,  että  tuollainen  työskentely  Uuden  testamentin 
teologian parissa ei  sinänsä ole mikään uutuus.  Harnackilaisen liberalismin ja 
bultmannilaisen,  eksistentialistisen  raamattuteologian  rinnalla  on  Saksassakin 
jatkuvasti toiminut toinen tutkimussuunta, jonka piirissä on tuotettu huomattavia 
UT:n teologiaa käsitteleviä tutkimuksia. Esimerkkeinä niistä viitattakoon aluksi 
mainittuihin  Jeremiaksen,  Goppeltin  ja  Stuhlmacherin  kokonaisesityksiin 
aiheesta. Käsillä olevassa työssä on tarkoitus liittyä tuohon tutkimussuuntaan ja 
etsiä niissä puitteissa vastinetta eksistenssiteologiselle raamattuteologialle.
   Tuossa raamattuteologisessa työskentelyssä menetelmä keskittyy kirjoittajan 
ajatusten  tarkasteluun,  kuten  edellä  on  sanottu.  Systematisoivan  tehtävän 
päämääränä  on  muodostaa  käsitys  kirjoittajan  käsitejärjestelmästä.  Anakro-
nistista  termiä  käyttääksemme  kysymys  on  kirjoittajan  “dogmatiikan” 
arvioimisesta. Tuon termin käyttö tässä yhteydessä on tosin melko vaarallista. 
Raamattuteologiassa  on  jo  parin  vuosisadan  ajan  pyritty  varomaan  ajattoman 
dogmatiikan  etsimistä  kirjoituksista.  Siksi  saatetaan  kaikki  systemaattisen 
rakenteen hahmottelu vahingossa luokitella juuri sellaiseksi työskentelyksi. On 
kuitenkin huomattava, että kirjoittajan ajatusrakennelman hahmottelu ei suinkaan 
edellytä,  että tuota käsitystä automaattisesti  pidettäisiin ajattomana ja ikuisena 
dogmatiikkana. Kirjoittajan käsitejärjestelmän identifiointi  ei  edellytä käsitystä 
ikuisesta  opista.  Juuri  siksi  kyseistä  tehtävää  ei  ole  lupa  jättää  suorittamatta 
vetoamalla virheellisiin vastakkainasetteluihin.
   Ajatus nykyaikaisesta dogmatiikasta ei sellaisenaan tietenkään sovi Raamatun 
ajan juutalaiseen ajatteluun. Yksi hermeneutiikan tehtävistä onkin arvioida tuon 
ajan oman hermeneuttisen työskentelyn menetelmää ja perusteita. On oikeutettua 
odottaa  kirjoittajalta  tämän  omaa,  sisäistä  johdonmukaisuutta,  jonka  tutkija 
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kykenee ainakin jossain määrin selvittämään paneutumalla  tarkoin kirjoittajan 
tilanteeseen ja tämän edellytyksiin.

Vaikka  raamattuteologian  hahmottelu  perustuu  tavalliseen  eksegeettiseen     
työskentelyyn,  se  edellyttää  monien erilaisten metodien hallintaa.  Esimerkiksi 
systemaattisen  analyysin  merkitys  raamattuteologiselle  työlle  on  huomattava. 
Perinteinen  eksegetiikka  on  vierastanut  jossain  määrin  tuota  yhteyttä.  Syynä 
lienee pelko dogmatiikan vaikutuksesta eksegeettiseen työskentelyyn. Metodisen 
yhteyden tunnustaminen voi kuitenkin poistaa virheellisiä vastakkainasetteluja ja 
luoda yhteyttä raamattuteologian ja dogmatiikan välille.

Tosiasiassa  kuitenkin  jokainen  raamattuteologiaa  muodostanut  tutkija  on     
käyttänyt  systemaattista  työskentelyä  hyväkseen.  Uuden testamentin  teologian 
esitysten  kirjoittaminen  ei  ole  mahdollista  ilman  sitä.  Kirjoittajat  ovat  siten 
perehtyneet käsiteanalyysiin ja toteuttaneet sitä Uuden testamentin kirjoitusten 
kohdalla.  He  ovat  myös  pyrkineet  järjestelemään  sanoman  sisältöä  rake-
nteellisesti  merkittävien  struktuuriprinsiippien  avulla.  Tuo  työskentely  on 
eksegeeteille varsin luontevaa.

Uudemmassa  metodiikassa  korostuu  uusi  merkitysteoria.  Se  painottaa     
esimerkiksi  narratiivien  roolia  asiakokonaisuuksien  esittämisessä.  Uuden 
testamentin  tekstissä  esiintyykin sekä pienempi  kerronnallisia  kokonaisuuksia, 
että laajoja metanarratiiveja.  Näiden jäsentäminen on olennaista,  kun halutaan 
saada  selville,  minkälaisia  teologisia  sisältöjä  vaikkapa  kristologia  ja 
pelastusoppi pitävät sisällään.
   Kirjoittajan käsitejärjestelmän arviointi auttaa edelleen määrittelemään hänen 
teologianhistoriallista asemaansa. Sillä tarkoitetaan erityisesti kyseisen teologian 
suhdetta muuhun varhaiskristilliseen opetukseen. Tutkija suorittaa vertailua eri 
kirjoittajien ja eri  tekstien välillä.  Itse asiassa tuollaisella vertailulla on varsin 
suuri  merkitys  kirjoittajan  identiteetin  selvittämiselle.  Juuri  rinnastuksissa  ja 
erityisesti vastakkainasetteluissa kirjoittajan identiteetti terävöityy.
   Identifioivalla  työskentelyllä  pyritään  edelleen  löytämään  esille  nouseville 
teologisille  aiheille  mielekäs  teologianhistoriallinen  horisontti.  Teologian-
historiallinen tehtävä on tarpeellinen erityisesti  traditiohistorian näkökulmasta. 
Uuden  testamentin  kirjoittajat  sijoittuvat  juutalaisen  ja  kristillisen  traditio-
historian pitkään jatkumoon ja heidän esityksensä tulevat ymmärrettäviksi juuri 
tuon jatkumon osina. Tätä työtä täydentää nykyään intertekstuaalinen analyysi. 
Kyseinen työskentely  antaa  monia  hyödyllisiä  välineitä  kirjoittajan  teologisen 
kokonaisesityksen hahmottamiseen.
   UT:n teologian tehtävänä tulee olla UT:n kirjoittajien teologian rakenteen ja 
teologisen identiteetin tarkastelu. Vertailua on syytä tehdä, erityisesti juutalaisen 
teologian  kanssa.  Teologian  sisältöä  ohjaavien  tekijöiden  vertailu  auttaa 
määrittelemään kirjoittajien teologista identiteettiä, varhaiskristillisen teologian 
sisäistä yhtenäisyyttä ja myös mahdollisia jännitteitä. 
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1.6. Teologioiden kirjoittamisen murros

Nykyinen  tilanne  Uuden  testamentin  teologian  kohdalla  on  suuressa  määrin 
toinen kuin 1980-luvun lopulla.  Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana on 
julkaistu  pikaisenkin  arvion  mukaan  yli  neljäkymmentä  Uuden  testamentin 
teologian kokonaisesitystä. Bultmannin jälkeen kului kauan ennen kuin tutkijat 
uskalsivat  ryhtyä  laajamittaisempaan  työskentelyyn  aiheen  parissa.  Sittemmin 
teos on seurannut toistaan ja monet ylittävät hyvinkin tuhannen sivun rajan. Jos 
luottamus  konstruktiiviseen  työskentelyyn  olikin  rationalismin  ja  myyteistä 
riisumisen myötä aikanaan kadonnut, se näyttää nyt palanneen uudella voimalla.

Bultmannin  edustama suunta  on  toki  saanut  myöhemmin seuraajia  etenkin     
Göttingenin koulukunnasta (Strecker, Schnelle, ja Suomessa Lars Aejmelaeuksen 
Kristinuskon  synty  vuodelta  2000).  Vastinetta  on  kuitenkin  tarjottu  runsaasti. 
Peter Stuhlmacherin teologian (Biblische Theologie des Neuen Testaments 1-2, 
1992-1999) jälkee myös Ferdinand Hahn uudehkossa teoksessaan (Theologie des 
Neuen  Testaments  1-2,  2002-2005)  Uuden  testamentin  materiaalia  hieman 
samaan  tapaan.  Hahnin  laajan  Uuden  testamentin  teologian  (n.  1700  sivua) 
lähtökohtana on tekstien kirjoittajien uskonnollinen identiteetti. Hänen mukaansa 
kirjoitukset vastaavat kristillisen sanoman totuusvaatimukseen.

Yhdysvalloissa  koko  Raamatun  tekstien  sisäistä  ”raamatullista”  (Biblical)     
teologiaa  on  kehitelty  kanonisen  tulkinnan  suuntaan.  Kanonisen 
raamattuteologian  lukutavan  on  tehnyt  tunnetuksi  ennen  kaikkea  Vanhan 
testamentin tutkija Brevard S. Childs. Kirjassaan Biblical Theology of the Old 
and New Testaments (1992) hän tarkastelee ensin Vanhan testamentin ”tradition” 
kantavia teemoja, ja siirtyy sitten Uuden testamentin puolelle. Kysymys Vanhan 
testamentin kaanonista on Childsin mukaan kiinnostava,  sillä  prosessi  päättyy 
monessa mielessä Esraan. Hän katsoo, että historian ja tradition suhde muuttui 
pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Uusia tapahtumia tulkittiin kyllä toisen temppelin 
aikana, mutta niitä arvioitiin ”kanonisen” perinteen näkökulmasta.  

Yhdysvalloissa kanonista  tulkintaa on jatkanut  esimerkiksi  Frank Thielman     
teoksellaan  New  Testament  Theology:  A  Canonical  and  Synthetic  Approach 
(2005). Thielman pohtii Uuden testamentin teologian kirjoittamisen periaatteita 
vastakkainasettelussa  edellä  mainittuun  uskonnonhistorialliseen  lukutapaan. 
Samoille  linjoille  sijoittuu  myös  Thomas  Schreinerin  teos  New  Testament 
Theology: Magnifying God in Christ (2008). Hänen avainterminään on lupaus, ja 
hän laatii laajan työnsä sisällysluettelon lähes kristinopin tapaan.  

Tämän  lisäksi  voidaan  luettelon  omaisesti  vain  mainita  lyhyesti,  että     
teologioita ovat kirjoittaneet lisäksi mm. Marshall, Scott, Helyer, Morris, Zuck ja 
Bock, Dunn, Bauckham, Esler, Via, Wilckens, Gnilka, Matera, Beale, Blomberg 
sekä tietenkin uskonnonhistoriallista suuntausta edustavat Räisänen, Theissen ja 
Rowland.  Kuten  nimistä  voi  päätellä,  teokset  edustavat  kirjavalla  tavalla  sitä 
laajaa  kenttää,  jossa  kokonaiskäsityksiä  luodaan.  Näiden  suuntausten  päälle 
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tulevat  raamattuteologian  ylesiesitykset,  kuten  Anthony  C.  Thiseltonin  aivan 
oivallinen kuusisataasivuinen teos The Hermeneutics of Doctrine (2007). 

Uuden testamentin teologian uudet suuntaukset eivät kuitenkaan olisi todella     
ainutlaatuisia ellei kentältä löytyisi muutama todella mammuttimainen synteesi. 
Kun 1900-luvun historismin myötä sisältö oli kadonnut teoksista lähes kokonaan, 
nyt se on palannut voimalla. Siitä todistaa N.T. Wrightin laaja projekti Christian 
Origins and the Question of God. Hänen tavoitteenaan on kirjoittaa moniosainen 
Uuden testamentin teologian kokonaisesitys, ja projekti onkin jo pitkällä. Sarjan 
keskeisin  Jeesuksen  opetusta  käsittelevä  monografia  on  ylempänä  jo  mainittu 
Jesus and the Victory of God (1997). Sandersin eskatologista tulkintaa korjaten 
Wright  tarkastelee  Uuden  testamentin  teologisia  kertomuksia  narratologian 
avulla. Sarjan ensimmäisessä osassa The New Testament and the People of God 
Wright puolestaan hahmotteli teoreettista pohjaa Uuden testamentin teologiselle 
analyysille.  

Hieman  vastaava  perusasetelma  löytyy  Ben  Witherington  III:n  suuresta     
projektista The Indelible Image: The Theological and Ethical Thought World of 
the New Testament. Witherington on soveltanut narratologista analyysiä Paavalin 
teologian arvioinnissa aiemmin jo teoksessaan Paul’s Narrative Thought World 
(1994). Witheringtonin mukaan Paavali rakentaa luomisesta ja lankeemuksesta 
lunastukseen  ja  ikuiseen  elämään  asti  laajan  kertomuksen,  joka  ohjaa  hänen 
teologista  asetelmaansa.  Samaa  lähestymistapaa  Witherington  on  käyttänyt 
uuden sarjansa ensimmäisessä osassa  The Individual Witnesses (2009).  Sarjan 
toisessa  osassa  The  Collective  Witness  (2010)  Witherington  hakee 
systematisoivaa (”collective”) otetta. 

Lyhytkin  katsaus  osoittaa,  että  nykytutkijat  pitävät  mahdollisena  kirjoittaa     
johdonmukainen Uuden testamentin teologian kokonaisesitys.  Raamattu ei  ole 
sekava  kirja,  eikä  Uusi  testamentti  ole  näiden  kirjoittajien  mielestä  täynnä 
keskenään riiteleviä näkemyksiä Jeesuksesta – toisin kuin Bultmann oppilaineen 
Käsemannista  Lohseen  olettivat.  Sen  sijaan  metanarratiivit,  joiden  avulla 
teologiaa  selitetään,  ovat  sekä  tarkentuneet  että  laajentuneet  vuosien  varrella. 
Tutkimus on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä olennaisesti.
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2 Vanhan testamentin merkitys UT:n teologialle 

Collins,  J.,  Apocalyptic Imagination,1992,  Cullmann, O.,  Heil als Geschichte, 1965, 
Gese,  H.,  Zur biblischen Theologie,  1989,  Hengel,  M.,  Judentum und Hellenismus, 
1988,  Jeremias,  J.,  New  Testament  Theology,  1987,  Stuhlmacher,  P.,  Biblische 
Theologie des Neuen Testaments, 1991, Brevard S. Childs Biblical Theology of the Old 
and New Testaments 1992, Eskola, Theodicy and Predestination in Pauline Soteriology, 
Eskola, A Narrative Theology of the New Testament. 

Uuden  testamentin  teologian  esitys  olisi  vajaa  ilman  katsausta  Vanhan 
testamentin  ajatuksiin  ja  juutalaisen  teologian  perustavimpiin  piirteisiin. 
Kyseistä tarkastelua ei voi jättää pelkästään alalukujen sisälle, vaan yleisimmät 
tekijät on syytä mainita koko UT:n teologian lähtökohtana. Vanhan testamentin 
teologia muodostaa tärkeimmän lähtökohdan UT:n teologian muotoutumiselle. 
Nuo  kaksi  kirjaa  ovat  ehdottomasti  samalla  jatkumolla  niin  teologian-
historiallisesti kuin sanomallisestikin. Siksi UT:n teologian esityksen tulee aina 
ottaa kantaa tuon suhteen määrittelyyn.

2.1. Jumalan kuninkuuden teologia Vanhassa testamentissa

Vanhan  testamentin  teologia  sisältää  muutamia  keskeisiä  piirteitä,  joilla  on 
olennainen  merkitys  UT:n  teologialle.  Niitä  ovat  ajatukset  Israelista  valittuna 
kansana, usko kansan liittoon Jumalan kanssa, näkemys teokratiasta eli Jumalan 
kuninkaallisesta hallinnasta sekä tietysti jumalanpalveluksen ja kultin keskeiset 
tekijät.
   Vanhan  testamentin  teologian  keskuksessa  on  juutalaisen  uskon  tärkein 
lähtökohta  –  teokratian  ajatus.  Käsitys  Jumalan  kuninkuudesta  (Jahve  mâlak) 
muodostaa  juutalaisuudessa  perustan  sekä  kuningasideologialle  että  kansan 
uskolle. Sillä on yhteiskunnallinen ja kultillinen merkitys. Siksi yhteiskunnallisia 
asioita  ja  kansallista  identiteettiä  ei  voi  erottaa  uskonnollisuudesta.  Jumalan 
kuninkuuden  ajatus  tekee  kaikesta  elämisestä  uskonnollista.  Toisaalta  ajatus 
Jumalan kuninkuudesta ei rajoitu vain yhteiskunnalliseen hallintaan, vaan sillä 
on olennainen merkitys temppelikultille.
   Perinteisessä  juutalaisessa  teologiassa  Jumalan  ja  kansan  väinen  suhde 
määriteltiin siis kuninkuuden aiheen avulla. Jumala itse hallitsee kansaa, kuten 
psalmien kirjoittajat todistavat. “Jumala on kansojen kuningas, hän istuu pyhällä 
istuimellaan.” (Ps. 47:9; Vrt. esim. Ps. 22:29; 74:12; 93:1; 95:10; 98:6; 145:1; 
Jes. 24:23; 44:6; 52:7.). Israelin maallinen kuningas oli vain taivaallisen Jumalan 
asiainhoitaja.  Daavidin  kuningassuvun  sanottiin  valitun  aivan  erityisessä 
mielessä tähän tehtävään (2. Sam. 7).  
   Teokratian aihe ei näy ainoastaan “yhteiskunnallisessa” teologiassa. Sillä on 
olennainen  sija  myös  kultissa  ja  näin  se  avaa  keskeisen  horisontin  koko 
vanhatestamentillisen  Israelin  itseymmärrykseen.  Erityisesti  myöhempiä 
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soteriologisia aiheita ajatellen on tärkeä huomata,  että kuninkaallisen Jumalan 
valtaistuimen katsottiin sijaitsevan temppelissä. Siksi temppeli oli pyhä paikka 
jokaiselle hurskaalle juutalaiselle. Se antoi kiinnekohdan kansan teokraattiselle 
identiteetille. Juuri siellä kansa saattoi kohdata Jumalansa kasvoista kasvoihin. 
Yhteys  oli  todellinen  siitä  huolimatta,  että  Jumalan  kohtaaminen  tapahtui 
edusmiehen, ylipapin välityksellä. 
   Temppelissä  kaikkeinpyhimmän  keskipisteenä  oli  liitonarkku  (nimittäin 
ensimmäisessä temppelissä).  Sen kultaisen kannen päällä  seisoi  kaksi  kerubia 
kannattelemassa näkymätöntä valtaistuinta (2. Moos. 25:17-22). 

17 “Tee puhtaasta kullasta kansilevy...    
21 Aseta kansi arkun päälle pantuasi arkkuun     
ne liiton todistuskappaleet, jotka minä sinulle annan.     
22 Sen luona sinä saat kohdata minut,     
ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden     
kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan     
sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan.”    

   Liitonarkulla oli  keskeinen merkitys kulttiteologian sisällölle siksi,  että sen 
päällä sijaitsi Jumalan valtaistuin (katso esim. 1. Sam. 4:4, “nämä toivat sieltä 
Herran Sebaotin liitonarkun, hänen, jonka istuinta kerubit kannattavat”).  (Vrt. 
Jer.  3:16-17;  17:12;  Ps.  11:4;  22:4;  26:8;  132:7-8;  Jes.  6:1;  Hes.  9:3.) 
Taivaallinen  kuningas  voitiin  kohdata  maan  päällä.  Suurena  sovituspäivänä 
ylipappi astui uhriveren turvin arkun luo ja tapasi Israelin Jumalan, joka istui 
valtaistuimellaan (3. Moos. 16:15). 
   Koska liitonarkku samastettiin valtaistuimeen,  kuninkuuden tematiikalla  on 
pysyvä  asema  vanhatestamentillisessa  sovitusopissa.  Kultin  päämääränä  oli 
säilyttää kansan ja Jumalan välinen yhteys. Siksi sovitusuhri kykeni toteuttamaan 
juutalaisen uskon olennaisimman tavoitteen:  Jumala sai  olla kansan kuningas. 
Silloin Mooseksen lain suurimmat käskyt toteutuivat ja profeettojen kehoitukset 
tulivat täytetyiksi.

Myöhemmin  pakkosiirtolaisuuden  ajan  julistuksessa  ajatus  Jumalan     
kuninkuudesta oli yhä tärkeä. Pakkosiirtolaisuus oli merkinnyt Jumalan ja kansan 
välisen suhteen katkeamista. Temppelipalvelus oli lakkautettu. Koko perinteinen 
juutalainen  uskonto  oli  murroksessa.  Jumalan  kuninkuus  ei  toteutunut  sen 
paremmin Daavidin suvun hallitsemassa valtiossa kuin temppelin kultissakaan. 
Siksi  kuulostaa  luontevalta,  että  pakkosiirtolaisille  julistettu  sanoma 
pelastuksesta  –  Jesajan  ilosanoma  eli  evankeliumi  –  sisälsi  nimenomaan 
ajatuksen Jumalan kuninkuuden palauttamisesta. 
   Jesajan mukaan pelastuksen aika merkitsee kuninkaallisen Jumalan ja hänen 
kansansa  välisen  ainoalaatuisen  suhteen  uudistamista.  Toisen  profeettakirjan 
toivon  sanoma huipentuu  siihen,  että  Israelille  sanotaan:  “Sinun  Jumalasi  on 
kuningas” (Jes. 52:7). Israel oli ennen ollut Jumalan valtakunta ja sellainen se 
tulisi  myös  olemaan  –  kun  Jumala  astuisi  esiin  ja  toisi  pelastuksen  kansalle 
(Stuhlmacher Theologie, 68). 
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   Pakkosiirtolaisuuden ajan profeetat käsittelevät Jumalan kuninkuuden teemaa 
monin tavoin. Ratkaisevan eron aikaisempaan tilanteeseen muodosti se tosiasia, 
että temppeli oli tuhottu. Kuninkaallisen Jumalan kasvojen edessä suoritettavan 
jumalanpalveluksen  ajatuksesta  ei  kuitenkaan  luovuttu.  Se  sijoitettiin  nyt 
taivaalliseen temppeliin ja siitä kirjoitettiin taivasnäyissä. Profeettojen johtama 
kansa  saattoi  yhä  olla  yhteydessä  taivaalliseen  kuninkaaseensa.  Erityisesti 
Hesekielin kirjassa on tuolle ajalle tyypillisiä visioita. Profeetan näyissä Jumalan 
valtaistuin kuvataan taivaallisina tulivaunuina, joiden edessä toimitetaan jatkuvaa 
jumalanpalvelusta:  taivaalliset  olennot  palvovat  Jumalaa  taivaan  temppelissä 
joka hetki (Hes. 1:22-26; 10:1,4; vrt. Jes. 6:1).
   Kooten voidaan sanoa, että Vanhan testamentin sovitusaihe liittyy  olennaisesti 
käsitykseen  Jumalan  kuninkuudesta.  Teokratian  ajatus  hallitsee  siinä 
näkemyksessä voimakkaasti. Jumala kuvataan kuninkaan kaltaiseksi tuomariksi, 
jonka  edessä  Israel  on  vastuussa  teoistaan.  Vain  uhri  mahdollistaa  tämän 
kuninkaallisen tuomarin lähestymisen. Sovitus merkitsee kahta asiaa. Toisaalta 
se on anteeksiantamus kansan rikkomuksista. Toisaalta se tuottaa sovinnon ja 
merkitsee  uudistunutta  yhteyttä  kansan  todelliseen  kuninkaaseen,  Herraan 
Jumalaan.

2.2. Apokalyptiikan ajatusmaailma

Pakkosiirtolaisuuden jälkeen alkaa Israelin kansan historiassa uusi vaihe. Sitä on 
tapana kutsua toisen temppelin aikakaudeksi. Temppeli rakennettin uudelleen ja 
siellä aloitettiin jälleen uhrijumalanpalvelusten toimittaminen. Toisen temppelin 
kausi  on  Israelin  historiassa  hyvin  vaiherikas  ja  siihen  liittyy  myös 
temppelikriittisiä  piirteitä.  Tästä  seurasi  perinteisestä  poikkeavia  käsityksiä 
sovituksesta.
   Toisen temppelin ajan juutalainen teologia on ennen kaikkea kriisin teologiaa. 
Polttavimpia  kysymyksiä  oli  selvittää  kansan  kovat  kohtalot  luopumatta 
kuitenkaan  uskosta  Kaikkivaltiaaseen  Jumalaan.  Pakkosiirtolaisuus,  Antiokhos 
Epifaneen aihettama hävitys ja häväistys, hasmonealaisten ruhtinaiden ja pappien 
synnyttämä  kohu  sekä  lopulta  Rooman  hirmuvalta  vaativat  jokainen  oman 
tulkintansa. Ulkonaisesti näytti siltä, että Jumala on hylännyt kansansa. Israel sai 
kokea  ahdingon  toisensa  jälkeen.  Mikäli  usko  Jumalan  ylläpitämään  liittoon 
haluttiin säilyttää, piti jumalattomuuden vallalle löytää selitys. 
   Juutalaisen  teologian  suurena  kysymyksenä  oli  tuolloin  Daavidin  liittoon 
yhdistettyjen  toiveiden  ja  eksiilin  tuoman katastrofin  välinen  ristiriita.  Valittu 
kansa  joutui  kerta  toisensa  jälkeen  huomaamaan,  että  se  oli  jumalattomien 
hallitsijoiden  alistama.  Toisen  temppelin  ajan  juutalainen  apokalyptiikka 
heijastaa  tätä  jännitettä  aina  uusissa  historian  tilanteissa.  Kyseinen  ajattelu 
sisältää muutamia keskeisiä piirteitä. 

���22



(a)  Jumala  kääntää  selkänsä.  Apokalyptiikassa  korostetaan  Jumalan     
taivaallista hallintaa. Hän ei enää kohtaa kansaa maan päällä. Tämä piirre liittyy 
selvään temppelikritiikkiin. 

(b)  Jumalan  viha  kohtaa  kansaa.  Apokalyptisissä  teksteissä  soteriologista     
dualismia ei nähdä pelkästään historiallisena. Jumala on hylännyt kansan ja se on 
Jumalan  vihan  alla.  Tämä  näkökulma  muuttaa  perinteistä  ajattelua.  Kansan 
yhteys Jumalaan ei toteudukaan yksinkertaisesti temppelikulttiin osallistumalla. 

(c) Tämä aikakausi tulee pian päätökseen. Monille teksteille tyypillinen piirre     
on  maailmanhistorian  jakaminen  aikakausiin.  Jumalan  toiminta  etenee 
deterministisesti jakso jaksolta kohti loppua.

(d) Uusi aikakausi tuo pelastuksen. Jumalan pelastava työ korottaa hurskaat     
uuteen  paratiisiin.  Monissa  teksteissä  tämä  pelastus  ilmaistaan  perinteiseen 
tapaan Daavidin dynastian uudistamisena.

(e) Oikeudenmukainen tuomio. Historian huippukohtana on Jumalan tuomio,     
Herran  vihan  päivä.  Silloin  hurskaiden  kärsimys  saa  oikeudenmukaisen 
hyvityksen. Jumalattomat puolestaan tuomitaan ikui-seen kuolemaan.
   Koko toisen temppelin  tai  Jeesuksen ajan  juutalainen teologia  ei  suinkaan 
sisältänyt kaikkia edellämainittuja piirteitä.  Messiaaniset toiveet olivat monissa 
ryhmissä varsin poliittisia ja “maallisia”. Eskatologialla oli tästä huolimatta aivan 
erityinen  merkityksensä.  Apokalyptiikkaa  voidaankin  eräässä  mielessä  kutsua 
tuolla ajalla vallinneeksi ajattelutavaksi (Collins: apocalyptic imagination), joka 
tavalla tai toisella vaikutti hyvin erilaisten piirien näkemyksiin.
   Pelkkä  apokalyptisen  ajattelun  piirteiden  luetteleminen  muistuttaa  mieliin 
monet  Uuden  testamentin  teologian  aiheet.  Myös  Paavalin  teologialle  näillä 
näkemyksillä  on  huomattava  merkitys.  Ennen  yhteyksien  tarkastelua  on 
kuitenkin hieman laajennettava teologianhistoriallista näkökulmaa.

2.3. Temppelihurskaus ja juutalainen valtaistuinmystiikka

Apokalyptinen  ajattelu  ei  elänyt  tyhjiössä  eikä  rakentanut  teologiaa  pelkän 
vapaan  mielikuvituksen  varaan.  Kaikessa  tuntemassamme  juutalaisessa 
teologiassa nähdään kiinteä sitoutuminen Israelin traditioon ja kansan historiaan. 
Tämä  piirre  on  ilmeinen  myös  apokalyptiikassa.  Tradition  hyödyntäminen  ei 
merkitse  sen  konservatiivista  säilyttämistä.  Päinvastoin,  traditio  antaa 
lähtökohdat toisinaan hyvin perustavallekin uudelleentulkinnalle.
   Hyvin selvästi tällainen uudelleentulkinta näkyy temppelikritiikissä, eli siinä, 
miten  apokalyptiikan  piirissä  suhtaudutaan  temppeliin  ja  siellä  toimitettuun 
jumalanpalvelukseen.  Temppelikritiikin  piirteet  nousevat  esiin  juutalaisessa 
valtaistuinmystiikassa,  missä  temppelin  asema  muuttuu  ja  käsitys  kultin 
merkityksestä  muuttuu  transsendenttiseksi.   Tällöin  tulkitaan  uudella  tavalla 
juutalaisuuden herkin keskus – Jumalan kohtaaminen. Kultin uudelleentulkinta 
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merkitsee samalla sitä, että käsitys valitun kansan asemasta ja Jumalan valinnasta 
muuttuvat.
   Perinteisen vanhatestamentillisen teologian keskus on temppeli, kuten edellä 
on  nähty.  Jumala  asuu  siellä  ja  temppelin  keskipisteessä  on  myös  Hänen 
valtaistuimensa. Teokratian periaatteen mukaisesti Jumala oli kansan varsinainen 
kuningas ja hallitsija. Kaikkeinpyhin oli se paikka, jonka tämä kuninkaallinen 
Jumala oli valinnut kansan ja itsensä kohtaamiseen. 
   Profeettojen  aikana  tällaisia  temppelijumalanpalveluksen  aiheita  sijoitettiin 
taivasnäkyihin.  Tämä  nähdään  erityisesti  Hesekielin  kirjasta,  mistä  löytyvät 
pakkosiirtolaisuuden ajan suuret visiot.  Hesekielin näyissä Jumalan valtaistuin 
kuvataan taivaallisina tulivaunuina,  joiden edessä taivaalliset  olennot palvovat 
Jumalaa (Hes. 1:22-26; 10:1).
   Apokalyptisesti  värittyneessä  toisen  temppelin  ajan  teologiassa  Jumalan 
kohtaamisen aihe ja jumalanpalveluksen kuvasto siirtyivät temppelistä yksityisen 
hurskaudenharjoituksen  piiriin.  Niin  Qumranissa  kuin  heenokilaisessa 
kirjallisuudessa  kuvataan  hurmoksellisia  näkyjä  taivaallisesta 
jumalanpalveluksesta.  Esimerkiksi  Qumranin  Sapattilaulujen  käsitys 
taivaallisesta  jumalanpalveluksesta  yhdistää juutalaisten apokalyptikkojen näyt 
temppelijumalanpalvelukseen.  Taivaassa  on  Jumalan  valtaistuin  ja  sen  edessä 
toimitetaan  taivaallista  jumalanpalvelusta.  Jumalan  valtaistuin  kuvataan 
todellisena “kaikkeinpyhimpänä”, joka näyttäytyy tulenomaisessa kirkkaudessa. 
Kerubit ja muut taivaan joukot kumartuvat istuimen edessä ja laulavat Herralle 
ylistyslauluja. (Ks. esim J. Strugnell, The Angelic Liturgy at Qumran, 4Q serek 
sirot ‘olat hassabat, VT Suppl. 7, 1960, 318-345, erityisesti 337; C. Newsom – Y. 
Yadin, The Masada Fragment of the Qumran Songs of the Sabbath Sacrifice, IEJ 
34/2-3 ,1984; sekä Newsomin kriittinen laitos.)
   Historiallisesti  tuo  Qumranissa  esiintynyt  käsitys  on  hyvin  ymmärrettävä, 
koska temppelikritiikillä on olennainen sija yhteisön itseymmärryksessä. Ryhmä 
ajatteli olevansa “uusi temppeli”, Herran huone erämaassa (1QS VIII, 5). Tämän 
mukaisesti  qumranilaiset  uskoivat,  että  maanpäällinen  jumalanpalvelus  on 
yhteydessä taivaaseen ja suorastaan osallistuu taivaalliseen jumalanpalvelukseen. 
Jumalan  ylistäjät  maan  päällä  liittyvät  siihen  suureen  taivaalliseen  joukkoon, 
joka aina ylistää Jumalaa kirkkauden istuimen edessä.
   Valtaistuinmystiikka tarjoaa oivan teologianhistoriallisen lähtökohdan UT:n 
teologian  ja  varhaisen  kristologian  tulkintaan.  Myös  Paavalin  teologiaa 
selitettäessä nämä aiheet  on teologianhistoriallisen analyysin avulla liitettävä 
keskeisiin messianologisiin aiheisiin. Tuo apokalyptiikan erityispiirre muistuttaa 
meille, että Jeesuksen ajan juutalaisuudessa eli voimakkaana temppelikriittinen 
pelastusoppi.
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2.4. Qumranin essealaisten sovittava yhteisö

Qumranin  yhteisön  näkemyksillä  on  erityinen  asema  uusitestamentillisen 
sovitusaiheen teologianhistoriallisten lähtökohtien tarkastelussa. Yhteisön tekstit 
ovat  oivallinen  esimerkki  siitä,  miten  juutalaisessa  lahkoliikkeessä  tulkittiin 
teologista perinnettä radikaalisti muuttuneissa olosuhteissa. Näin Kuolleenmeren 
yhteisön  ajattelu  tarjoaa  läheisen  vertauskohdan  Uuden  testamentin  rohkealle 
tradition uudistamiselle. 
   Kuolleenmeren yhteisö piti oman aikansa jumalattomuuden syynä erityisesti 
Jerusalemin papiston luopumusta. Siksi trauma koskee juutalaisen uskon syvintä 
ydintä. Jerusalemin pyhän temppelin katsottiin joutuneen jumalattomien haltuun. 
Pelastus  ja  armahdus  eivät  voineet  enää  toteutua  kultin  ja  sovitusuhrin 
välityksellä. Israelin historia ja tulevaisuus piti tulkita uudella tavalla.
   Vastakkainasettelu  Jerusalemin temppelin  kanssa  onkin  Qumranin  yhteisön 
synnyn  keskeisiä  syitä.  Jumalalle  ja  Mooseksen  laille  uskolliset  papit  ja 
leeviläiset vetäytyivät erämaahan tarkoituksenaan säilyttää aito juutalainen usko 
tuona epäuskon aikakautena. He katsoivat pakonsa olevan luku valitun kansan 
pitkässä  kärsimyksen  historiassa:  hurskaat  olivat  joutuneet  jälleen  kerran 
ahdinkoon, mutta he turvasivat siitä huolimatta Jumalan apuun erämaassa. 
   Jumalattomien  otettua  vallan  temppelissä  saivat  viimeiset  oikeamieliset 
israelilaiset,  valon  lapset,  messiaanisen  tehtävän.  Yhteisön  oli  säilytettävä  ja 
pidettävä  Jumalan  laki.  Näin  tehdessään  se  uskoi  muodostavansa  uskollisen 
jäännöksen, jonka välityksellä Jumalan pelastava toiminta toteutui maailmassa. 
Näkemys  yhteisön  merkittävästä  roolista  sisältää  myös  selvän  ajatuksen 
sovituksen toteutumisesta.
   Yhteisöä johti neuvosto, 12 miestä ja kolme pappia, “jotka ovat nuhteettomia 
kaikessa, mitä laista on ilmoitettu” (1QS VIII, 1). Tämä neuvosto oli yhteisön 
edustusto, jolla oli todellinen messiaaninen tehtävä Israelin historiassa. 

“He noudattakoot maassa uskollisuutta vakaalla mielellä     
ja särkyneellä hengellä, ja sovittakoot synnin     
vanhurskauden teoilla ja koettelemuksen (tuomalla)     
ahdingolla.” (VIII, 3).     

   Neuvostoa  kuvataan  lisäksi  erilaisilla  messiaanisilla  nimityksillä.  Se  on 
“ikuinen istutus, Israelin pyhä huone (eli temppeli!)” (VIII, 5). “He ovat totuuden 
todistajia  tuomioissa  ja  (Jumalan)  tahdosta  valittuja,  jotta  he  toisivat  maalle 
sovituksen  ja  maksaisivat  syyllisille  heidän  rangaistuksensa.  Se  on  koeteltu 
muuri, kallis kulmakivi, jonka perustukset eivät horju” (VIII, 6-8). Yhteisössä 
uskottiin,  että  Jumalan  varoitukset  ja  rangaistukset  olivat  toteutuneet  Israelin 
kohdalla,  ja  lupaukset  puolestaan  yhteisön  kohdalla.  Jesajan  varoitukset  eivät 
olleet auttaneet, vaan  “pilkkaajat” hallitsivat kansaa Jerusalemissa (Jes. 28:14). 
Yhteisö taas oli  Siioniin laskettu kallis  kulmakivi (Jes.  28:16).  Kuuliaisuuden 
seurauksena  oli  suuri  siunaus.  Neuvoston  kuuliaisuuden  katsottiin  tuottavan 
sovituksen kaikille yhteisön jäsenille.
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   Neuvoston johtama valon lasten yhteisö uskoi täten olevansa uusi Jumalan 
temppeli ja pyhien seurakunta. Se tuotti sovituksen ja armahduksen jäsenilleen, 
ja  suoritti  näin  tehtäviä,  jotka  aikaisemmin  olivat  Jerusalemin  temppelin 
yksinoikeuksia.  

“Sillä Jumalan totuuden neuvoston hengellä     
miehen tiet sovitetaan, kaikki hänen syntinsä,     
niin että hän näkee elämän valkeuden.     
Pyhällä hengellä, joka on yhdyskunnalla     
Hänen totuudessaan, hänet puhdistetaan     
kaikista hänen synneistään. Oikeamielisyyden ja     
nöyryyden hengellä hänen syntinsä sovitetaan.     
Kun hänen sielunsa nöyrtyy Jumalan käskyihin,     
hänen ruumiinsa puhdistetaan. Hänet vihmotaan     
vihmontavedellä ja pyhitetään puhdistusvedellä” (II, 6-9).    

   Qumranin  yhteisö  antaa  mielenkiintoisen  esimerkin  eskatologisesta 
sovituskäsityksestä,  joka  on  muotoiltu  täysin  ilman  temppelissä  suoritetun 
uhrisovituksen ajatusta. Yhteisön esittämä temppelikritiikki on voimakasta. Siksi 
sen puitteissa uudistetaan näkemys jumalayhteydestä. Yhteisössä saatua sovitusta 
pidettiin  todellisena.  Se  kertoo  vahvasta  pelastuskäsityksestä.  Toisaalta 
pelastusaiheen synkkänä taustana oli ankara predestinaatiokäsitys. Jumala oli jo 
määrännyt jumalattomat papit ja heidän seuraajansa ikuisen vihan alaisiksi. 
   Yhdyskuntasäännössä predestinaation ajatus tulee esille opetuksessa kahdesta 
hengestä.  Maailmaa  hallitsevat  “totuuden  henki”  ja  “eksytyksen  henki”  (1QS 
III).  Jokaisella  ihmisellä  on  qumranilaisten  mielestä  osansa  maailmaa 
hallitsevista hengistä. “Jumala loi ihmisen hallitsemaan maailmaa, ja Hän asetti 
ihmiselle kaksi henkeä, joiden avulla ihmisen on vaellettava tuomion aikaansa 
asti... Pimeyden enkeli hallitsee eksytyksen lapsia; he vaeltavat pimeyden teillä.” 
(1QS III, 17-18, 21). Eksytyksen henki on ennalta määrätty maailmaan ja sen 
seuraajien  kohtalona  on  tuomio,  “iankaikkinen  kadotus  kostavan  Jumalan 
vihanpurkauksen kautta” (IV, 12). Jumalattomuutta pidetään niin lopullisena, että 
sen  asema  selitetään  predestinoiduksi.  “Näiden  (kahden  hengen)  mukaan 
kaikkien ihmislasten historia  määräytyy,  ja  ihmiset  perivät  kuulumisen niiden 
kahden hengen alaisuuteen sukupolvesta sukupolveen.” (IV, 15). Predestinaation 
aiheeseen  on  kiinnittänyt  huomiota  esim.  Flusser,  1988,  28-  29.  Hän  puhuu 
kuitenkin  kaksinkertaisesta  predestinaatiosta,  mikä  ei  täysin  sellaisenaan  sovi 
yhteisön  teologian  kuvaukseen.  Qumranin  teksteissä  paino  on  tuomion 
asettamisessa. Suurimmalla osalla ihmisistä on yhä valinnan mahdollisuus, koska 
he ovat “eksytyksen” alaisia.
   Jumalan  kuninkuuden  teema  ei  näytä  suoranaisesti  liittyvän  yhteisön 
sovituskäsitykseen.  Se on kuitenkin hyvin selvästi  mukana sovitetun yhteisön 
jumalanpalveluksessa.  Siitä  todistavat  yhteisön  ns.  sapattilaulut.  Qumranin 
sapattilaulujen keskuksena on taivaallinen jumalanpalvelus. Kuvassa yhdistyvät 
juutalaisten  apokalyptikkojen  näyt  ja  perinteinen  temppelijumalanpalvelus. 
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Taivaassa  on  Jumalan  valtaistuin  ja  sen  edessä  toimitetaan  taivaallista 
jumalanpalvelusta.  Jumalan  valtaistuin  kuvataan  todelliseksi  “kaikkein-
pyhimmäksi”,  joka  näyttäytyy  tulenomaisessa  kirkkaudessa.  Kerubit  ja  muut 
taivaan  joukot  kumartuvat  istuimen  edessä  ja  laulavat  Herralle  ylistyslauluja 
(Katso Newsomen kriittisestä laitoksesta 4Q405, 22, 23 i; 11QShirShabb 5-6).

Kuolleenmeren  yhteisö  näyttää  samastuneen  pakkosiirtolaisuuden  ajan     
Israeliin.  Heidän  mielestään  temppeli  oli  nytkin  tuhon  oma.  Siitä  huolimatta 
yhteys Jumalaan oli profeetallisella tavalla mahdollista. Yhteisö edusti Israelin 
pyhää “jäännöstä”, jolle Jumala sai olla kuningas. Siksi yhteys Jumalaan toteutui 
Qumranin jumalanpalveluksessa. 
   Qumranin yhteisön teologian kohdalla on kuitenkin muistettava, että temppeliä 
sinänsä  ei  väheksytty.  Päinvastoin,  ryhmä  odotti  Israelin  restauraatiota  ja 
temppelin uutta kukoistusta. Uhripalvelus ja perinteinen sovitus-käsitys eivät siis 
olleet vailla merkitystä. Käsitys käy hyvin ilmi yhteisön messiaanisista toiveista. 
   Verrattaessa Kuolleenmeren yhteisön tekstejä Uuteen testamenttiin huomiota 
on kiinnittänyt yhteisön ajatus papillisesta. Messiaasta. Siitä on etsitty esikuvaa 
Uuden  testamentin  papilliselle  kristologialle.  Qumranin  teksteissä  esiintyy 
ainakin  kaksi  messiaanista  hahmoa.  Kuninkaallisen  Daavidin  jälkeläisen 
odotettiin toteuttavan poliittisen uudistuksen. Papillinen messias puolestaan tulisi 
toimimaan lopunajallisessa temppelissä ylipappina (ks. 1QS IX, 10-11; 1QSa II, 
17-21;  4QAaron  A).  Uusi  ylipappi  ei  siis  tulisi  kumoamaan  temppeli-
jumalanpalvelusta,  vaan  nostamaan  sen  jälleen  entiseen  asemaansa  ja 
kunniaansa.

Toisaalta  Qumranin  apokalyptisissä  teksteissä  esiintyy  myös  Melkisedek,     
papillinen hahmo, jonka tehtävät eivät liity temppeliin.  Yhdennentoista luolan 
kuuluisassa  katkelmassa  (11QMelch.)  Melkisedek  on  eskatologinen  pelastaja, 
joka on tuova maailmalle viimeisen riemuvuoden. Hän on tuomari, joka toteuttaa 
Jumalan  tuomion.  Samalla  hän  on  myös  rauhan  tuoja,  joka  pelastaa  valitut 
Belialin vallasta.  Tekstin kirjoittaja lainaa yllättävästi  edellä käsiteltyä Jesajan 
“ilosanomaa” Jumalan kuninkuudesta (Jes. 52:7). Siionille sanotaan, että Jumala 
hallitsee  jälleen.  Tulkitsijalle  Siion  merkitsee  yhteisön  valittuja,  jotka  pitävät 
liiton.  Jumala  (Elohim),  joka  hallitsee,  on  puolestaan  Melkisedek  itse.  Tuo 
hämmästyttävältä  kuulostava  sovellus  ei  juutalaisen  teologian  kontekstissa 
kuitenkaan  merkitse  Melkisedekin  jumalallistamista.  Hän  saattaa  olla 
messiaaninen Daavidin jälkeläinen, Jumalan “adoptiopoika” (samaan tapaan kuin 
tekstissä 4Q246 “hänen nimensä on Jumalan poika, häntä kutsutaan Korkeimman 
pojaksi...”).  Toisaalta  Melkisedek  voi  tässä  olla  enkelihahmo,  joka  toimittaa 
jumalallisia  tehtäviä  aikojen  lopulla.  Sekä  Melkisedekin  että  tekstissä  4Q246 
esiintyvä Jumalan poika on joskus tulkittu enkelihahmoiksi. Melkisedekin osalta 
tulkinta  onkin  mahdollinen,  mutta  nimitys  “Jumalan  poika”  liittyy  Qumranin 
muissa teksteissä voimakkaasti daavidilaiseen messiaanisuuteen (4Qflor.). 
   Qumranin  yhteisön  sovituskäsitys  muotoutuu  ankaran  temppelikritiikin 
mukaan.  Eskatologisena  yhteisönä  ryhmä  katsoo  edustavansa  ainoata  oikeata 
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temppeliä,  jolla on suora yhteys Israelin Jumalaan. Siksi yhteisö voi suorittaa 
temppelille  kuuluvia  tehtäviä,  kuten  sovituksen  tuottamisen.  Historialliseen 
temppeliin  liittyneitä  toiveita  ei  kokonaan  hylätty,  vaikkakin  eskatologisiin 
toiveisiin kuului näkemys, joka tekisi uhritoimituksen tarpeettomaksi. Papillisen 
pelastajahahmon Melkisedekin tehtävänä oli tuoda lopullinen sovitus ja rauhan 
aika, viimeinen riemuvuosi. Silloin synnin turmelus olisi täydellisesti tuomittu ja 
hävitetty.
   Monilla Vanhan Testamentin ja juutalaisen teologian piirteillä on huomattava 
merkitys UT:n teologian muotoutumiseen. Teokratian ajatuksella ja kultin 
piirteillä on siinä keskeinen sija. Usko armahtavaan, pelastavaan ja kuoleman 
voittavaan Jumalaan on ollut vahva. UT:n kirjoittajat pitävät uskon “isiä” 
suuressa arvossa. Tuota taustaa vasten on myös helpompi ymmärtää, miten UT:n 
teologiassa uudistetaan perinteisiä käsityksiä ja sovelletaan ne Kristukseen. 
Juutalainen apokalyptiikka ja toisen temppelin ajan teologia, erityisesti Qumran, 
auttavat puolestaan ymmärtämään, millaisessa murroksessa juutalainen teologia 
tuohon aikaan oli. Monissa asioissa UT:n teologia hyödyntää aikansa 
näkemyksiä, mutta tuolloinkin aina eroaa ympäristöstään. Koko teologian 
sovittaminen Jumalan pelastustekoon Kristuksessa tekee UT:n teologiasta 
ainutlaatuisen aikansa kirjallisuuden keskellä. Jumalan pelastusteko on tullut 
todelliseksi vasta Kristuksessa. Hänen yhteydessään seurakunta on Israelin 
luvattu jäännös, uuden liiton kansa ja pelastettujen yhteisö.

2.5. Kanonisen teologian näkökulma testamenttien väliseen suhteeseen

Kanonisen teologian näkökulma on ainutlaatuinen siksi,  että  se  pyrkii  tarkas-
telemaan  myös  Vanhaa  testamenttia  kokonaisena  kokoelmana  omassa 
historiallisessa  kontekstissaan.  Silloin  kiinnostavaa  eivät  ole  vain  jotkin 
redaktoriset  tasot  tai  uskonnonhistorialliset  viitekohdat,  joiden  selvittelyyn 
akateeminen teologia on panostanut vuosikymmenten ajan. Sen sijaan kanoninen 
teologia  kysyy,  minkälaisen  historian  kuvan  ja  eskatologisen  toivon  Vanha 
testamentti  tarjoaa.  Israelin  pakkosiirtolaisuudella  on  tässä  asetelmassa 
ainutlaatuinen merkitys. 

Tanak  eli  juutalainen  Vanha  testamentti  on  kokoelmana  todellinen  kriisin     
dokumentti.  Tätä  näkökulmaa  ei  sovi  unohtaa.  Ensinnäkin  Toora  eli 
Mooseksenkirjat  koottiin  lähinnä  suullisesta  perimätiedosta  kirjan  muotoon 
lähinnä juuri pakkosiirtolaisuudessa. Toiseen maahan viedyn seurakunnan tarve 
oli suuri. Pakkosiirtolaisuuteen päättyvät myös Israelin historiaa kuvaavat kirjat, 
kuten Kuningasten kirjat. Nekin on siten koottu juuri eksiilin aikana. 

Suuret profeetat ovat niin ikään pakkosiirtolaisuuden tulkkeja. Jesaja julistaa     
pohjoisen  Israelin  tuhoa  Assyyrian  vallan  alla.  Jerusalem  kuitenkin  tuossa 
vaiheessa säästyy. Jeremia ja Hesekiel julistavat sitten Juudan tuhoa ja temppelin 
hävittämistä. Jeremia pelastautuu Egyptiin, mutta Hesekiel viedään Babyloniin. 
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Suuri  osa  profeettakirjallisuuden  tekstimäärästä  kuvaa  näin  ollen  Israelin 
ahdistusta, Jumalan rangaistusta ja hurskaiden toivottomuutta. Aluksi jo kahtia 
jakautunut Israel elää hajaannuksessa, joka ei koskaan näytä päättyvän.

Lisäksi  useimmat  psalmit  tulkitsevat  pakkosiirtolaisuuden  ahdistusta.  Juuri     
siksi ne ovat ajattomasti kaikkien kärsivien ihmisten lempikirjallisuutta. Vanhan 
testamentin draama ei näyttäydy tällaisten tekstien valossa arvovaltaisena valitun 
kansan historiikkina. Sen sijaan teos kirjaa kansan kriisin ja pyrkii selittämään 
Israelin pitkää tietä tuhoon. Itsenäisen kansakunnan kohtalo on vaakalaudalla. 
Lähes  jokaista  tekstiä  luonnehtii  jännite  valitun  kansan  uskollisuuden  ja 
epäjumalanpalveluksen  välillä  –  eikä  ratkaisua  löydy.  Kokonaisuutena  Vanha 
testamentti,  Tanak,  on  lohduton  kuvaus  erityisen  aseman  saaneesta  valitusta 
kansasta,  joka  lankeaa  epäjumalanpalvelukseen,  saa  Herraltaan  tuomion  ja 
hajoitetaan toisten kansojen joukkoon.

Siksi  Vanha  testamentti  kokoelmana  suuntautuu  varsin  erikoisella  tavalla     
eteenpäin. Jos mitä, Vanha testamentti on odotuksen symboli. Tuo odotus jotain 
aivan toista, mitä Jeesuksen ajan fariseukset – saddukeuksista puhumattakaan – 
edustavat.  Qumranin  pappisliike  ymmärsi  tämän  ja  muuttui  vahvasti 
eskatologiseksi.  Ja  mainittu  odotus  on  tyystin  erilaista  kuin  myöhempi 
rabbiinisen  teologian  “kansankirkollinen”  juutalaisuus.  Kanonisen  teologian 
analyysi  paljastaa,  että  Vanha  testamentti  jättää  valitun  kansan  jännitteeseen. 
Juudan heimon jäljellejääneet (“juudalaiset”) odottavat Rooman miehittämässä 
maassa  suurta  Daavidin  poikaa,  joka  voisi  profeettojen  lupausten  mukaisesti 
uudistaa Israelin ja rakentaa pelastuksen temppelin. Vanha liitto odottaa Uuden 
liiton alkamista.  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I JEESUKSEN TOIMINTA JA OPETUS 

Bultmann, R.,  Theologie des Neuen Testaments 1980, (sama) – Geschichte der syn-
optischen Tradition 1979,  Charlesworth,  J.H.  (ed.),  Jesus and the Dead Sea Scrolls 
1992,  Cullmann,  O.,  Heil  als  Geschichte  1965,  Goppelt,  L.,  Theologie  des  Neuen 
Testaments  1991,  Jeremias,  J.,  New  Testament  Theology  1987,  Lohse,  E.,  Uuden 
testamentin sanoma 1983,  Riesner, R., Jesus als Lehrer 1984, Sanders, E.P., Jesus and 
Judaism 1985, Stuhlmacher, P., Biblische Theologie des Neuen Testaments 1992, (sama) 
– Das Evangelium von der Versöhnung in Christus 1979,  Witherington,  B.  III,  The 
Christology of Jesus 1990, N.T. Wright, Jesus and the Victory of God 1992. 

Jeesuksen opetuksen kohdalla Uuden testamentin teologian tutkimus on kokenut 
hyvin voimakkaita muutoksia suuntaan ja toiseen. Kuten alkuluvuissa nähtiin, 
koko UT:n teologian johtavat tulkintalinjat on usein etsitty juuri tältä alueelta 
(liberaalikritiikin  persoonallis-eettinen  tulkinta).  Toisaalta  evankeliumi-
tutkimuksen  skeptisessä  vaiheessa  aihe  sivuutettiin  lähes  huomiotta  (esim. 
Bultmann).  New  Quest  -suuntaus  alkoi  vuosisatamme  puolivälin  jälkeen 
palauttaa tutkimusta lähinnä Jeremiaksen viitoittamalle suunnalle.  Sen jälkeen 
evankeliumitutkimus  on  kokenut  suuria  muutoksia,  kuten  voidaan  nähdä 
esimerkiksi Goppeltin ja Stuhlmacherin esityksistä.

3  Kysymys historian Jeesuksesta 

Kysymys historian Jeesuksesta  on kiistanalaisimpia  kohtia  Uuden testamentin 
tutkimuksessa.  Kiistelyn  kohteena  ovat  perinteisesti  olleet  niin  historian 
tutkimuksen  menetelmät  kuin  Jeesuksen  sanoman  merkityskin.  Kysymysten 
periaatteellinen käsittely on välttämätöntä, sillä aihe on olennaisen tärkeä UT:n 
teologian  kokonaisuuden  kannalta.  Samalla  on  kuitenkin  syytä  muistaa,  että 
2000-luvulla  Jeesus-tutkimus  on  muuttunut  olennaisella  tavalla  ja  myös  sitä 
koskeva metodologia on vaihtunut.

3.1. Tutkimuksen nykytilanne

Osassa  tutkimuksen  kenttää  vaikuttaa  yhä  skeptisen  evankeliumitutkimuksen 
perinne. Sellaista näkemystä kuvaa vieläkin varsin hyvin Lohsen teoksen esitys.   
Hän pohtii kysymystä historian Jeesuksesta muotohistorian näkökulmasta. Lohse 
katsoo  jo  Bultmannin  muotohistoriallisen  tutkimuksen  osoittaneen,  “ettei 
evankeliumeita ole ymmärrettävä historiallisiksi raporteiksi Jeesuksen elämästä, 
vaan Jeesuksesta Kristuksesta kertovan ilosanoman julistukseksi” (s. 21-22). 
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   Bultmann itse esitti kyseisen ongelman siten, että Jeesuksen julistus kuuluu 
UT:n teologian edellytyksiin eikä itse ole osa sitä. Niinpä Bultmannin teologiassa 
on Jeesusta käsittelevässä luvussa vain muutama, Jeesuksen opetusta koskevan 
teologian kannalta mitätön huomio. Tuo on myös Lohsen lähtökohta, vaikka hän 
käykin  hieman  keskustelua  Bultmannin  oppilaiden  keskuudessa  syntyneen 
historiallisemman suunnan kanssa. Lohse myöntää, että evankelistat eivät salli 
“myytin  astuvan  historian  tilalle”  (s.  23).  Historiallista  ydintä  etsiessään  hän 
käyttää tutkimuksen kriteerejä, joita tarkastellaan hieman myöhemmin.
   Evankeliumitutkimuksen  jakautuneisuus  on  nykyään  hyvin  suuri.  Alueella 
vaikuttaa  kaksi  tutkimuksen  pääsuuntausta,  joilla  on  perin  erilaiset  käsitykset 
tutkimuksen lähtökohdista. Aihetta käsitellään alempana hieman tarkemmin.

3.2. Muotohistorian luokitusjärjestelmä ja työmenetelmä

Lohsen lähtökohtana oli Bultmannin muotohistoriallinen metodi. Hän omaksui 
sen kritiikittä.  Tuo menetelmä on kuitenkin hyvin rajallinen ja sisältää monia 
ongelmia.  Siksi  sen  kriittinen  arviointi  on  historiallisen  tutkimuksen kohdalla 
välttämätöntä. Perinteinen muotohistoria on uskonnonhistoriallisen koulukunnan 
luoma  metodi.  Siinä  keskityttiin  tekstin  traditiovaiheen  tutkimiseen.  Osaksi 
tutkimuksen kohteena oli tekstin ulkonainen muoto, mutta Bultmann ja Dibelius 
tarkoittivat nimityksellä “muoto” myös sisällöllistä määrittelyä. 
   Bultmannin mukaan muotokritiikki on luonteeltaan lisäksi sosiologinen teoria. 
Niin  teorian  esittää  myös  suomalainen  Riekkisen–Veijolan  metodioppi,  joka 
käyttää siitä nimitystä lajikritiikki. Sen mukaan laji on sisältöryhmä, joka liittyy 
johonkin sosiaaliseen kontekstiin. Lajin sosiaalisen kontekstin (Sitz im Leben) 
sanotaan löytyvän seurakunnasta, joka välitti kertomuksia (s. 145s.).

Sosiologia  lienee  kuitenkin  liian  objektiivinen  nimitys  perinteiselle     
muotokritiikille. Muotokritiikki ei nimittäin sido lajien kategoriajakoa tradition 
välittämisessä  esiintyviin,  sisällöstä  riippumattomiin  muotoihin.  Uskonnon-
historiallisen  lähtökohdan  mukaisesti  siinä  käytetään  sisältökategorioita,  jotka 
vastaavat  uskontotieteen  lähdelajeja  ja  traditiokategorioita.  Tuo  perusratkaisu 
sisältää samalla tietyn historiallisuutta koskevan lähtökohdan, jolla on yhteyttä 
selittämisen  ja  tulkinnan  erottavaan  paradigmaan.  Osa  sisältöryhmistä,  kuten 
ihmekertomukset  ja  legendat,  koskevat  tulkittua  historiaa  (Geschichte),  eivät 
normaalia historiaa (Historie). 
   Muotokritiikkiä onkin tieteenfilosofian näkökulmasta pidettävä teoriana, jonka 
piirissä teksti ensin analysoidaan sisällöllisesti ja sen jälkeen  problematisoidaan. 
Väite  kunkin  kertomuksen  sosiaalisesta  kontekstista  muodostuu  hypoteesiksi, 
jonka  pitävyyttä  olisi  testattava.  Tällaisena  muotokritiikki  on  normaali 
tieteellinen  teoria.  Se  sisältää  hypoteesinmuodostuksen  ja  ongelmanratkaisun 
välineitä.
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Muotokritiikkiä  voidaan  arvostella  siitä,  että  sen  varsinainen  yhteys     
sosiologiaan  ei  ole  kovin  suuri.  Yhteys  sosiaaliseen  kontekstiin  joudutaan 
päättelemään  valmiin  lajikategorian  mukaan.  Bultmann  itsekin  oli  varsin 
tietoinen  lajikategorian  ja  sosiaalisen  kontekstin  suhteeseen  liittyvästä 
kehäpäättelystä  (ks.  synoptischen  Tradition  johdantoa).   Hän  ei  kuitenkaan 
vetänyt  siitä  sellaista  johtopäätöstä,  että  lajien  jaotus  pitäisi  sitoa 
muodollisempaan rakennejaotteluun. 
   Sosiologisen näkökulman ongelmallisuus näkyy esimerkinomaisesti myös siitä, 
että  suomalaisen  metodiopin  käsitys  lajikritiikin  suhteesta  historialliseen 
kritiikkiin  ei  ole  kovin  yksiselitteinen.  Toisaalta  sosiaalinen  konteksti  on  sen 
mukaan  vain  tradition  vaihe,  joka  jättää  jälkensä  traditioainekseen  (s.  186s.). 
Toisaalta sitä pidetään traditiokertomuksen ajoituksen ja syntytilanteen kriteerinä 
(s.  207).  Tällaisesta  ambivalenssista  päästään,  kun  kertomuksen  sosiaaliseen 
kontekstiin  suhtaudutaan aivan uudella  tavalla.  Sitä  ei  sovi  pitää  tutkimuksen 
lähtökohtana,  vaan  se  problematisoidaan  historiallisen  kausaliteettimallin 
piirissä.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  kertomuksen  varhaiskristillisen  käytön 
sosiaalisesta  tilanteesta  muodostetaan  hypoteeseja,  joita  koetellaan  tekstien 
avulla.
  Sosiologisella otteella tehdyssä historiallisessa kritiikissä teksti siis problema-
tisoidaan  niiltä  osin,  kuin  siinä  katsotaan  olevan  uskonnollisen  yhteisön 
käyttämää  tai  sen  tarpeiden  synnyttämää  materiaalia.  Historian  rekonstruktio 
pyrkii  osoittamaan,  millaisessa  historian  tilanteessa  kertomus  on  syntynyt  ja 
miksi sitä on välitetty traditiossa. 
   Bultmannin muotohistoria antaa myös hyvän esimerkin siitä, miten tällaista 
“sosiologista”  menetelmää  käytetään  historiallisen  kritiikin  välineenä. 
Esimerkiksi  kertomuksen  Jeesuksen  syntymästä  Bultmann  luokittelee 
legendaksi. Neitseestäsyntyminen on hänen mielestään juutalaiseen kontekstiin 
sopimaton  aihe.  Siksi  aiheen  on  täytynyt  tulla  hellenistisen  uskonnollisuuden 
piiristä, missä on ollut yleisempää esittää kuninkaan tai heeroksen neitseellinen 
syntymä jumaluuden aiheuttamaksi (synoptischen Tradition, 316–317). 
   Muotohistorian tarkastelu osoittaa, että historiallis-kriittisen metodikaanonin 
kriittinen  arviointi  on  välttämätöntä.  Tämä  ei  tarkoita  metodin  täyttä 
hylkäämistä. Analyysi asettaa kuitenkin osan perinteisistä menetelmistä uuteen 
valoon.  Menetelmien  arviointi  paljastaa,  että  tutkimuksella  on  lukemattomia 
tapoja  ymmärtää  tekstin  sisältöä.  Tähän  ymmärtämiseen  vaikuttavat  erilaiset 
kausaliteettimallit,  joiden  avulla  tekstiä  pyritään  selittämään.  Tämän 
moninaisuuden  seurauksena  eksegetiikan  historia  on  täynnä  hyvin  erilaisia 
kokonaistulkintoja Uuden testamentin historian ja teologian piirteistä.
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3.3. Historiallisuuden arvioinnin kriteerit

Evankeliumitutkimuksessa  käytetään  yleisesti  Jeesuksen  sanojen  aitoutta 
arvioivia  kriteerejä.  Ne  liittyvät  ennen  kaikkea  evankeliumikertomusten 
luokitteluun, mutta niillä on liittymäkohta näkemykseen koko Uuden testamentin 
teologiasta.  Kriteerejä  käytetään  lähinnä  muoto-,  traditio-  ja  redaktiokritiikin 
yhteydessä.
   Jeesuksen sanojen aitoutta arvioivien kriteereiden avulla on pyritty erottamaan 
Jeesukselle  ominainen  opetus  toisaalta  tuon  ajan  juutalaisesta  teologiasta  ja 
toisaalta  varhaisen,  pääsiäisen  jälkeisen  seurakunnan  opetuksesta.  Yleisimpiä 
tutkimuksen  käyttämiä  kriteereitä  ovat  dissimilariteettikriteeri  ja  koherenssin 
kriteeri.  Edellisen  avulla  määritellään  em.  eroja  Jeesuksen  opetuksen  ja 
juutalaisen sekä alkukristillisen teologian välillä. Jälkimmäinen puolestaan liittyy 
“aitojen”  Jeesuksen  sanojen  sisällölliseen  yhdenmukaisuuteen.  Sen  lisäksi 
kriteereinä  on  käytetty  esimerkiksi  näkemyksiä  evankeliumin  kirjoittajan 
(redaktorin)  teologiasta tai  muodollisempaa arviointia sanan esiintymisestä eri 
lähteissä.
   Tekstin  arviointi  eli  siitä  lausuttavien  arvostelmien  esittäminen  edellyttää 
tekstin vertaamista johonkin. Tekstillä on jokin arvo suhteessa tiettyyn asiaan. 
Tekstin arvioimisessa on täten kysymys kahden asian välisestä suhteesta. Monet 
ns.  historiallisen  kritiikin  kriteerit  ilmaisevat  jo  sanoinakin  suhdetta.  Tällaisia 
ovat esimerkiksi analogia, korrespondenssi, dissimilariteetti ja kausaliteetti. 
   Induktivismin  kauden  (aksiomaattiselle)  tutkimukselle  on  tyypillistä,  että 
pelkät  edellä  mainitut,  suhdetta  kuvaavat  ilmaisut  esitetään  kriteereinä.  Tämä 
johtuu  tietoteoreettisesta  lähtökohdasta.  Aksiomaattisessa  tutkimuksessa 
nimittäin kaiken taustana ajatellaan olevan universaalilain ja kriteerillä erotellaan 
vain  sen  eri  instansseja.  Tutkimuksen  lähtökohtana  on  määrätty  asiaintila, 
esimerkiksi traditionkulun dynamiikka, jolla oikeutetaan kriteerinä toimiva suhde 
vakioksi. 
   Aksiomaattisen  tieteenfilosofian  käsitys  kriteeristä  ei  kuitenkaan  ole 
johdonmukainen. Itse suhde ei voi olla toisen jäsenensä kriteeri. Suhteessa toimii 
toisen jäsenen vertailukohtana aina toinen jäsen. Tällöin kriteerinä ei voi toimia 
esimerkiksi  analo-gia  tai  dissimilariteetti.  Kriteerinä  on  vertailukohdan toinen 
jäsen,  jonka  kanssa  tekstistä  tehdyn  huomion  pitäisi  olla  analoginen, 
yhdenmukainen, tai dissimilaari, erilainen. 
   Dissimilariteettikriteeri  on  tyypillinen  esimerkki  tällaisesta  kriteeristä.  Sen 
mukaan  Jeesuksen  lausumat  evankeliumeissa  eivät  saa  selittyä  pääsiäisen 
jälkeisen kirkollisen kehityksen aikaansaamiksi. Kriteeri itsessään ei kuitenkaan 
ole vielä poissulkeva. Sanonnan sopivuus pääsiäisen jälkeiseen kirkkoon ei sulje 
pois sen mahdollista sopivuutta Jeesuksen lausumaksi.
   Dissimilariteetti  merkitsee  erilaisuutta.  Mutta  voiko erilaisuus  olla  kriteeri, 
jolla  ratkaistaan  jokin  evankeliumin  lausuman  myöhäsyntyisyys?  Erilaisuus 
edellyttää  selvää  näkemystä  siitä,  millaista  oli  Jeesuksen  julistus  ja  millaista 
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myöhempi kirkollinen julistus. Lisäksi täytyy vielä tietää se, miksi nämä kaksi 
poikkeavat toisistaan ja vieläpä sulkevat toisensa pois. 

Todellisuudessa  dissimilariteetti  näyttää  olevan  tietyn  tulkintamallin     
abstraktio.  Varsinaisena  kriteerinä  on  itse  tulkintamalli,  jonka  historiallisen 
rekonstruktion mukaan arvioidaan kaikkia havaintoja.  Kriteeri on mittapuu ja 
vertailukohta. Kaikkia havaintoja verrataan tähän mittapuuhun. Logiikan kielellä 
rekonstruktio eli kriteeri on toinen premissi deduktiivisessa päätelmässä.
   Kriteerinä  toimiikin  varsinaisesti  historian  rekonstruktio,  johon havaintoja 
verrataan.  Rekonstruktio  on  hypoteesi,  jota  arvioidaan  evidenssin  valossa. 
Evidenssi  joko  tukee  hypoteesia  tai  falsifioi  sen.  Historiallisuutta  koskevat 
kriteerit  voidaan palauttaa tällaiseen muotoon ja arvioida siten niiden antamia 
selitysmalleja.  Tämä  koskee  myös  perinteisiä  analogian  ja  kausaalisuhteisiin 
vetoavan korrelaation kriteerejä. Analogian muodostaa aina jokin tapahtumien tai 
teologisen  kehittymisen  malli  ja  korrelaatio  on  useimmiten  liitetty 
uskonnonhistorialliseen selitysmalliin.

Tutkijat  ovat  huomauttaneet,  että  tarkoitushakuisesti  käytetyt  sosiologiset     
kriteerit  ovat  käytännössä  toimineet  usein  asetettua  tavoitetta  vastaan.  Kun 
tavoitteena oli hahmottaa kuvaa historiassa eläneestä Jeesuksesta, lopputuloksena 
oli   “epähistoriallinen”  eli  historiasta  irroitettu  Jeesus.  Tällä  teoreettisesti 
muodostetulla  hahmolla  ei  ollut  mitään yhteyttä  sen paremmin oman aikansa 
juutalaisuuteen kuin hänen seuraajiensa perustamaan seurakuntaan.

Myöhemmin  keskustelu  kriteereistä  avautui  Jeesus-tutkimuksen  kolmannen     
aallon  puitteissa  etenkin  1990-luvun lopulla  aivan  uudella  tavalla  kolmen eri 
teoksen myötä. Ensimmäinen niistä on Theissenin ja Winterin The Quest for the 
Plausible Jesus: The Question of Criteria (saksaksi 1997), ja toinen Chiltonin ja 
Evansin  kokoelma Authenticating  the  Words  of  Jesus  (1998).  Näiden  jälkeen 
ilmestyi  Stanley E.  Porterin laaja monografia The Criteria for Authenticity  in 
Historical-Jesus Research (2000). Porterin mukaan keskustelussa on tarkasteltu 
vuosien kuluessa monia erilaisia kriteerejä. Vanhoilla muotohistorian tuottamilla 
menetelmillä ei hänen mukaansa ole enää suurta roolia tutkimuksessa.

Porter toteaa, että muotohistoria ohjasi neljän ensimmäisen kriteerin käyttöä ja     
kehittelyä.  Samasta  syystä  niiden  anti  jäi  vähäiseksi.  Koherenssin  kriteeri  on 
melko  hyödytön,  koska  se  vain  toistaa  dissimilariteettikriteerin  idean 
(todistettujen  kertomusten  kanssa  samankaltaiset  ovat  myös  luotettavia). 
Moninkertaisen  lähteen  kriteeri  puolestaan  on  outo,  koska  erilliset  lähteet 
määritellään juuri sen mukaan, että materiaalia ei löydy muualta. Kiusallisen ja 
loukkaavan  tradition  kriteeri  (alun  perin  Käsemannilta)  taas  näkyy  Saksassa 
esimerkiksi Lüdemannilla.  Sen käyttö johtaa tutkimuksen täyteen umpikujaan. 
Seemiläisen taustan kriteeri liittyy erityisesti Joachim Jeremiaksen tutkimuksiin 
Jeesuksen  sanojen  kreikankielisen  muodon  taustalta  hahmoteltavista 
aramealaisista piirteistä, ja on sinänsä kiinnostava vaikkakin vaikea tutkimualue. 
Sen avulla  on vaikea todentaa mitään (ks.  Porter,  s.  70-89).  Porterin mukaan 
Jeesus-tutkimuksen  kolmannessa  aallossa  tapahtuu  selvä  siirtyminen 
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dissimilariteetti-kriteerin  ja  sen  sovellutusten  käytöstä  ”uskottavan” 
rekonstruktion  käyttöön.  Sandersin  jälkeen  tutkijoiden  on  pyrittävä 
vakuuttamaan lukijansa  siitä,  että  he  pystyvät  selittämään Jeesuksen henkilön 
niin  dramaattisena,  että  hänet  on  pakko  vangita  ja  surmata  uskonnollisten 
näkemystensä  takia.  Helpoille  rationalistisille  ja  humanistisille  selityksille  ei 
tässä vaiheessa ole enää tilaa (s. 116).

Lisäksi  voitaneen  todeta,  että  uskottavan  (plausible)  rekonstruktion     
näkökulma  täydentyy  nykyään  teologian  johdonmukaisuuden  periaatteella. 
Uusimman Jeesus-tutkimuksen puitteissa, joita tulkitsevat Theissenin ja Winterin 
sekä Chiltonin ja Evansin teokset, kuvan Jeesuksesta tulee olla johdonmukainen 
sen  juutalaisen  teologian  suhteen,  joka  on  kaikkein  johdonmukaisin  tausta 
Jeesuksen  toiminnalle.  Tässä  palvelevat  sekä  aikahistoriallinen  tutkimus,  että 
alati kasvava judaistiikka ja erityisesti Qumran-tutkimus.
   Muotohistoria  ei  ole  kovin  hyvä  menetelmä  historian  Jeesuksen  sanoman 
arvioimiseksi.  Menetelmän  avulla  voidaan  tosin  tarkastella  sitä,  miten 
kertomuksia välitettiin seurakunnassa. Se ei kuitenkaan anna riittävästi välineitä 
Jeesuksen  sanoman  arvioimiseen.  Sellaisia  välineitä  eivät  anna  myöskään 
historiallisuuden kriteerit, jotka osoittautuivat tieteenfilosofisesti ongelmallisiksi. 
Historian Jeesuksen tutkimus on ennen kaikkea teologianhistoriallinen tehtävä. 
Käsitellessään  Jeesuksen  puheita  tutkijan  on  pyrittävä  sijoittamaan  ne 
aikakautensa teologiseen ympäristöön ja etsittävä siinä sanoman omaleimaisuus.

3.4. Evankeliumitutkimuksen suuntauksista

Historian  Jeesuksen  opettaman  sanoman  tutkimus  ei  voi  enää  lähteä  vanhan 
kritiikin lähtökohdasta, jonka mukaan yhtään kertomusta tai Jeesuksen sanaa ei 
pidetä  historiallisena  ja  aitona,  ellei  sen  puolesta  ole  erityisiä  todisteita. 
Tuollaisen  teorian  edellytykset  ovat  metodikritiikin  mukana  tulleet 
käymättömiksi.  Siksi  historian  Jeesuksen  tutkimuksen  tulee  tarkastella 
kohdettaan uudesta näkökulmasta. Historiallinen rekonstruktio rakentuu aina sen 
varaan,  että  tiettyä  käsitystä  Jeesuksen  opetuksesta  pidetään  aitona.  Vaikka 
tutkimuksessa voidaan hyödyntää tiettyjä kirjallisuuskriittisiä ja muotokriittisiä 
sisällöstä riippumattomia kriteerejä, niiden käyttöarvo jää varsin pieneksi ilman 
hypoteesinmuodostusta  kokonaiskäsityksestä.  Tuo  näkökulma  kääntää  vanhan 
tutkimusasetelman toisin  päin:  traditiota  tulee  pitää  aitona,  ellei  tutkijalla  ole 
perusteltuja syitä sulkea sitä pois historian rekonstruktiosta.
   Uudessa  tutkimuksen  tilanteessa  täytyy  samalla  huomioida  tiettyjä  asioita 
tutkimuksen  kommunikatiivisuudesta.  Keskusteluyhteys  radikaalin  Jeesus-
tutkimuksen kanssa (Kähler – Bultmann – Perrin) kanssa jää vähäiseksi, kuten 
voidaan  nähdä  jo  Cullmannin,  Jeremiaksen  ja  Goppeltin  aikanaan  saamasta 
palautteesta. Silloin on tärkeintä tarkastella ja verrata argumentoinnin tapoja.
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   Varsinaisesti kyseessä on kuitenkin evankeliumitutkimuksen toinen paradigma, 
jonka varhaisia edustajia ovat juuri edellä mainitut tutkijat. Uuden testamentin 
teologian ja erityisesti Jeesuksen opetuksen tutkimisessa on hyvä olla tietoinen 
kahden,  toisistaan  voimakkaasti  poikkeavan  suunnan  rinnakkainelosta.  Silloin 
uudempien tutkimusten väliset suuretkin erot tulevat ymmärrettäviksi (Lohse vs. 
Stuhlmacher). 

Uudemmassa  Jeesus-tutkimuksessa  vaihtuvat  näköalat  seuraavat  toisiaan.     
Kanadassa  professori  Ben  F.  Meyer  (Aims  of  Jesus)  ja  hänen  nuorempi 
kolleegansa  E.P.  Sanders  alkoivat  uudistaa  perinteistä  eskatologista  tulkintaa. 
Heidän  mukaansa  Jeesus  oli  lopun  ajan  julistaja,  joka  julisti  Jumalan  uutta 
valtakuntaa niin tulisesti, että hänet haluttiin poistaa kapinoitsijana näyttämöltä. 
Vaikka  Sanders  ei  ole  teorian  osalta  kaukana  Theissenista,  hän  korostaa  tätä 
enemmän uskonnollista motivaatiota.  Jeesusta ei  pidetty pelkkänä sosiaalisena 
uudistajana,  vaan  hengellisenä  johtajana.  N.T.  Wright  on  sittemmin  jatkanut 
eskatologisen  näkemyksen linjalla.  Hän kohdisti  katseen  kuitenkin  historiassa 
taaksepäin. 

Wright  nosti  vahvasti  esille  Meyerin  korostaman  keskeisen  tapahtuman:     
Israelin historia oli katkennut pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen kansa oli hajalla 
niin maantieteellisesti kuin henkisesti. Jumalan vihan uskottiin lepäävän Israelin 
yllä.  Vielä  Jeesuksen  aikanakin  epävarmuus  oli  suurta  Rooman  rautaisen 
hallinnon takia. Poliittisen vainon, hajaannuksen ja miehityksen alla elävä Israel 
ei  kuvitellut  elävänsä  Jumalan  lahjoittamaa  restauraation  aikaa.  Jeesus  vastaa 
juuri tähän ahdistukseen ja astuu näyttämölle Jumalan lähettiläänä sekä Israelin 
uskon uudistajana. Kun hän lupasi anteeksiannon kansalle, se kuultiin selvänä 
viestinä: nyt pakkosiirtolaisuuden rangaistus on poistettu (Wright, Jesus and the 
Victory of God; ks. myös Scottin kokoelma, Restoration; vrt. Eskola A Narrative 
Theology of the New Testament).

2000-luvulla Jeesus-tutkimusta on alkanut näin ollen hallita uusi paradigma. 
Jeesuksen  julistuksen  katsotaan  keskittyvän  pakkosiirtolaisuuden  päättymisen 
teemoihin.  Pelastuksen  sanoma  keskittyy  yhtäältä  Israelin  uudistukseen, 
restauraatioon, ja toisaalta koko maailmalle tulevaan siunaukseen. Myöhemmin 
metanarratiivit ovat vain laajentuneet. Pakkosiirtolaisuuden odotettiin päättyvän 
siten, että Jumala itse (tai lähettiläs) rakentaa eskatologisen temppelin (ks. myös 
Ego et al.,  Community without Temple). Brant Pitre jatkaa tästä ja sanoo, että 
profeettojen  lupauksissa  juuri  Daavidin  pojan  odotetaan  rakentavan 
eskatologisen  temppelin.  Jeesus  ratsastaa  Jerusalemiin  tietoisena  siitä,  että 
Sakarjan  kirjassa  temppelin  rakentajana  esiintyvä  Messias  tekee  niin  (Pitre, 
Letter & Spirit 4; vrt. Ådna, Jesu Stellung zum Tempel)).

Pakkosiirtolaisuus  ei  pääty,  ennen  kuin  hengellinen  vastakkainasettelu     
kärjistyy äärimmilleen.  Viimeisen ahdistuksen ajan aloittaa Johannes Kastajan 
kuolema. Se osoittaa Jeesukselle, että yhä vielä Israel tappaa profeetat ja hylkää 
ne, jotka Jumala lähettää sen avuksi (Pitre,  Jesus, the Tribulation, and the End of 
the Exile).   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3.5. Uusi paradigma: eksiilin ja Israelin restauraation teologia

Niin Uuden testamentin kokonaisteologian kuin Jeesuksen julistuksenkin tulkinta 
ovat  muuttuneet  uudella  vuosituhannella  ratkaisevasti.  Uudet  linjaukset  ovat 
seurausta  yllä  mainittujen  Meyerin,  Wrightin,  Scottin,  Pitren  ja  monen muun 
tutkijan  kehittämästä  historiantulkinnasta,  joka  asettaa  Israelin  pakkosiirto-
laisuuden myös kansan identiteetin tulkinnan kiinnekohdaksi.  Kansa hajaantui 
kahdessa vaiheessa eri puolille Lähi-itää eikä tämän jälkeen koskaan yhdistynyt. 
Etelän Juuda pääsi ilmeisesti  joidenkin etelän heimojen rippeiden kanssa osin 
palaamaan Jerusalemin ympäristöön, Serubbabelin temppeli rakennettiin ja niin 
kutsuttu  Toisen  temppelin  aika  kesti  roomalaisten  suorittamaan  lopulliseen 
tuhoon  saakka  vuonna  70  jKr.  Tänä  aikana  Israel  ei  eräitä  sekavia 
makkabilaissotien vaiheita lukuunottamatta ollut kuitenkaan itsenäinen.

Juutalaisten omat tuon ajan tekstit todistavat teologisesta jännitteestä, joka yhä     
vallitsi  hajaannuksen ja miehittäjien pyrkimyksiin sopeutuneen saddukealaisen 
kansalaisuskonnon  välillä.  Synagogarukouksessa  odotetaan  Herran  tulevan 
avuksi, yhdistävän kansansa ja lähettävänsä Daavidin pojan sille vapahtajaksi ja 
johtajaksi. Fariseusten oppineet, Qumranin hurskaat ja monet apokalyptiikkaan 
viehtyneet  mystikot  katsoivat  Israelin  elävän yhä lankeemuksen tilassa  ennen 
lopullisen  uudistuksen,  restauraation  toteutumista.  Qumranissa  Israel  oli 
suorastaan  jaettu  valon  lapsiin  ja  pimeyden  lapsiin.  Jälkimmäisiä  johti 
jumalattomuuteen  langennut  “paha  pappi”  Jerusalemin  temppelissä. 
Pakkosiirtolaisuus oli yhä kesken. 

Jeesuksen  opetus  tulee  asettaa  tällaisen  profeettateologian  luonnolliselle     
jatkumolle. Hänen vapautuksen sanomansa (Jes. 42-59), julistuksensa Daavidin 
pojan tehtävästä (Jer. 31-33) ja Ihmisen pojan kutsumuksesta (Hes. 33-37) kertoo 
eskatologista  sanomaa  siitä,  että  Jumala  on  vihdoin  vastannut  kansansa 
rukouksiin.  Kansakunnan  synneille  on  sovitus  ja  lankeemuksessa  eläneille 
apostaateille  on tarjolla  armahdus.  Näkökulma selittää  niin  Jeesuksen ankarat 
lauseet  ja  tuomion sanat,  ehdottoman kääntymyksen vaatimuksen,  kuin hänen 
armollisen  julistuksensa  siitä,  että  kahleet  katkaistaan  ja  köyhille  julistetaan 
ilosanoma vapaudesta. 
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4  Johannes Kastaja: lopun ajan kynnyksellä

Evankeliumien sisältämän teologian ja Jeesuksen opetuksen tarkastelu voidaan 
aloittaa Johannes Kastajan ja Jeesuksen välisestä suhteesta. Se johtuu yhtäältä 
siitä,  että  Johannes  esitellään  evankeliumeissa  Jeesuksen  edelläjuoksijana. 
Toisaalta  Johanneksen  julistus  tuo  esiin  koko  Uudelle  testamentille  tärkeän 
eskatologisen itseymmärryksen. 
   Jeesus  astuu  esiin  aikana,  jolloin  juutalaiset  oppineet  ja  kansakin  elivät 
voimakkaassa  lopun  ajan  odotuksessa.  Johannes  Kastajan  toiminta  liittyy 
osaltaan  tuohon  odotukseen.  Sitä  ei  kuitenkaan  voi  täysin  rinnastaa  muuhun 
juutalaiseen  eskatologiaan,  vaan  sen  omaleimaiset  piirteet  suuntautuvat 
ehdottomasti  kohti  Jeesuksen  esiintymistä.  Siten  Johanneksen  ja  Jeesuksen 
välillä on kiinteä yhteys.

4.1. Tuomion ja pelastuksen odotusta

Johannes Kastajan toiminta esitellään evankeliumeissa kuuluisalla Jesajan kirjan 
lainauksella autiomaan profeetasta:

“Noihin  aikoihin  Johannes  Kastaja  tuli  ja  alkoi  julistaa  Juudean  autiomaassa: 
‘Kääntykää,  sillä  taivasten  valtakunta  on  tullut  lähelle!’ Juuri  häntä  tarkoittaa 
profeetta  Jesajan  sana:  -–  Ääni  huutaa  autiomaassa:  ‘Raivatkaa  Herralle  tie, 
tasoittakaa  hänelle  polut!’  Johanneksella  oli  yllään  kamelinkarvavaate  ja 
vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten 
hunaja. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja 
kaikkialta  Jordanin  ympäristöstä.  He  tunnustivat  syntinsä,  ja  Johannes  kastoi 
heidät Jordanissa.” (Matt. 3:1-6).

   Johanneksen sanoma on ehdottoman eskatologinen. Jumalan ilmestyminen on 
lähellä, mutta kansa elää synnissä. Jokaisen israelilaisen on käännyttävä Jumalan 
puoleen katumuksessa. Kirves odottaa jo puun juurella. Tuomio on pian kohtaava 
jokaista, joka ei tee katumuksen hyviä hedelmiä.
   Erityisesti Jumalan vihan ja Jumalan tuomion julistus tekevät Johanneksesta 
profeetallisen saarnaajan (Goppelt). Hänellä on jumalallinen valtuutus paljastaa 
kansan  todellinen  tila  Israelin  Jumalan  edessä.  Siten  Johanneksen  julistus 
sijoittuu  vanhatestamentilliselle  jatkumolle,  missä  Jumala  johdattaa  kansaansa 
kutsuen sitä aina takaisin yhteyteensä.
   Johanneksen liittää aikansa juutalaisuuteen hänen eskatologinen tietoisuutensa. 
Myös  Qumranissa  asuneilla  essealaisilla  oli  vastaava  kutsumustietoisuus. 
Yhteisön messiaaninen itseymmärrys näkyy siinä,  että ryhmä katsoo olevansa 
erämaassa  valmistamassa  tietä  Jumalalle.  “Kirjoitettu  on:  ‘Raivatkaa 
autiomaahan  Herralle  tie!  Tasoittakaa  yli  aron  valtatie  meidän  Jumalallem-
me!’ (Jes. 40:3). Tämä (tie) on lain opetus, jonka Hän antoi Mooseksen kautta, 
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jotta he tekisivät kaiken sen mukaan, mitä ajasta aikaan on ilmoitettu” (1QS VIII, 
14-15).

Johanneksen opetus linkittyy näin ollen ylle esiteltyyn Israelin restauraation     
teologiaan.  Tässä mielessä hänen profeetallinen asemansa on omana aikanaan 
ainutlaatuinen. Kastajan itseymmärrystä ohjaa vahva vakaumus siitä, että kansan 
lopullinen  vapauttaminen  on  käsillä.  Siinä,  missä  Qumranin  hurskaat  vielä 
laittoivat toivonsa tulevaisuuteen, Johannes uskoi olevansa juuri nyt avaamassa 
tietä,  jotka  pitkin  niin  maantieteelliseen  pakkosiirtolaisuuteen  kuin  henkiseen 
eksiiliin jääneet israelilaiset voivat palata Herran luokse.

4.2. Lopun ajan puhdistuskaste ja Messiaaan saapuminen

Autiomaan  eskatologisena  profeettana  Johannesta  onkin  usein  verrattu 
Qumranissa  asuneisiin  essealaisiin.  Myös  nuo  julistivat  Jumalan  ehdotonta 
pyhyyttä  ja  vaativat  kansaa  kääntymään  syntisestä  elämästään.  Yhteisölle 
annetun  lopunajallisen  tehtävän  perusteella  sen  johtajat  uudistivat  israelilaiset 
puhdistavilla  kasteilla.  Valon  lasten  yhteisö  uskoi  olevansa  uusi  Jumalan 
temppeli ja pyhien seurakunta. Se tuotti sovituksen ja armahduksen suorittaen 
näin tehtäviä, jotka aikaisemmin olivat Jerusalemin temppelin yksinoikeuksia. 

“Sillä  Jumalan  totuuden  neuvoston  hengellä  miehen  tiet  sovitetaan,  kaikki     
hänen syntinsä, niin että hän näkee elämän valkeuden. Pyhällä hengellä, joka on 
yhdyskunnalla  Hänen  totuudessaan,  hänet  puhdistetaan  kaikista  hänen 
synneistään. Oikeamielisyyden ja nöyryyden hengellä hänen syntinsä sovitetaan. 
Kun hänen sielunsa nöyrtyy Jumalan käskyihin, hänen ruumiinsa puhdistetaan. 
Hänet vihmotaan vihmontavedellä ja pyhitetään puhdistusvedellä” (1QS II, 6-9).
   Vaikka  näkemyksillä  on  mielenkiintoisia  yhtymäkohtia,  itse  asiassa  niiden 
väliset  erot  tuovat  parhaiten  esille  Johanneksen  sanoman  ainoalaatuisuuden. 
Jesajan profetian tulkinta on hänen kohdallaan kristologinen. Tietä ei  valmisteta 
ainoastaan  Jumalalle,  vaan  Herralle  Jeesukselle.  Vaikka  emme  tiedä,  onko 
Johannes itse käyttänyt Jesajan kirjan lainausta itsestään, vai onko se vain liitetty 
häneen,  tuo  “kristologinen”  (paremminkin  messianologinen)  tulkinta  näkyy 
selvästi hänen julistuksestaan. Qumranin yhteisön tavoin Johannes kutsui ihmisiä 
lopunajalliseen uudistumiseen ja katumukseen kastaen heidät puhdistuskasteella 
ja ohjaten lain noudattamiseen ja vanhurskauden toteuttamiseen (Matt. 3: 1-6). 
Johanneksen messiaaninen toivo on kuitenkin eskatologisessa tuomarissa, joka 
tulee kastamaan toiset Pyhällä Hengellä, mutta toiset tuomion tulella (Matt. 3: 
11-12).

Johannes  Kastajan  eskatologinen  toivo  on  siten  konkreettisempi  kuin     
luostariyhteisön näkemys. Hän ei sido Hengen kastetta minkään neuvoston tai 
ryhmän  kuuliaisuuteen.  Vesikaste  on  vain  valmistava  tapahtuma.  Varsinainen 
Jumalan pelastusteko on liittyvä Messiaan aikaan ja Jumalan Hengen tuomaan 
uudistukseen.  Mutta Johanneksen oma tehtävä liittyi  nimenomaan vesikasteen 
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toimittamiseen.  Juutalaisen  näkemyksen  mukaan  lopun  ajan  uudistuksen 
odotettiin  alkavan  nimenomaan  vesikasteen  avulla.  Qumranilaisille  kaste  oli 
ensisijaisesti  puhtaussäännöksiin  liittyvä  päivittäinen  puhdistautuminen. 
Johannes taas ymmärsi kasteen yhtenä eskatologisena tapahtumana, joka valmisti 
Jumalan ilmestymistä (Jeremias, Theology).
   Tuo Johanneksen näkemys sai tukea Hesekielin kirjan profetioista:

“Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä,  minä kokoan teidät kaikista 
maista  ja  tuon  teidät  omaan  maahanne.  Minä  vihmon  teidän  päällenne 
puhdasta  vettä,  niin  että  te  puhdistutte,  minä  puhdistan  teidät  kaikesta 
saastastanne  ja  epäjumalienne  kaikesta  iljettävyydestä.  Minä  annan  teille 
uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen.” (Hes. 36: 24-26).

Johannes  Kastaja  uskoi  toimintansa  merkitsevän  Jumalan  pelastavaa     
kädenojennusta  ennen  viimeisten  tapahtumien  koittamista.  Ihmisen  Pojan 
kaltainen messiaaninen tuomari oli tulossa (Stuhlmacher, Theologie). Hän toisi 
tullessaan  Hengen  uudistuksen,  mutta  myös  tuomion  tulen.  Vesikaste  oli 
parannuksen  kaste,  kääntymyksen  merkki,  ja  samalla  tunnusmerkki  siitä,  että 
paluu vieraiden kansojen keskeltä oli alkanut.

4.3. Jeesuksen kaste: messiaanisen toiminnan alku

Myös  Jeesus  tuli  Johanneksen  kasteelle.  Tuota  tapahtumaa  on  perinteisesti 
tulkittu “syntisten yhteyteen asettumiseksi”. Painopiste on tällöin  ihmissuhteissa 
ja  jumalallisessa  empatiassa.  Evankeliumien  mukaan  kyseessä  oli  kuitenkin 
syvällisempi  tapahtuma.  Jeesus  on  astumassa  esiin  ja  aloittaa  julkisen 
toimintansa. Siihen toimintaan liittyvät myös hänen kastehetkensä tapahtumat. 
   Radikaalin  evankeliumitulkinnan  vaiheissa  Jeesuksen  kastetta  on  yleensä 
tulkittu adoptiaanisen kristologian näkökulmasta. Niin tekee esimerkiksi Lohse 
(Sanoma),  joka  esittää,  että  jossain  tradition  vaiheessa  Jeesuksen  kaste  olisi 
mielletty hänen asettamisekseen messiaaniseen virkaan (Mark. 1:11 par.). Vaikka 
se  ei  Lohsen mielestä  ole  enää evankelistan ajatus,  se  olisi  jossain  vaiheessa 
kilpaillut  ylösnousemuskristologian  kanssa  (vrt.  Room.  1:4).  Lohsen  kaavan 
mukaan varhainen kristologia oli adoptiaanista. Sen mukaan Jeesus olisi otettu 
Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi joko ylösnousemuksessa tai kasteessa. 

Näkemys on kuitenkin virheellinen. Lohsen tulkinta oli anakronistinen ja siirsi     
kohdan  selittämiseen  myöhemmän  gnostilaisen  mallin  “possessiosta”. 
Gnostikkojen mukaan taivaallinen Kristus-henki valtasi ihmis-Jeesuksen tietyksi 
ajaksi,  vain  poistuakseen tästä  ennen ristin  tapahtumia.  Ajatusmalli  on  täysin 
vieras  juutalaiselle  Messias-käsitykselle.  Ylösnousemuskristologiaa  käsitellään 
toisaalla, mutta kasteesta voidaan sanoa, että se merkitsi Jeesuksen vihkimistä 
“Herran palvelijan” tehtävään. 
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Tutkimuksessa  esiintyvä  näkemys  perustuu  Jeesuksen  kasteeseen  liitetyn     
raamattulainauksen tulkintaan.  Kohdassa esiintyy yhdistelmäsitaatti: “Sinä olet 
minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt” (Mark. 1:11). Se on tulkittu 
mekanistisesti siten, että Jeesuksesta katsottiin tulevan Jumalan Poika kasteessa. 
Tekstin  takana  on  kuitenkin  lainaus  Jesajan  kirjasta.  Siksi  sen  luonne  on 
toisenlainen.  Kohta  yhdistää  Jumalan  Pojan  ja  Messiaan  nöyrään  Herran 
palvelijaan, joka tulee vapahtamaan kansansa (Jes. 42: 1-9).

Kasteessa  Jeesus  voidellaan  ja  valtuutetaan  julkiseen  messiaaniseen     
tehtäväänsä ja toimintaansa.  Tuon voitelun suorittaa itse asiassa Jumala, joka 
lähettää Hengen: “Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin” (Mark. 1:10). Tuon 
tapahtuman  jälkeen  Jeesus  ottaa  tehtäväkseen  evankeliumin  julistamisen 
“köyhille”. 
   Johanneksen opetuslasten tullessa myöhemmin kysymään Jeesukselta,  onko 
hän  se  “tuleva”,  tämä  vastaa  messiaanisen  kutsumuksensa  mukaan.  “Sokeat 
saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, 
kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas se, joka ei 
minua torju.” (Matt. 11:5-6; vrt. Jes. 26:19; 29:18-19; 35:5-6; 61:1-2). Vanhan 
testamentin lauseilla Jeesus viittaa ensinnäkin siihen, että pelastuksen ajan merkit 
näkyvät  hänen  toiminnassaan,  aivan  kuten  Jesajan  kirjan  kuvauksen  mukaan 
tulee ollakin. Jeesuksen vastaus ei kuitenkaan kohdistu vain noihin merkkeihin. 
Hänen  sanansa  sisältävät  samalla  ratkaisevan  julistuksen  pelastuksen  ajan 
luonteesta. 
   Juutalaisuudessa kultillinen yhteys Jumalaan oli tarkasti varjeltu. Oikeastaan 
mikään Jeesuksen mainitsemista ihmisryhmistä ei voinut olla temppelin kautta 
yhteydessä Jumalaan. Toisaalta myös Qumranin kirjoitukset osoittavat, että juuri 
vammaiset ja sairaat oli suljettu tuossa yhteisössä pelastuksen ulkopuolelle. He 
olivat arvottomia lopun ajan valtakuntaan (1QSa II, 11QT 45). Jeesus osoittaa 
sanomansa  kuitenkin  juuri  noille  ihmisille.  Pelastus  julistetaan  arvottomille. 
Tuolla tavalla Jumalan valtakunta murtautuu maailmaan. Sellainen sanoma on 
saattanut  olla  Johanneksellekin  outoa.  Mutta  samastuessaan  Johanneksen 
julistamaan  “tulevaan”  messiashahmoon  Jeesus  samalla  osoitti  olevansa 
“köyhien” auttaja ja ilosanoman tuoja (Stuhlmacher).

4.4. Elia ja Israelin kriisi

Ensinnäkin Johannes on Jeesuksen mukaan todellinen Israelin profeetta. Toiseksi 
hänen  kohtalonsa  paljastaa  ympärillä  olevan  Israelin  eliitin  suhtautumisen 
Jumalaan  ja  hänen  lähettiläisiinsä.  Lähtökohdat  sopivat  saumattomasti  sekä 
Johanneksen  ankaraan  sanomaan  että  Jeesuksen  historiankäsitykseen. 
Ahdistusten  keskellä  miehitettynä  elävä  Israel  on  yhä  täynnä  kyykäärmeiden 
sikiöitä. Jumala kutsuu kansaa todelliseen parannukseen eli kääntymykseen.
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Myös Johanneksen sanoman ja hänen hahmonsa merkityksen takana vaikuttaa     
näin ollen suuri  metakertomus. Vaivan aika on päättymässä, mutta se ei pääty 
leppoisasti. Sen sijaan kansa on vieläkin vaarassa tuhoutua Jumalan pyhyyden 
tulvassa. Eskatologinen tuskan aika on huipentumassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pelastus  tulee  taistelun  kautta.  Todellinen  Israel  vapautuu  vasta  vainojen  ja 
suuren ahdistuksen kautta. Viimeisen kamppailun tunnuspiirteenä on, että kansa 
elää  yhä  synnissä  eikä  halua  ottaa  vastaan  Jumalan  tarjoamaa  armahdusta. 
Jerusalem tappaa profeetat. Israel hylkää ne, jotka Jumala lähettää sen luokse. 
Johanneksen kohtalo on tästä kauhistuttava esimerkki. 

Aluksi  Jeesus  korostaa,  että  Johannes  on  nimenomaan  Jumalan  lähettämä     
profeetta:  “Sillä  kaikki  profeetat  Johannekseen  asti,  ja  laki,  ovat  julistaneet 
profetiaa [eprofēteusan, myös: toimittaneet profeetan tehtävän].” (Matt. 11:13). 
Johannes kuuluu suurten profeettojen joukkoon, ja hän on Jumalan asialla. Sitten 
Jeesus  lausuu  ajatuksen,  joka  herättää  kuulijan  mielenkiinnon:  “Jos  olette 
vastaanottavaisia: hän on Elia, jonka oli määrä tulla” (j. 14, sanatarkka käännös). 
Messiaan saapumisesta ei nimittäin puhu ainoastaan toisen Elian julistus, vaan 
myös  hänen  elämäntilanteensa.  Johanneksen  kuolemaan  johtaneet  tapahtumat 
ovat aivan erityinen profeetallinen todistus Messiaan ajan alkamisesta.

Malakian profetia ohjaa usein käsitystämme Eliasta. Kun tämä saapuu, hän     
“kääntää isien sydämet lasten puoleen” (Mal. 3:24). Elia on monessa mielessä 
Israelin  uudistuksen  airut.  Hänen  profeetallinen  sanomansa  ei  nimittäin  etsi 
pelkästään valitun kansan rauhanomaista ja siivosyntistä elämää. Sen sijaan Elia 
tulee tietoisesti hurjan sanoman kanssa Israelin hajaannuksen keskelle. Hän on 
kriisin  ajan  profeetta:  juuri  hän  nostaa  näkyviin  Israelin  “perheriidan”,  jossa 
toinen lyö toista ja Jumalan sana unohdetaan.

Mitä  siis  tapahtuu  Elian  päivinä  “ennen  kuin  tulee  Herran  päivä,  suuri  ja     
pelottava”,  kuten  Malakia  myös  julisti  (3:23)?  Toinen  Elia  joutuu  kokemaan 
ensimmäisen  Elian  kohtalon.  “He  ovat  hajottaneet  alttarisi  ja  tappaneet 
profeettasi,  niin  että  vain  minä  olen  jäänyt  jäljelle.  Nyt  he  etsivät  minua 
riistääkseen minultakin hengen. “ (1. Kun. 19:14). Kun tämä teologinen jännite 
siirretään eskatologiaan, lopputulos käy ilmeiseksi. Jumala ei säästä toisen Eliaan 
henkeä. Hänestä tulee eskatologisen aikakauden marttyyri.

Kun  Jeesus  sitten  tulkitsee  Elian/Johanneksen  kohtaloa,  hän  nostaa  saman     
antiteettisuuden esiin. Hänen avainlauseensa (Mark. 9) on eksegeettisesti sekava, 
ja siksi sitä on avattu lingvistisesti. Jeesus aloittaa oman vastauksensa itse asiassa 
kysymyksellä  (näin  Joel  Marcus).  Dynaaminen  käännös  lauseista  kuuluu 
seuraavasti: 

“[Onko  niin,  että]  Elia  tulee  ensin  ja  panee  kaiken  taas  kohdalleen?”,  hän  vastasi. 
“Mutta  miksi  sitten  on  kirjoitettu,  että  Ihmisen  Poika  joutuu  paljon  kärsimään  ja 
kokemaan halveksuntaa? Kuulkaa, mitä sanon: Elia on jo tullut! Ihmiset vain tekivät 
hänelle, mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on  kirjoitettu.” (Mark. 9:11-13)
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Sydänten kääntäminen ei ole Jeesuksen mukaan Elian ensimmäinen tehtävä.     
Se on vain hänen saarnansa sisältö. Mutta tuoko Elia Israelille rauhan ajan? Se ei 
näytä  todennäköiseltä.  Siksi  Jeesus  herättää  kysymyksen:  miksi  vihan  aika 
kuitenkin jatkuu ja myös Ihmisen Poika joutuu kärsimään? Vastaus löytyy sekin 
restauraation eskatologiasta.

Sekä Elia että Ihmisen Poika joutuvat kärsimään vainoa lopun ajan koittaessa.     
Jeesus  julistaa  monessa  kohdassa,  että  viimeinen  ahdistus  (peirasmos)  on 
todellisuutta  juuri  hänen  aikanaan.  Isä  meidän  -rukouksessa  hän  opettaa 
seuraajiaan rukoilemaan pääsyä vainon ajasta. Ympärillään hän puolestaan näkee 
jatkuvasti merkkejä vihamielisyydestä. Profeettojen surmaaminen on Jeesuksen 
mukaan  keskeisin  todiste  siitä,  että  kansa  elää  vieläkin  Jumalan  vihollisena. 
Eskatologisissa  voi-huudoissa  Jeesus  varoittaa  Israelia  erityisesti  profeettojen 
surmaamisesta. Kansa on vainonnut profeettoja jo muinaisina aikoina, ja nyt se 
on  käynyt  Elian  tehtävää  toimittaneen  Johanneksen  kimppuun.  Israelilla  on 
kivisydän.

“Voi  teitä,  lainopettajat  ja  fariseukset!  Te  teeskentelijät!  Te  rakennatte  profeettojen 
haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte: “Jos me 
olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi  heidän kanssaan tahranneet käsiämme 
profeettojen vereen.” Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka 
murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! Te käärmeet, 
te kyykäärmeitte sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?” (Matt. 23:29-33)

Langennut  kansa  surmaa  profeetat.  Se  kokoaa  syntiensä  mittaa,  kunnes     
Jumalan  tuomiot  kohtaavat  sitä.  Jeesuksen  puheen  yhteys  Johanneksen 
julistukseen on ilmeisen tarkoituksellista. Hänkin nimittää kansan ulkokultaisia 
opettajia käärmeitten sikiöiksi. Koska lainopettajat ja fariseukset eivät tunteneet 
Johannesta,  he  eivät  myöskään  tunnista  elävän  Jumalan  ääntä.  Sen  sijaan  he 
tarjoavat  kansalle  myrkkyään,  joka  vie  sekä  heidät,  että  heidän  kuulijansa 
kadotukseen.

Samaa sanomaa julistaa Jeesuksen profeetallinen valitus Jerusalemia vastaan.     
Vaikka  lause  esiintyy  voi-huutojen  yhteydessä,  se  osoittautuu  itsenäiseksi 
puhelähteen lausumaksi (Luuk. 13:34-35). Jerusalem-profetia saarnaa ankarasti 
vihan ajan vastakkainasettelua vastaan. Jumalan pyhä kaupunki ei ota vastaan 
Jumalan sanansaattajia.

“Jerusalem,  Jerusalem!  Sinä  tapat  profeetat  ja  kivität  ne,  jotka  on  lähetetty  sinun 
luoksesi.  Miten monesti  olenkaan tahtonut koota lapsesi,  niin kuin kanaemo kokoaa 
poikaset  siipiensä  suojaan!  Mutta  te  ette  tahtoneet  tulla.  Kuulkaa  siis:  teidän 
temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes 
näe  ennen  kuin  sanotte:  “Siunattu  olkoon  hän,  joka  tulee  Herran  nimessä!”  (Matt. 
23:37-39)

Johanneksen  kohtalo  ohjaa  epäilemättä  Jeesuksen  julistusta  myös  tässä     
jaksossa.  Jerusalem  tappaa  yhä  Jumalan  lähettämät  profeetat  ja  estää 
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pakkosiirtolaisuuden lakkauttamisen. Jumala haluaisi koota Israelin lapset omaan 
valtakuntaansa, mutta he eivät halua tulla. Siksi Jeesus julistaa samalla temppeliä 
vastaan. Jerusalemin temppelistä ei koskaan tullut sitä keskusta, johon Jumala 
voisi  turvallisesti  koota  pakkosiirtolaiset  eri  maista.  Niinpä  sillä  ei  enää  ole 
asemaa  pelastuksen  toteutumisessa.  Jumala  rakentaa  pelastuksen  temppelinsä 
toisaalle – sen Vapahtajan kanssa, jota Johannes Kastaja julisti.
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5  Jumalan valtakunta ja Jumalan kuninkuuden evankeliumi

Jo analyysi Johannes Kastajan missiosta johdattaa ajatukset Israelin uudistuksen 
teologiaan  ja  restauraation  eskatologiaan.  Jeesus  identifioituu  Johanneksen 
julistamaksi Messiaaksi ja asettautuu siihen tehtävään, johon Johanneksen kaste 
on  hänet  vihkinyt:  hänet  tehdään  synniksi  syntisten  puolesta.  Suurten 
profeettojen  eskatologia  odotti  Jumalan  kuninkuuden  palaamista  ja  Herran 
valtakunnan uudistamiesta.  Siksi  Jeesuksen opetuksen keskeisin  aihe,  sanoma 
Jumalan  valtakunnasta  nousee  itseoikeutetusti  keskeiseen  asemaan.  Se  antaa 
tulkinnallisen  avaimen  Jeesuksen  koko  julistuksen  ymmärtämiseen.  Hänen 
opetuksessaan  voidaan  tuskin  löytää  aluetta,  mihin  Jumalan  valtakunnan 
käsityksellä ei olisi vaikutusta.

5.1. Tutkimuksen tilanteesta 

Puhe  Jumalan  valtakunnasta  on  lähtökohtana  niin  ilmeinen,  että  radikaalitkin 
Jeesus-tutkijat käsittelevät sitä melko perinteisesti. Esimerkiksi   Lohse tunnistaa 
basileia-käsitteen juutalaisen taustan ja selittää Jeesuksen julistusta sen avulla. 
Jumalan valtakunnan tuleminen on lähellä.  Ihmisten tulee valmistautua siihen 
katumuksessa.  Lohse  ei  tosin  täysin  tunnusta  Jumalan  valtakunnan  tulon  ja 
viimeisen  tuomion  tulon  yhteyttä,  mutta  käsittelee  lähiodotusta  kuitenkin 
paruusiaan liittyvänä seikkana. Lähiodotus jäi  tosin toteutumatta niin Jumalan 
valtakunnan  kuin  paruusiankin  osalta,  mutta  se  ei  Lohsen  mukaan  sentään 
merkitse  sitä,  että  “saarna”  tulossa  olevasta  Jumalan  valtakunnasta  olisi 
menettänyt merkityksensä (s. 40).

Lohsen  esityksestä  puuttuu  kuitenkin  tyystin  näkemys  Jeesuksen     
itseymmärryksestä. Sen tuo paremmin esille Stuhlmacher (Evangelium,  s.  20). 
Kun  pitäydytään  historiallisiin  tapahtumiin  ja  evankeliumiteksteihin,  Jeesus 
osoittautuu  Stuhlmacherin  mukaan  Jumalan  lähettämäksi  Jumalan 
“vallan” (“Gottesherrschaft”, myös: Jumalan valtakunnan)  aloittajaksi. Hän oli 
enemmän  kuin  Salomo  tai  joku  profeetoista  (Matt.  12:41s.);  enemmän  kuin 
Johannes  Kastaja  (Matt.  11:2-6).  Hän  oli  messiaaninen  “Ihmisen  Poika”  ja 
Sovittaja, jonka sanoma ja toiminta pyrkivät saattamaan aikansa ihmiset rauhaan 
Jumalan kanssa, shalom-tilaan, ja johtamaan heidät näin pelastukseen. 

Uudemmassa tutkimuksessa Jumalan valtakunta yhdistetään selkeästi  siihen     
pelastuksen valtakuntaan,  jonka Jumala itse rakentaa Palvelijansa välityksellä. 
Daavidin Poika tulee toteuttamaan sen kuninkuuden ja hengellisen hallituksen, 
joka  tärveltyi  kuningasajan  lopulla  kansan  lankeemuksen  takia.  Uudistus 
merkitsee nimenomaan Jumalan kuninkuuden palauttamista. Tuota kuninkuutta 
edustaa  restauraation  teologiassa  Jumalan  Poika  itse,  joka  lopulta  astuu 
kirkkauden valtaistuimelle taivaassa. 
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5.2. Evankeliumi Jumalan vallasta

Jeesus aloittaa julistuksensa tunnetulla ohjelmanjulistuksella: “Aika on täyttynyt, 
Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma” (Mark. 
1:15). Vanha termi “evankeliumi” merkitsee sanatarkasti hyvää sanomaa. Hyvän 
sanoman  konteksti  on  eskatologinen:  lupausten  aika  on  täyttynyt.  Nyt  on 
koittanut Jumalan toiminnan aika. Tuollaisessa tilanteessa kutsu kääntymykseen 
jatkaa Johannes Kastajan sanomaa. Mutta ennen kaikkea eskatologinen sanoma 
saa merkityksensä käsitteestä “Jumalan valtakunta”. 

Juutalaisen  teologian  metakertomus  Daavidin  pojasta  pakkosiirtolaisuuden     
päättäjänä,  vapautuksen  tuojana  ja  temppelin  rakentajana  onkin  ensimmäinen 
avain Jeesuksen sanoman ymmärtämiseen. Viimeinen sukukunta on kanto, johon 
nyt kasvaa uusi Verso. Hän tuo evankeliumin Jumalan vallasta, basileia.

Jakso  on  erityisen  voimakkaasti  eskatologian  ohjaama  sisältäen  sanat     
täyttymys (plērōma), valtakunta (basileia), kääntymys (metanoia) ja ilosanoma 
(euangelion).  Lause  julistaa  eksiilin  päättymisen  ja  Israelin  restauraation 
evankeliumia sen syvimmässä merkityksessä.  Jumalan kuninkuus (basileia)  ei 
ole  toteutunut  Israelissa,  koska  kansa  on  ollut  uskoton.  Jumalan  lupaukset 
koskevat kuitenkin valittua kansaa niin erityisellä tavalla, että Herra lahjoittaa 
oikean  ajan  koittaessa  pelastuksensa.  Jumalan  lähettää  Vapahtajan  jäljellä 
olevaan sukukuntaan. Hänen saapuessaan kansalla on mahdollisuus kääntyä ja 
löytää Jumalan luona ilo.  

Jeesuksen julistus poikkeaa juutalaisista rukousteksteistä etenkin siinä, että se     
ei ole enää kuvailevaa. Daavidin poikaa ei odoteta, vaan kairos on jo täyttynyt. 
Pelastuksen  aika on tullut. Pelastus on siinä evankeliumin sanomassa, jota hän 
julistaa.  Tämä identiteetti  on yhteistä  eksiilin evankeliumin kanssa.  Jeesus on 
tullut kääntämään kansan sydämet Israelin Jumalan puoleen. Jumalan kuninkuus 
voi  nyt  toteutua  sydänten  tasolla,  aivan  kuten  profeetat  olivat  toivoneet  ja 
saarnanneet.  Uudistus  ei  kuitenkaan  voi  tapahtua  ilman  kääntymystä. 
Mielenmuutos  on  välttämätön.  Hengellinen  pakkosiirtolaisuus  ei  ole  vielä 
voitettu. Kansa elää ulkokultaisuudessa ja paatumuksessa. Tärkein on kuitenkin 
Jeesuksen mukaan tapahtunut: Jumala on katsonut kansansa puoleen. Jumala on 
lupauksensa mukaan astunut esiin.

Jeesuksen  sanoman  keskittyminen  tuohon  aiheeseen  näkyy  myös     
evankelistojen  summaarioista.  Luukas  kirjoittaa:  “Jeesus  kulki  kaupungista 
kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta” (8:1; 
vrt. 4:43). Matteus esittää samanlaiset yhteenvedot mainiten kuitenkin synagogat 
julistuksen  paikkoina:  “Hän  opetti  seudun  synagogissa,  julisti  ilosanomaa 
Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.” (Matt. 4:23; 
vrt. 9:35).
   Lähtökohtana  Jumalan  valtakunnan  käsitteelle  on  juutalainen  termi,  joka 
esiintyy niin hepreakielisissä (4QShirShabb; vrt.  Ps.  22:29) kuin kreikankieli-
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sissäkin (PsSal. 17:3) lähteissä. Jumalan valtakunta, basileia tou theou,  puhuu 
Jumalan  kuninkuudesta,  malkût  Jahve.  Kuninkuudesta  puhuvat  termit 
merkitsevät  ennen  kaikkea  hallintaa  ja  herrautta.  Sellaisessa  merkityksessä 
sanoja  käytetään  myös  maallisten  kuninkaiden  kohdalla.  Israelin  Jumala  on 
kansan  kuningas.  Siksi  Jumalan  valta,  basileia  tou  theou,  tarkoittaa  hänen 
aktiivista  hallintaansa  (Stuhlmacher).  Sana  ei  kuitenkaan  merkitse  pelkkää 
suhdetta,  vaan  sitä  voidaan  hyvin  käyttää  myös  valtakunnasta.  Tuo 
kaksimerkityksisyys onkin usein mukana Uuden testamentin teologiassa. 
   Jumalan  kuninkuuden  ajatus  on  myös  Vanhan  testamentin  teologian 
keskeisimpiä aiheita, kuten luvussa 2 on edellä käynyt ilmi. Jumala on Israelin 
kuningas ja hän hallitsee valittua kansaa.  Maalliset  kuninkaat  ovat  ainoastaan 
Jumalan apulaisia, jotka saavat auktoriteettinsa Jahvelta. Kuninkaallisen Jumalan 
valtaistuin sijaitsee temppelissä ja siten koko temppelikultti rakentuu tuon aiheen 
ympärille.
   Temppelikultin  kuninkaalliset  aiheet  näkyvät  parhaiten  ns.  valtaistuin-
psalmeissa,  joissa  lauletaan  usein  Jahven  kuninkuudesta  (Ps.  22;  47  ym.). 
Vastaavasti  juutalaisessa  synagogaliturgiassa  esiintyi  doksologioita,  joissa 
ylistettiin  Herraa  hänen  kuninkuudestaan  ikuisesti  (Stuhlmacher).  Jumalan 
kuninkuuden  ylistys  täyttää  myös  Qumranin  sapattilaulut,  jotka  heijastavat 
voimakasta, Hesekielin kirjan tunnelmissa elävää valtaistuinmystiikkaa.
   Termi “evankeliumi” yhdistyy Jumalan kuninkuuden aiheeseen Jesajan kirjan 
teksteissä. Hyvä sanoma kertoo siitä, että Jumala tarttuu kansansa ja jopa koko 
maailman  tapahtumiin.  Jumalan  kuninkuus  ja  valtakunta  ovat  tulossa.  Hän 
asettuu valtaistuimelle ja ottaa hallinnon käsiinsä. “Kuinka ihanat ovat vuorilla 
ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, 
hän  tuo  pelastuksen  sanoman  ja  sanoo  Siionille:  –  Sinun  Jumalasi  on  nyt 
kuningas!” (Jes. 52:7).
   Tämän profetian ja ilosanoman odotuksen ovat erityisesti pakkosiirtolaisuuden 
jälkeisessä  tilanteessa  eläneet  juutalaiset  ottaneet  todesta.  He  ovat  odottaneet 
Jumalan valtakunnan tuloa. He ovat  panneet toivonsa siihen, että Jumala astuu 
esille  ja  ajaa  niin  kreikkalaiset  kuin  myöhemmin roomalaisetkin  sortajat  ulos 
maasta. Jumalan pelastustekojen odottaminen on ollut olennainen osa tuon ajan 
juutalaista teologiaa.  (Esimerkiksi  Qumranin yhteisössä on Uuden testamentin 
aikoihin  käytetty  samoja  käsitteitä  ja  siteerattu  em.  Jesajan  kohtaa,  ks.  1QH. 
18:14; 11QMelch. 16.)

Jeesuksen julistus keskittyi  eskatologiseen Jumalan valtakunnan tulemiseen.     
Jumalan  aika  on  koittamassa.  Jumalan  pyhyys  lähestyy.  Siksi  jokaisen  tulee 
valmistautua  Jumalan  kohtaamista  varten.  Heidän  on  käännyttävä  Jumalan 
puoleen katumuksessa ja uskossa.  Silloin he voivat  kohdata iloisen sanoman: 
heillä on rauha ikiaikojen Jumalan kanssa.
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5.3. Tulkoon sinun valtakuntasi

Jumalan valtakunnan sanoma tulee  selvästi  esille  aivan Jeesuksen keskeisissä 
opetuksissa.  Valtakunnan  ajatus  täyttää  esimerkiksi  Isä  meidän  –rukouksen 
sisällöllään. Rukoushan alkaa ensin juutalaisen tunnustuksen tapaan taivaallisen 
Jumalan ja Isän kunnioittamisella ja hänen nimensä pyhittämisellä. Sen jälkeen 
seuraavat merkittävät sanat: 

“Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös 
maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:10).

   Rukous  opettaa,  että  Jumalan  valtakunta  tulee,  kun  hänet  tunnustetaan 
Jumalaksi ja annetaan hänen hyvän tahtonsa tapahtua. Eskatologian näkökulma 
on tässä kaikessa mukana siten, että valtakunta on tulossa, ei valmiina olemassa. 
Juutalaisen identiteetin kannalta se on ankara sanoma. Heille nimittäin Israel oli 
Jumalan “valtakunta”. Jeesuksen julistuksen mukaan Jumalan valta ei kuitenkaan 
toteutunut  vielä  maan  päällä.  Israelilaisten  oli  sen  tähden  valmistauduttava 
Jumalan vallan toteutumiseen.
   Rukous  kertoo  siten  sen,  mikä  erottaa  ihmiset  Jumalan  valtakunnasta.  He 
elävät  paatumuksessa  ja  Jumalan  vihan  alla.  Siksi  Vuorisaarna  päättyykin 
kehoitukseen:  “Etsikää  ennen  kaikkea  Jumalan  valtakuntaa  ja  hänen 
vanhurskasta tahtoaan” (Matt. 6:33). Kun ihminen tunnustaa Jumalan kuninkaak-
seen,  silloin  toteutuu  valtakunnan  eskatologinen  sanoma:  Jumala  ottaa  pois 
huolen jokapäiväisestä leivästä ja loputtomasta syyllisyydestä (Goppelt). 
   Miten  tuo  rukous  sitten  on  toteutunut  niiden  kohdalla,  jotka  kuuntelivat 
Jeesusta?  Hänen  aikalaisensa  ovat  saaneet  nähdä  Jumalan  voimatekojen 
vahvistavan valtakunnan evankeliumin sisällön.  Ruokkimisihme on merkinnyt 
esimakua  taivaallisesta  iankaikkisuudesta  ilman  elatuksen  murheita. 
Anteeksiannon  julistus  on  tullut  todelliseksi  syntisten  ystävän  julistuksessa. 
Jokainen Isä meidän –rukouksen pyyntö on siten tullut  todelliseksi  Jeesuksen 
toiminnan kautta.
   Valtakunnan sanoma on siten yhdenmukainen Johannes Kastajan kysymykseen 
annetun  vastauksen  kanssa.  Jumalan  valtakunta  alkaa  toteutua  ja  siitä  ovat 
merkkinä Jeesuksen teot.  Jumalan valtakunta ei kuitenkaan tule vanhurskaille, 
vaan kelvottomille  ja  arvottomille  ihmisille.  Sellaista  sanomaa viestivät  myös 
autuaaksijulistamiset Vuorisaarnan alussa.

“Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten 
valtakunta. Autuaita ovat murheelliset: he saavat 
lohdutuksen.” (Matt. 5:3-4).

   Jeesuksen  opetuksessa  vanhat  arvojärjestykset  vaihtavat  paikkaa.  Hänen 
sanoissaan  ja  teoissaan  Jumala  on  jatkuvasti  läsnä.  Siksi  lain  ja 
jumalanpalvelusperinteen  asettamat  rajat  joutuvat  murtumaan.  Jumalan 
läheisyydessä  kultillinen  epäpuhtaus  menettää  merkityksensä  eikä  vanhalla 
käsityksellä ihmisen vanhurskaudesta ole enää arvoa (Stuhlmacher). Jeesuksen 
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edessä  ihminen  kohtaa  Jumalan,  joka  tulee  syntisten  ja  halveksittujen  luo 
tuomaan lopunajallisen uudistuksen.

5.4. Läsnäoleva ja tuleva valtakunta

Sanomassa  Jumalan valtakunnasta  on  kaksi  piirrettä,  jotka  joidenkin  mielestä 
joutuvat  jännitteeseen keskenään.  Valtakunta on toisaalta  vasta  tulossa.  Se on 
Jumalan kuninkuutta,  johon nyt suoritettu julistus valmistaa ihmisiä.  Toisaalta 
Jumalan valtakunta on kuitenkin jo nyt murtautumassa esiin ja toteutuu ihmisten 
elämässä. Nämä kaksi piirrettä näkyvät selvästi Jeesuksen opetuksessa.
   Nuo  kaksi  puolta  Jumalan  valtakunnan  sanomasta  eivät  ole  ristiriidassa 
keskenään. Juuri Jeesuksen toiminta osoittaa sen, miten valtakunta alkaa toteutua 
kuulijoiden elämässä. Se oli Isä meidän –rukouksen sanoma, ja samaa aihetta 
jatkavat monet muut Jeesuksen opetukset. 
   Markuksen tallentaman opetuksen mukaan valtakunta on jotain sellaista, mihin 
pitää syntyä. Vain lasten kaltainen pääsee sinne sisälle:  “Totisesti:  joka ei ota 
Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse” (Mark. 10:15). 
Tuollaisen  salassa  tapahtuvan  uudistuksen  ajatus  on  selvä  myös  kylväjä-
vertauksessa.  Kylväjä  kylvää  sanaa  monenlaiseen  maaperään.  Valtakuntaan 
“synnytään” Jumalan sanan kuulemisen kautta. Hyvä maa on kuulija, joka ottaa 
sanan vastaan. Hänessä Jumala aloittaa kasvun aivan kuten viljakin saa Luojalta 
kasvun maassa (Mark. 4: 20). 
   Sanan synnyttämässä uskossa onkin “Jumalan valtakunnan salaisuus” (4:11). 
Kaikki  eivät  nimittäin  kullessaankaan  kuule  eivätkä  nähdessäänkään  näe.  He 
eivät  käänny,  eivät  saa  anteeksi  eivätkä  siten  pääse  pelastuksen  valtakuntaan 
(4:12).  Sama  kaksijakoisuus  näkyy  vertauksessa  vehnästä  ja  rikkaviljasta. 
Valtakunta murtautuu esiin jo nyt, mutta niin hyvä kasvu kuin huonokin kasvu 
saavat elää rinnakkain aina elonkorjuuseen saakka. Vasta viimeinen tuomio tekee 
lopullisen jaon ja toteuttaa sen ihanuuden, mistä Jeesuksen toiminta on esikuva 
(Matt. 13:24-43).
   Lähes kaikki Jeesuksen vertaukset valtakunnasta puhuvat Jumalan antamasta 
salaisesta  kasvusta.  Sinapinsiemenestä  kasvaa  suunnaton  puu.  Pieni  hapate 
hapattaa  suuren  taikinan.  Valtakunta  on  kuin  Jumalan  nuotta,  jolla  hän  kerää 
ihmisiä vihan alta (Matt. 13). Opetus on jatkuvasti eskatologinen. Lopun tullessa 
Jumala erottaa jyvät akanoista ja huonot kalat hyvistä.  Jumalan valtakunta on 
olemukseltaan  ikuisuuden  valtakunta,  joka  voi  lopullisesti  toteutua  vain 
universaalin oikeudenmukaisuuden voimaan saattamisen kautta.
   Julistaessaan  Jumalan  valtakuntaa  Jeesus  julistaa  Jumalan  kuninkuutta. 
Evankeliumi on Jumala-keskeistä: se toteutuu vain silloin, kun Herra saa olla 
kuulijan Jumala.  Silloin  myös alkavat  toteutua Jumalan lupaama lohdutus  ja 
vapaus  syyllisyydestä.  Jeesuksen  opetus  ja  toiminta  ilmaisevat  Jumalan 
kädenojennuksen  ja  todellisen  läsnäolon  ihmisten  keskuudessa.  Silloin  myös 
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uudistuksen  sanomasta  tulee  köyhien  ja  raajarikkojen  evankeliumi.  Vanhat 
puhtaussäädökset  menettävät  merkityksensä  Jumalan  armahtaessa  kaikkia 
luotujaan. Tuo radikaali sanoma mullistaa perinteiset näkemykset ja synnyttää 
samalla ristiriidan, joka väistämättä johtaa Jeesuksen kärsimyksen tielle.
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6 Jeesuksen identiteetti Isän ilmoittajana

Jeesuksen  identiteetistä  on  keskusteltu  paljon  ja  tuo  kysymys  on  aiheuttanut 
suuria kiistoja tutkimuksen historiassa. Monimutkaista aihetta ei ole mahdollista 
käsitellä kovin laajasti, mutta seuraavassa esitetään muutamia peruslinjoja sekä 
historiasta että nykyisestä raamattuteologiasta.

6.1. Tutkimuksen nykytilanne

Radikaalin tutkimuksen aikaan Jeesuksesta kirjoitettiin elämänkertoja, joissa hän 
oli  (evankeliumikertomusten  vastaisesti)  vain  lempeä  galilealainen  rakkauden 
julistaja,  jolla  oli  todellisuudessa hyvin vähän tekemistä  Raamatun kuvaaman 
rajun  ja  kiistellyn  hahmon  kanssa.  Sellaiseen  suuntaan  lienee  yleisemminkin 
ollut  paine  muuttaa  Jeesus-kuvaa,  koskapa Harnackin  Jeesus  oli  lähinnä vain 
moraalin  opettaja  ilman  minkäänlaista  messiaanista  tehtävää.  Uuskantilainen 
perinne onkin vakiinnuttanut eettisen tulkinnan monille tahoille.
   Messiaanisuudesta riisuivat Jeesuksen lopullisesti J. Weiss ja A. Schweitzer, 
jotka  nostivat  esille  ns.  johdonmukaisen  eskatologian  ajatuksen.  He  väittivät 
Jeesuksen  puhuneen  juutalaisen  apokalyptiikan  tapaan  viimeisenä  päivänä 
tulevasta  tuomiosta  ja  sen  jälkeisestä  valtakunnasta.  Siksi  Jeesuksen  omaan 
elämään  ei  voitu  sijoittaa  mitään  messiaanista  tai  eskatologista.  Tosin  tämä 
selitys johti pian kuvitelmaan eskatologian romahtamisesta apostolisena aikana.
   Bultmann liittyi tuohon näkemykseen, mutta toi sen rinnalle eksistentiaalisen 
tulkinnan:  Jeesuksen  julistuksen  edessä  jokainen  joutui  tekemään  ratkaisunsa 
suhteessa  Jumalaan.  Kaikki  messiaaninen  aines  evankeliumeissa  on  hänen 
mukaansa  pääsiäisen  jälkeistä.  Jeesus  kyllä  puhui  Jumalasta  Isänä,  mutta  tuo 
ilmaus  kuvasi  vain  Jeesuksen  asennetta,  ei  mitään  enempää  (Bultmann, 
Theologie).

Viisauden  opettajan  tematiikka  on  myöhemmin  noussut  esimerkiksi  Q-    
tutkimuksen  piirissä.  Poliittisia  tulkintoja  on  puolestaan  esittänyt  esimerkiksi 
Richard  Horsley.  Monet  juutalaiset  tutkijat  ovat  taas  kuvaanneet  Jeesuksen 
hurskaana juutalaisena (Geza Vermes). Eskatologinen tulkinta nousi puolestaan 
uuteen kukoistukseen E.P. Sandersin teorioissa. 

Uusi  uskonnonhistoriallinen koulu  (Tübingen)  korostaa  Jeesuksen sanoman     
juutalaisia piirteitä. Niihin kuuluu sekä profeetallinen messiaanien esiintyminen 
että eskatologinen Israelin pelastuksen julistaminen.  Monet uudemmat Jeesus-
tutkimukset  keskittyvät  omalta  osaltaan  Jeesuksen  vahvan  identiteetin 
kuvaamiseen. Näissä näkemyksissä kehitellään eteenpäin Jeesuksen identiteetin 
hahmottamista  Isä-suhteen  kautta.  Vastaavat  selitykset  ovat  esiintyneet 
tutkimuksissa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. 
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6.2. Vain Poika tuntee Isän

Kysymystä  Jeesuksen identiteetistä  voidaan tarkastella  erityisesti  pohtien  sitä, 
mikä oli hänen suhteensa Jumalaan. Silloin nousee Jeesuksen käyttämä ilmaus 
isän  ja  pojan  välisestä  suhteesta  keskeisesti  esille.  Ajatus  Jumalasta  isänä  oli 
juutalaisuudessa melko harvinainen. Sitä käytettiin kyllä puhuttaessa Jumalan ja 
Israelin  kuninkaan  välisestä  suhteesta,  mutta  yleisessä  käytössä  termiä  ei 
uskallettu pitää. 
   Matteuksen evankeliumissa on jae,  joka nostaa esille  isän ja pojan välisen 
suhteen aivan erityisellä tavalla. “Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa 
ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika 
tahtoo  hänet  ilmoittaa.”  (Matt.  11:27).  Tuo  jae  on  melko  ainutlaatuinen 
synoptisissa  evankeliumeissa  ja  sitä  onkin  usein  pidetty  erikoisena  linkkinä 
Johanneksen evankeliumin ajatusmaailmaan. J. Jeremias on kuitenkin sitä mieltä, 
että jae on kaikin puolin historiallisesti hyvin perusteltu ja tuo esille Jeesuksen 
opetuksen erityisen piirteen.
   Jeremiaksen  mukaan  jae  alkaa  tradition  välittämiseen  tai  erityisen  tiedon 
ilmoittamiseen  viittaavalla  sanalla  “antaa”  (paradidonai).  Jeesus  haluaa  siten 
ensimmäisellä  lauseella  sanoa,  että  Jumala  on  antanut  hänelle  “kaiken”,  eli 
täyden ilmoituksen. Tätä avausta seuraa synteettinen parallelismi, jonka muotoa 
voidaan seurata vielä kreikankielisessä asussakin. Jeremias kääntää lauseet:

“Niin kuin vain isä voi tuntea täydellisesti pojan,
niin vain poika tuntee täysin isänsä.”

   Siksi viimeinen lause esittää mielekkään johtopäätöksen kaikesta edellisestä. 
Koska Isä on antanut Pojalle täyden ilmoituksen, ja tämä tuntee Isän niin kuin 
vain  poika  voi  tuntea  isänsä,  siksi  yksin  Jeesus  voi  Poikana  ilmoittaa  Isän 
ihmisille.
   Matteuksen  tallentama  jae  paljastaa  siten  hyvin  henkilökohtaisella  tavalla 
Jeesuksen tietoisuuden hänen tehtävästään ja  kutsumuksestaan.  Hän tiedostaa 
olevansa Jumalan pelastavan sanoman ainoa välittäjä.  Vain  hänen tuomansa 
sanoma voi antaa ihmisille toden tiedon Jumalasta ja saattaa heidät sillä tavoin 
Jumalan  yhteyteen,  hänen  kuninkaallisen  hallintansa  alle  ja  eskatologiseen 
rauhanliittoon.  Jeesuksella  on tietoinen välimiehen asema,  ja  se  näkyy hänen 
opetuksestaan muualtakin.
   Samassa yhteydessä Jeesus ylistää Jumalaa siitä, että hän on “salannut tämän 
viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille” (11:25; vrt. Luuk. 
10:21).  Jeesuksen  opetus  onkin  salaisuus,  jonka  opetuslapset  saavat  kuulla: 
“Teille  on  uskottu  Jumalan  valtakunnan  salaisuus,  mutta  nuo  ulkopuoliset 
kuulevat kaiken vain vertauksina” (Mark. 4:11).
   Jeesuksella on sanoma, jota isätkään eivät ole kuulleet. “Autuaat ovat teidän 
silmänne, koska ne näkevät,  ja korvanne, koska ne kuulevat! Totisesti:  monet 
profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä mitä te näette, eivätkä ole nähneet, 
ja kuulla mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.” (Matt. 13:16-17). Tämä koskee 
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myös  lakia  ja  profeettoja:  “Älkää  luulko,  että  minä  olen  tullut  lakia  tai 
profeettoja  kumoamaan.  En  minä  ole  tullut  kumoamaan,  vaan  toteuttamaan 
(plêrôsai,  tekemään ilmoituksen täydelliseksi)” (Matt. 5:17). Niinpä Jeesuksen 
opetus on antiteettistä: teille on opetettu tämä isille annettu käsky... mutta minä 
sanon teille (5:21).

Tuo  tietoisuus  Jumalan  ilmoituksesta  tekee  Jeesuksen  julistuksesta     
ainutlaatuisen. Se selittää hänen äärettömän suuren varmuutensa sanomastaan. Se 
auttaa  meitä  ymmärtämään  sitä,  miten  Jeesus  samastuu  Johannes  Kastajan 
odottamaan “tulevaan” eli  Messiaaseen ja  sen  lisäksi  Jumalan ainutlaatuiseen 
ilmoitukseen  siitä,  miten  Jumalan  valtakunta  murtautuu  maan  päälle  köyhien 
evankeliumissa.

Samasta  tietoisuudesta  muodostuu  lisäksi  yhtymäkohta  synoptisten     
evankeliumien  sisällön  ja  Johanneksen  evankeliumin  tietojen  kanssa. 
Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu jatkuvasti siitä, miten hän on saanut 
ilmoituksen Isältä ja tekee Isän tekoja. “Totisesti,  totisesti:  ei  Poika voi tehdä 
mitään omin neuvoin,  hän tekee vain sitä,  mitä näkee Isän tekevän.  Mitä Isä 
tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä 
itse tekee... se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut 
ikuisen elämän... sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen” 
(Joh. 5:19-20, 24, 26).
   Tuo tietoisuus selittää Jeesuksen hämmästyttävät “minä olen” –lauseet. Hän on 
elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Hän on elävä vesi. Hän on tie, totuus 
ja elämä. Mitään noista lauseista ei tarvitse selittää pääsiäisen jälkeisen teologian 
aikaansaamaksi seurakunnan kehitelmäksi. Päinvastoin, ne kuvastavat Jeesuksen 
ainutlaatuista kutsumusta Isän ainoana Poikana ja ilmoittajana. 
   Jeesus ei käytä Isän ja Pojan suhdetta opetuksessaan vain vertauskuvana. Se ei 
myöskään  liity  pelkästään  läheisen  Jumala-suhteen  kuvaamiseen.  Jeesus  on 
Poikana saanut Isältä täydellisen ilmoituksen. Siksi vain hän voi toimia lopun 
ajan sanansaattajana. Tuo ilmoitus koskee Jumalan valtakunnan toteutumista. 
Valtakunta on murtautumassa esiin ja Jumalan valta (“tahto”) on toteutumassa 
maan päällä. Sen ensi merkit näkyvät Jeesuksen toiminnassa.

6.3. Abba-Isän lapset

Isän ja pojan suhde Jeesuksen ainutlaatuisessa ilmoitustietoisuudessa tulee esille 
Jeesuksen käyttämässä Jumalan nimityksessä “Abba”. Tuo isää tarkoittava sana 
tulee  kyseisenä  nimikkeenä  ensimmäistä  kertaa  esille  vasta  Jeesuksen 
opetuksessa  (Jeremias).  Se  on  siten  mitä  rohkein  nimitys  Israelin  Jumalalle. 
Jeesus  on  lähestynyt  Jumalaa  valittuna  lapsena,  joka  lapsen  rakkaudella 
kunnioittaa isäänsä.
   Luukkaan mukaan Isä meidän –rukous alkaa tuolla lyhyellä kutsumanimellä 
ilman  mainintaa  taivaasta  (Luuk.  11:2,  tässä  kreikaksi  pater).  Opetuslapsiaan 
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opettanut Jeesus on siten antanut heille saman rukouksen, jota hän itse rukoilee. 
Opetuslapset  saavat  lähestyä  taivaallista  Herraa  samalla  läheisyydellä  kuin 
heidän Opettajansa. Jahve, Israelin Jumala, jonka jokainen juutalainen tunnustaa 
shema-rukouksessaan,  on  tuon  opetuksen  mukaan  sekä  Jeesuksen  Isä  että 
jokaisen sellaisen Isä, joka tulee Jeesuksen opetuslapseksi (Stuhlmacher).
   Juutalaista  teologiaa  ajatellen  Jeesus  toteuttaa  tuolla  opetuksellaan  vanhat 
eskatologiset  toiveet.  Lapseuden  aihe  koskettaa  Vanhan  testamentin  Israelia 
monella tavalla. Koko Israel on kuvapuheessa Jumalan lapsi, jota tämä johtaa 
kutsuen aina uudistukseen (Ps.  103:13).  Jumala-suhteen kuvauksessa tärkeällä 
sijalla on usein toistuva kaava “minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun 
kansani”. Esimerkiksi Hesekiel käyttää sitä lopun ajan uudistuneesta Israelista, 
joka elää uuden Daavidin hallinnan alla ikuisessa rauhan liitossa (Hes. 37:21-27). 
Pakkosiirtolaisuuden jälkeen tuo liittolausuma yhdistyy täydellisesti  lapseuden 
aiheeseen.
   Riemuvuosien  kirjassa  kansan  toivosta  opetetaan  näin:  “Minä  luon  heihin 
pyhän hengen... Ja minä olen oleva heidän isänsä ja he tulevat olemaan minun 
lapsiani... Ja heitä kaikkia kutsutaan ‘elävän Jumalan lapsiksi’. Ja jokainen enkeli 
sekä  henki  tietää  ja  tunnustaa,  että  he  ovat  minun  lapsiani  ja  minä  heidän 
isänsä...” (1:23-25; vrt. myöhemmin 4. Esra 1:29).
   Apokalyptisessä Leevin testamentissa Messiaan tehtävä kuvataan nimenomaan 
lapseuden hankkimiseksi.  Rikkomuksissa elävä kansa on syntiinlankeemuksen 
alainen.  Jumala  antaa  kansalle  kuitenkin  papillisen  Messiaan,  joka  poistaa 
syntiinlankeemuksen aiheuttaman kirouksen. Hän antaa ihmisille pyhän hengen 
ja heistä tulee Jumalan lapsia (TLev. 18:8-11). Sama ajatus nousee esille Juudan 
testamentissa:  “Hän  vuodattaa  armon  hengen  teidän  päällenne  ja  te  tulette 
olemaan totuuden lapsia” (TJud. 24:3).
   Uuden lapseuden ensimmäinen konkreettinen osoitus  on opetuslapsijoukon 
kokoaminen. Jeesus kutsuu kaksitoista opetuslasta ikäänkuin uusien sukukuntien 
isiksi. Sen lisäksi hän kutsuu kaikkia kuulijoitaan seuraamaan itseään. Niin hän 
kokoaa  lopun  ajan  seurakuntaa,  joka  valmistautuu  Jumalan  kuninkuuden 
toteutumiseen.  Kutsu  seuraamaan  Jeesusta  tulee  terävimmin  ilmi  itsensä 
kieltämisestä  puhuvassa  lausumassa,  joka  sekin  painottaa  eskatologista 
arvojärjestyksen  muuttumista:  “Jos  joku  tahtoo  kulkea  minun  jäljessäni,  hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo 
pelastaa  elämänsä,  kadottaa  sen,  mutta  joka  elämänsä  minun  tähteni  ja 
evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.” (Mark. 8:34-35).
   Tuonkin  lauseen  radikaali  itsetietoisuus  synnyttää  jännitteen  suhteessa 
perinteiseen juutalaisuuteen. Vain Jeesuksen seuraajat voivat pelastua. Vain he 
ovat  mukana  Jumalan  valtakunnassa.  Vain  heille  kuuluu  se  lapseus,  josta 
aikaisemmat  sukupolvet  ovat  puhuneet.  Tuollainen  näkemys  on  hyvin  lähellä 
profeettojen julistusta Israelin jäännöksen pelastumisesta. Syntisen sukukunnan 
keskeltä pelastuu vain pieni joukko, joka vastaa Jumalan armolliseen kutsuun ja 
kädenojennukseen.
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   Vertaus viinitarhan työmiehistä tähdentää tuollaista eskatologista tietoisuutta. 
Taivasten  valtakunnan  “isäntä”  lähettää  työmiehiä  tarhaansa  vielä  työpäivän 
viimeisillä hetkillä. Silti kaikille kuuluu sama palkka, kaikki ovat samanarvoisia 
(Matt. 20:1-15). “Viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.” (j. 
16).  Jeesuksen  eskatologinen  seurakunta  on  Jumalan  valitsema  jäännös 
langenneesta kansasta. Siksi se tulee saamaan pelastuksen aikaisempien polvien 
hurskaiden  rinnalla.  Vieläpä  se  lopun  aikana  on  oleva  pelastuksen  yhteisö 
Israelin sijasta:  aikaisempi “valittu kansa” jää viimeiseksi  ja Jeesuksen kautta 
Jumalan lapseuteen päässeiden joukko tulee ensimmäiseksi päästen pelastukseen.
   Jeesus käyttää opetuksessaan lukuisia kuvia tuosta pelastuvien seurakunnasta 
(Ks.  Jeremias,  Theology).  Jumalan uusi  kansa on (lammas)lauma,  jota  Jeesus 
paimentaa (Mark. 14:27; vrt. Joh 10), ja Jumalan istutus (Matt. 13:24; 15:13). Se 
on Jumalan rakennus (Matt. 16:18; vrt. Haggai 2:6-9) ja Jumalan kaupunki, joka 
perustetaan  Siionin  vuorelle  (Matt.  5:14;  vrt.  Jes.  2:2-4;  25:6-9).  Jeesuksen 
seuraajat  kuuluvat  uuteen  liittoon  (Mark.  14:24),  jossa  Jumalan  lupaukset 
täyttyvät. Jumala itse on heidän opettajansa (Matt. 23:8). 
   Tuollaisessa yhteydessä Jeesuksen opetus lapseudesta osoittautuu eskatologian 
täydelliseksi  huipentumaksi.  Lapseuden  aseman  saa  jokainen  Jeesuksen 
opetuslapsi,  jolle  Poika  antaa  elämän.  Hänellä  on  valta  lahjoittaa  lapseus 
kaikille, jotka tulevat evankeliumin, hyvän sanoman piiriin.

6.4. Opetuslasten usko

Jeesuksen  sanoma  edellyttää  alusta  pitäen  uskoa:  “Kääntykää  ja  uskokaa 
evankeliumi”  (Mark.  1:15).  Termi  “usko”  on  niin  jokapäiväinen,  että  sen 
merkittävyyttä on hieman vaikea havaita. Kuitenkin Jeesuksen opetus uskosta on 
juutalaisessa yhteydessään ainutkertainen. Vanhan testamentin Jumala-suhdetta 
ei yleensä kuvattu uskon käsitteen avulla. Kansalla oli liitto Jumalan kanssa ja 
säännölliseen  hurskauteen  kuului  shema-tunnustuksen  lausuminen  (“Kuule 
Israel! Herra on meidän Jumalamme...” 5. Moos. 6:4).
   Vanhassa testamentissa tosin esiintyy sana “usko”, joka kreikaksi käännetään 
sanalla pistis. Se merkitsee usein Jumalaan luottamista. Erityisesti sitä käytetään 
tilanteissa, missä elämäntilanne on epätoivoinen ja luottamus Jumalaan horjuu. 
Uudessa  testamentissa  käytettävä  sana  “usko”  ei  kuitenkaan  saa  täyttä 
merkitystään vielä tuosta taustasta.
   Yleisimmät maininnat uskosta löytyvät kohdista,  joissa puhutaan Jeesuksen 
suorittamista parantamisista. Verenvuodosta kärsinyt nainen saa kuulla Jeesuksen 
sanat: “uskosi on parantanut sinut” (Mark. 5:34). Synagogan esimiehelle Jeesus 
puolestaan  sanoo:  “Älä  pelkää,  vaan  usko”  (5:36).  Nuo esimerkit  eivät  puhu 
uskosta ihmeisiin, vaan niiden kohteena on Jumala itse. Vain Jumala voi toimia 
siten, että sairas saa terveytensä takaisin.
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   Uskon liittyminen Jeesuksen tekoihin palauttaa tässäkin yhteydessä mieleen 
Jeesuksen  vastauksen  Johannes  Kastajan  oppilaille.  Jumalan  valtakunta  on 
murtautumassa  esiin  ja  Jeesuksen  voimateot  ovat  merkkejä  siitä.  Sairaat 
paranevat ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Uskon voima on siinä, että Jumala 
itse lähestyy rukoilijoita ja auttaa heitä. Jumalan valtakunta on lähellä ja lopun 
aika on ovella.

Eskatologinen  yhteys  antaa  merkityksen  myös  kuuluisimmalle  uskoa     
käsittelevälle opetukselle. Vuoria siirtävä usko on salaperäinen paradoksi, joka 
kertoo  uskon  todellisen  olemuksen  sille,  jolla  on  korvat  kuulla.  Markuksen 
mukaan opetus kuuluu näin: “Uskokaa Jumalaan. Totisesti: jos joku sanoo tälle 
vuorelle: ‘Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei 
sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.” (Mark. 11:23). 
Matteus liittää toisessa muodossa saaneensa tradition hieman eri yhteyteen: “jos 
teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 
‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi.  Mikään ei olisi teille mahdotonta” (Matt. 
17:20). 
   Vanhan testamentin mukaan Jumala voimassaan perustaa vuoret (Ps. 65:7) ja 
hän myös vihassaan ne siirtää (Job 9:5; vrt. Jer. 51:25). Jeesuksen tarkoituksena 
ei kuitenkaan ole puhua vuorien siirtämisestä erikoisena ihmetekona. Lausuman 
teho perustuu tässäkin kuvapuheessa pienen ja suuren vastakohtaisuuteen. Vaikka 
uskoa olisi sinapinsiemenen verran, se voisi toteuttaa jotain täysin mahdotonta.
   Mikä sitten on se mahdoton, minkä lähes näkymätön usko voi saada aikaan? 
Vanhan testamentin profeetalliseen julistukseen kuuluu keskeisesti ajatus vuorien 
murtumisesta  messiaanisena  aikana.  Aihe  nousee  esiin  jo  Jesajan  kirjan 
evankeliumi-jakson  avauksessa,  missä  Herralle  erämaahan  raivattava  tie 
(Johannes Kastajan sanoma!) toteutuu vuorten huippujen alentumisessa, “vuorten 
louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy” (Jes. 40:4-5). Niin julistaa myös 
Sakarja:  “Öljymäki  halkeaa  kahtia  idästä  länteen...  Koko  maa  Jerusalemin 
ympärillä...  on  muuttuva  tasangoksi”  (Sak.  14:4,  10).  Herran  pyhäkön  vuori 
puolestaan seisoo vahvana, ylimpänä kaikista vuorista (Jes. 2:2).
   Vuoria siirtävä usko on yksinkertaisesti  uskoa evankeliumiin, ilo-sanomaan 
Jumalan eskatologisesta kuninkuudesta ja vallasta. Jokainen, jolla on tuo usko, 
on  osallinen  eskatologian  tapahtumista,  joissa  vuoret  siirretään  ja  Jumalan 
kunnia  ilmestyy.  Heillä  on  lahjoista  suurin:  yhteys  ikiaikojen  Jumalaan,  joka 
armossaan  on  kutsunut  kansaansa  vielä  kerran  luokseen.  Siksi  usko  ei 
milloinkaan saa jäädä ulkonaiseksi ihmeuskoksi. Se on riemullista iloitsemista 
uudesta  pelastustodellisuudesta  Jeesuksen  opetuslapsena.  “Älä  pelkää  pieni 
laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan” (Luuk. 12:32).
   Jeesuksen  identiteetin  tarkastelu  johdattaa  meidät  hänen  hämmästyttävän 
kutsumustietoisuutensa  äärelle.  Jumalan  kuninkuuden  ja  tahdon  ainoana 
ilmoittajana  hän  kokoaa  Israelista  lopunajallista  seurakuntaa,  josta  tulee 
pelastuksen  perillinen.  Jumalan  valtakunnan  salaisuus  avautuu  jo  Jeesuksen 
julistuksessa.  Siksi  hänen  seuraajansa  pääsevät  lapseuteen,  missä  Jumalan 
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pelastusteot ovat todellisia. Uskossa Jumalaan heillä on osallisuus eskatologian 
tapahtumista,  joissa  Jumalan  tahto  toteutuu  maan  päällä.  Sellaiseen  uskoon 
heitä kasvatetaan Isä meidän –rukouksen perinteitä uudistavalla opetuksella.
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7 Toora – Jumalan rakkauden laki

Jeesuksen  opetus  laista  paljastaa  monia  näkökulmia  niin  hänen  suhteestaan 
perinteiseen juutalaisuuteen kuin hänen identiteetistäänkin. Lain opettamisella on 
keskeinen  asema  hänen  tehtävässään.  Hän  esiintyy  rohkeasti  Jumalan  lain 
viimeisenä  ilmoittajana  ja  sitoo  kuulijoiden  Jumala-yhteyden  rakkauden  lain 
vaatimukseen.

7.1. Tutkimuksen nykytilanne

Bultmannin aloittama eksistentialismin perinne muotoutui jännitteiseksi, koska 
sen  taustalla  vaikutti  yhä  Marburgin  vanha  uuskantilainen  eettinen  uskonnon 
tulkinta.  Siksi  myöskään  Lohsen  mukaan  Jeesus  ei  kehitellyt  mitään  omaa 
eettistä  ohjelmaansa,  vaan  puhui  Jumalan  tahdosta  kulloinkin  konkreettisissa 
tilanteissa.  Jeesus  toimi  siten  kuin  ansiokas  kantilainen  luterilainen  teologi. 
Lohsen näkemys kokoaakin  hyvin  yhteen modernin  eksegetiikan yleisimmäin 
tulkinnan.  Kasuistiikan  sijaan  sanotaan  tulleen  rakkauden  käskyn.  Lohse 
ajattelee,  että Jumalan tahto toteutuu uudessa vanhurskaudessa,  joka on myös 
Vuorisaarnan teema.  Se  merkitsee  kokosydämistä  Jumalalle  kuulumista.  Siksi 
vuorisaarna  kutsuukin  Lohsen  mukaan  opetuslapsia  elämään  tulossa  olevan 
Jumalan  valtakunnan  merkeissä  todeksi  uutta  vanhurskautta  Jumalan  tahtoa 
totellen (s. 45-46).

Lohsen  ohjelma  kuulostaa  hyvin  samalta  kuin  Harnackin  niin  ikään     
kantilainen  liberaaliteologinen  ohjelma,  johon  on  aikaisemmin  viitattu. 
Jeesuksen  uskonto  on  hänen  mukaansa  moraaliuskoa,  missä  “täydellisyys” 
asetetaan  uskonharjoituksen  päämääräksi.  Sisältöä  ei  kuitenkaan  oteta  enää 
Raamatusta. Tuollainen näkemys taittaa kuitenkin Jeesuksen julistukselta terän. 
Ensinnäkin  on  huomattava,  että  Jeesuksen  julistama  rakkauden  käsky  ei  ole 
Mooseksen lakia vastaan, vaan sen sisältö. Rakkauden käsky ei siten voi koskaan 
kumota Mooseksen moraalilakia. Se auttaa pikemminkin ymmärtämään sitä. 
   Juutalaisen  lakikäsityksen  osalta  E.P.  Sandersin  teoria  liittonomismista  on 
sittemmin vaikuttanut voimakkaasti uudempiin selityksiin. Sen mukaan laki ja 
nomismi olisi juutalaisuudessa alistettu liittokäsityksen alle. Liittoon kuuluminen 
olisi ensisijaista ympärileikkauksen tähden. Siten nomismilla olisi vain liitossa 
pysymiseen liittyvä merkitys. Niinpä Jeesuksen julistus selitetään voimakkaaksi 
kutsuksi  liiton pitämiseen.  Laki  merkitsee silloin vain ohjeita  kuuliaisuudessa 
elävälle  liiton  kansalle.  Tuon  näkemyksen  kapeus  piilee  siinä,  että  se  ei  ota 
huomioon Jeesuksen julistuksen eskatologista näköalaa ja tuomion todellisuutta.

Uudempi tutkimus on todennut, että niin Jeesuksen kuin hänen opetuslastensa     
käsitys  lain  luonteesta  ja  sisällöstä  linkittyy  luomisen  teologiaan  (Hengel). 
Käsitys  oli  yleinen  jo  ennen  Jeesuksen  aikaa  juutalaisessa  viisausteologiassa. 
Näkemyksen mukaan koko maailma on luotu rakkauden periaatteen mukaan ja 
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Tooran  käskyjen  kanssa  yhdenmukaiseksi.  Juuri  tästä  syystä  moraalilain 
perusteet  ovat  ikuisia  ja  muuttumattomia.  Sama  ajatus  avaa  käskyjen 
mielekkyyden: niiden rikkominen nousee ihmisen loukkaamattomuutta vastaan 
ja rikkoo hänen henkilönsä koskemattomuutta. Näin ollen käskyjen rikkominen 
toimii rakkautta vastaan ja turmelee luotua elämää.

7.2. Rakkauden laki

Jeesuksen  opetus  laista  keskittyy  hänen  esittämänsä  lyhyen  tiivistelmän 
ympärille. Kysymykseen tärkeimmästä käskystä hän vastaa: “Tärkein on tämä: 
‘Kuule,  Israel:  Herra,  meidän  Jumalamme,  on  ainoa  Herra.  Rakasta  Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ 
Toinen  on  tämä:  ‘Rakasta  lähimmäistäsi  niin  kuin  itseäsi.’ Näitä  suurempaa 
käskyä ei ole.” (Mark. 12:29-31). Tuon rakkauden kaksoiskäskyn lähtökohta on 
Mooseksen kirjoissa.
   Rakkauden  käskyn  motivaationa  Vanhassa  testamentissa  on  ensimmäinen 
käsky  ja  siihen  liittyvä  pyhyyden  vaatimus.  Kolmannen  Mooseksen  kirjan 
lakisäädöksissä  toistuu  muistutus  :  “Minä  olen  Herra,  teidän  Jumalanne”  (3. 
Moos. 18:1). Jumalan valitun kansan tulee elää kuuliaisena pyhyydessä, koska 
heillä  on  yhteys  elävään  Jumalaan.  “Olkaa  pyhät,  sillä  minä,  Herra,  teidän 
Jumalanne, olen pyhä.” (3. Moos. 19:1). Tuon pyhyyden toteuttaminen edellyttää 
oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta.  Varastaminen ja vääryyden tekeminen 
häpäisevät  Jumalan  pyhyyden  (19:11-16).  Siksi  yhteiselämän  tulee  perustua 
rakkaudelle: “rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.” (19:18).
   Vastaavalla tavalla  viidennessä Mooseksen kirjassa opetetaan jumalanpelon 
oikeasta sisällöstä: “että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne 
ja koko sielustanne... Hän ei ole puolueellinen... Hän huolehtii leskien ja orpojen 
oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee 
myös  teidän  rakastaa  muukalaista;  olettehan  itsekin  olleet  muukalaisina 
Egyptissä.”  (5.  Moos.  10:12,  17-19).  Sellainen  rakkauden  käsky  ei  tuntenut 
Jeesuksen  mielestä  rajoituksia,  kuten  laupiaan  samarialaisen  vertaus  osoittaa 
(Luuk. 10:30-37).
   Rakkauden  käsky  saa  toisen  muodon  kuuluisassa  “kultaisessa  säännössä”. 
“Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja 
profeetat.”  (Matt.  7:12).  Tuossa  säännössä  Jeesus  opettaa  lähimmäisen 
rakastamisen  käskyn  merkitystä.  Jumalan  luomassa  maailmassa  Toora, 
rakkauden laki toimii siten, että ihmiset edellyttävät toisiltaan sen täyttämistä. 
Ihmisten  oma  tahto  on  siten  periaatteessa  yhdenmukainen  Jumalan  tahdon 
kanssa.  Implisiittisesti  tuo  opetus  herättää  samalla  kysymyksen  siitä,  miksi 
tuollainen tahto ei toteudu maailmassa. Silloin nousee esille kysymys synnistä. 
Myöhemmin kiinnitetään tarkemmin huomiota siihen, miten opetus laista liittyy 
Jeesuksen eskatologiseen tuomion sanomaan.
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   Kultaisen  säännön  yhteydessä  viitataan  usein  Talmudin  kertomukseen 
pakanasta, joka koetteli juutalaisia opettajia. Hän meni Shammain luo ja sanoi: 
“Voit  tehdä  minusta  proselyytin,  jos  osaat  opettaa  minulle  koko  lain  minun 
seistessäni  yhdellä  jalalla”.  Shammai  ajoi  miehen  tiehensä.  Tämä  jatkoi 
matkaansa Hillelin luo ja toisti kysymyksensä. Hillel teki hänestä käännynnäisen 
vastaamalla:  “Mitä  itse  vihaat,  sitä  älä  tee  lähimmäisellesi.  Se  on  koko  laki. 
Loppu  on  selitystä.”  (bShab.  31a).  Kertomus  osoittaa,  että  lain  perustavan 
prinsiipin hakeminen kuului olennaisena osana tuon ajan juutalaiseen teologiaan.
   Jeesuksen  lakiopetuksen  suuri  rakkauden  teema  muodostaa  taustan 
Vuorisaarnan  ankarille  antiteeseille.  Niissä  esiintyy  jälleen  Jumalan  tahdon 
viimeinen ilmoittaja, Isän ainutkertaista sanomaa julistava Poika. Hän ei kumoa 
lakia, vaan tekee ilmoituksen täydelliseksi. Hän opettaa Israelille, mitä Jumalan 
pyhyyden ja täydellisyyden vaatimus todella merkitsee (Matt. 5:48).
   Jeesuksen opettama “suuremman vanhurskauden” laki annetaan vastakohdaksi 
isien  opetuksille.  Se  kattaa  tosin  myös  Vanhan  testamentin  käskyt,  ja  siten 
Jeesuksen  opetus  voitiin  ymmärtää  perinteen  rikkomiseksi.  Jeesus  asettaa 
sydämen asenteen lain rikkomisen kriteeriksi. Siten tappamisen ja aviorikoksen 
tekemisen kohdalla ei ole kyse vain konkreettisen teon kieltämisestä. Jokainen 
vihollisuus  on  rakkaudettomuutta  ja  rikkoo  siten  elämää  vastaan.  Jumalaa 
kohtaan  osoitetun  uskollisuuden  (5.  Moos.  10:20;  ks.  edellä  rakkauden  lain 
sisältö)  tulee  näkyä  uskollisuudessa  lähimmäisiä  kohtaan.  Se  merkitsi 
oikeudenmukaisuutta  ihmissuhteissa  ja  uskollisuutta  sitoumuksissa,  kuten 
avioliitossa.  Vanhassa  testamentissa  tuo  uskollisuus  näkyi  lisäksi  siten,  että 
israelilaiset vannoivat valansa Herran nimeen. Jeesuksen opetus ylittää tuonkin 
määräyksen. “Älkää vannoko lainkaan”, hän opettaa (Matt. 5:34). Kuuliaisuuteen 
pyrkivän opetuslapsen tulee välttää vannomista, koska kukaan ei kuitenkaan voi 
taata  lupauksensa  pitämistä.  Sen  sijaan  opetuslasten  tulee  elää  nöyrinä 
parannuksessa.
   Olisi  väärin  kuvitella,  ettei  Jeesuksen  opetus  muodostaisi  mitään  eettistä 
ohjelmaa. Harhakäsitys Jeesuksen suhteesta lakiin lienee tosin syntynyt jo hänen 
aikanaan,  koska  hän  joutui  vastaamaan  syytteeseen  antinomismista. 
Vastauksessaan  Jeesus  toteaa,  että  hän  ei  ole  tullut  kumoamaan  lakia  (Matt. 
5:17).  Jeesuksen  ilmoitusluontoinen  opetus  paremmasta  vanhurskaudesta  ei 
kohdistu  Mooseksen  lain  käskyjä  vastaan  eikä  kumoa  niitä.  Päinvastoin  se 
terävöittää käskyt sydämen asenteen tasolle ja osoittaa siten rakkauden todellisen 
olemuksen.
   Opetuksellaan  vihollisen  rakastamisesta  Jeesus  ylittää  kaikki  rajat  (Matt. 
5:43-47).  Rakkauden  käskyn  antanut  Jumala  on  koko  maailman  Luoja  ja 
jokaisen  ihmisen  Herra.  Siksi  rakkauden  lain  opetus  huipentuu  alistumisen 
käskyyn: “Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin” (Matt. 
5:39).  Silloin  viides  käsky  on  kääntynyt  päälaelleen,  ja  kaikki  inhimilliset 
reagointimallit  on  murrettu.  Tuossa  yhteydessä  mainittu  vanha  opetus  “silmä 
silmästä”  ei  ollut  tosiasiassa  mikään  kauhea  laki,  vaikka  se  nykyihmiselle 
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kuulostaakin  sellaiselta.  Se  oli  itse  asiassa  kohtuullinen  tasapuolisuuden  laki 
despoottisia verikostoja vastaan (Lemekin laki: “Jo yhdestä haavasta minä tapan 
miehen”,  1.  Moos.  4:23).  Jeesus  opettaa  kuitenkin  suurempaa  vanhurskautta: 
älkää tehkö pahalle vastarintaa.
   Jeesuksen opetus laista kertoo erityisesti sen, mitä hän tarkoittaa rakkaudella. 
Jumalan  ja  lähimmäisen  rakastamisen  kaksoiskäsky  toteutuu  kuuliaisuudessa 
Jumalalle. Se tarkoittaa Jumalan pyhyyden kunnioittamista kaikessa elämisessä. 
Tuon  Jumalan  pyhyyden  vakavasti  ottaminen  ei  olisi  mahdollista  ilman 
eskatologista  todellisuutta:  Jumala  ojentaa  armollisesti  kättään  kansansa 
puoleen. Uudessa uskontodellisuudessa opetuslapset saavat rukouksessa pyytää 
syntejään anteeksi, ja Jumala on heitä kohtaan armollinen.

7.3. Sapatit ja puhtaussäännökset

Vanhan testamentin laki, Toora, käsitti myös kultillisen lain. Sen keskeisimpiä 
tekijöitä  olivat  sapatin  pyhittäminen,  temppelijumalanpalvelus  ja  erilaiset 
puhtaussäännökset.  Jeesus  suhtautuu  noihin  kaikkiin  hämmästyttävällä 
eskatologisella  itsetietoisuudella.  Niin  hän  asettaa  julistuksen  Jumalan 
valtakunnasta  aktuaaliseen  lopunajalliseen  yhteyteen.  Osa  vanhan  testamentin 
kulttisäännöstöä  koskee  puhtaussäädöksiä.  Niiden  tarkoituksena  oli  kuvata 
Jumalan  pyhyyttä  ja  jumalanpalveluksen  puhtautta  vertauskuvallisella  tavalla. 
Jeesus  kuvaa omien seuraajiensa  ryhmää papillisen puhtauden yhteisönä.  Sen 
jäsenet ovat Juamalan pyhittämiä kuin papit temppelissä.

Raamatun  puhtaussäännöt  koskivat  monia  elämän  alueita.  Käytännössä     
tavallisia ihmisiä koskivat etenkin ruokailua ja kanssakäymistä koskevat säännöt. 
Papeilla nuo säännöt olivat tarkempia ja temppelipalveluun liittyi luonnollisesti 
huomattavasti  enemmän  sääntöjä  kuin  kansan  elämään  (leeviläisistä 
puhtaussäädöksistä  ks.  esim.  3.  Moos.  21;  4.  Moos.  8).  Fariseusten  liike  oli 
omaksunut perinteistä enemmän puhtaussäännöksiä elämänohjeisiinsa.  Siitäkin 
pidemmälle menivät essealaisten hurskaat “munkit” Qumranissa. He edellyttivät 
ainakin vihkiytyneiltä jäseniltään lähes kokonaan papillista puhtautta – mutta nyt 
sellaista  puhtautta,  jota  pidettiin  yllä  tiukoilla  säännöillä  ja  joka  päivä 
uudistettavilla rituaalisilla peseytymisillä.
   Evankeliumissa  kohtaamme  lähinnä  fariseusten  säännökset,  joita  vastaan 
Jeesus  puhuu  monessa  kohdassa.  Evankeliumien  perusteella  tiedämme  myös 
Jeesuksen  ajan  fariseusten  käytännöistä.  “Fariseukset  sen  paremmin  kuin 
juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, 
vaikkapa vain tilkkasella vettä...  He eivät  myöskään syö mitään torilta tuotua 
ennen  kuin  ovat  vihmoneet  sen.  Monia  muitakin  tapoja  he  ovat  ottaneet 
noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.” 
(Mark.  7:3-4).  Mainitun  rituaalisen  vihmonnan  ohella  sääntöihin  kuului 
kastautumisia,  jotka  suoritettiin  mikve-altaissa.  Niitä  oli  rakennettu  taloihin 
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sisälle,  ja  Jerusalemissa  tehdyt  kaivaukset  ovat  tuoneet  monia  myöhemmin 
päivänvaloon.

Jeesuksen  opetuslapset  eivät  “pesseet  käsiään”.  He  eivät  noudattaneet     
rituaalisia  puhtaussäännöksiä.  Jeesuksen  opetus  oli  tuolla  kohdalla  järkeen 
vetoava.  “Ei  ihmistä  voi  saastuttaa  mikään,  mikä  tulee  häneen ulkoapäin.  Se 
ihmisen saastuttaa,  mikä tulee hänen sisältään ulos.“ (Mark.  7:15).  Tuollaisen 
julistuksen motivaatio ei kuitenkaan ole filosofinen, vaan eskatologinen. Se käy 
paremmin ilmi muuta perinnettä koskevista keskusteluista.
   Paastoamista koskeva opetus tuo eskatologisen todellisuuden dramaattisella 
tavalla  esiin.  Kysymykseen,  miksi  opetuslapset  eivät  paastoa,  Jeesus  vastaa: 
“Eivät  kai  häävieraat  voi  paastota  silloin,  kun  sulhanen  vielä  on  heidän 
kanssaan!”  (Mark.  2:19).  Hääjuhla  oli  tyypillinen  lopun  ajan  eskatologista 
riemua kuvaava vertauskuva. Jeesus rinnasti oman toimintansa siihen viimeisten 
päivien uudistukseen, missä eskatologinen ilo Jumalan yhteydessä on jo alkanut. 
Paaston sijaan on tullut juhlapöytä. Syömäriksi ja viinin juojaksi haukuttu Jeesus 
oli tosiasiassa radikaalin eskatologisen ilon julistaja.
   Samanlainen  vastaus  liittyy  kysymykseen sapatista.  Opetuslapset  katkoivat 
kulkiessaan  tähkäpäitä  pellon  laidalta.  Se  oli  arkena  hyvin  tavallinen  tapaus. 
Peltoihin  piti  Mooseksen  lain  mukaan  jättää  huono-osaisia  varten  alue 
leikkaamatonta  viljaa,  jotta  köyhätkin  saisivat  välttämättömän hengenpitimen. 
Opetuslapset  erehtyivät  poimimaan  tähkiä  sapattina,  jolloin  ei  saanut  tehdä 
mitään askaretta. Silloin Jeesus joutuu vastaamaan joukkonsa käyttäytymisestä, 
joka oli  selvästi  Mooseksen lain vastaista.  Hänen vastauksensa tähän on yhtä 
riemullinen  ja  rohkea  kuin  edelliseenkin  kysymykseen.  “Ettekö  ole  koskaan 
lukeneet, mitä Daavid teki... Hän meni... Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, 
söi  ja  antoi  miehilleenkin,  vaikka  niiden  syöminen  oli  sallittua  ainoastaan 
papeille...  Sapatti  on  ihmistä  varten  eikä  ihminen  sapattia  varten.  “  (Mark. 
3:25-27). 

Daavidin  miesten  tavoin  Jeesuksen  opetuslapsijoukko  kulkee  (nyt     
vertauskuvallisesti)  Jumalan temppelissä ja  syö siellä  tarpeeseensa ruokauhrin 
antimia. Uudessa Jumalan valtakunnan todellisuudessa he elävät sapattia koko 
elämällään.  Heillä  on  täydellinen  yhteys  Jumalaan,  jonka  tahto  ja  kuninkuus 
toteutuvat  heidän  kohdallaan  heidän  seuratessaan  Jeesusta.  Tuo  todellisuus 
heijastuu  myös  Jeesuksen  itsetietoisesta  ilmoituslausumasta:  “Niinpä  Ihmisen 
Poika on myös sapatin herra” (Mark. 3:28).
   Samaa todellisuutta kuvaa kertomus, jossa Jeesus parantaa miehen sapattina. 
Parantaminen  oli  Jumalan  voimateko,  joka  oli  merkkinä  Jesajan  lupaamasta 
ihmeellisestä uudistuksesta viimeisinä päivinä. Siksi Jeesuksen oli helppo asettaa 
vastustajilleen vastakysymys: “Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vain 
tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen” (Mark. 3:4). Tuollaiseen 
kysymykseen  on  mahdoton  vastata,  mutta  sen  aiheuttama  reaktio  on  hyvin 
ymmärrettävä.  Jumalallisin  valtuuksin  toimiva  Jeesus  herättää  vihaa 
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uskonnollisen perinteen kannattajissa.  Siksi  koko Jeesuksen toiminta nostattaa 
jatkuvasti ristiriitoja suhteessa perinteiseen juutalaisuuteen.
   Uuden aikakauden todellisuus tulee Jeesuksen opetuksessa esille  erityisesti 
niissä kohdissa, missä hän käsittelee jumalayhteyden vaalimiseen tarkoitettuja 
kulttisäädöksiä.  Jeesus  vaihtaa  vanhan  perinteen  rohkeasti  eskatologiseen 
todellisuuteen, missä jumalalyhteyden katsotaan toteutuvan täydessä mitassa jo 
opetuslasten uskossa. Usko merkitsee osallisuutta Jumalan valtakuntaan, ja se 
on siksi sapatin ihanteen täyttymys. Samalla puhtaussäännösten asettamat rajat 
ovat murtuneet, koska lopunajallinen uudistus on avannut käsin tekemättömän 
Jumalan temppelin jokaiselle, joka ottaa sanan vastaan.

7.4. Lähimmäisenrakkaus tuomion kriteerinä

Jeesuksen  opetus  laista  ei  jää  koskaan  moraalikehoituksen  tai  rakkauden 
kuvaamisen  tasolle.  Siinä  on  aina  mukana  hyvin  vakava  Jumalan  pyhyyden 
perustodellisuus,  joka  näyttäytyy  puheena  tuomiosta.  Jumalan  olemus  on 
oikeudenmukaisuus  ja  hän  kostaa  synnin.  Jeesuksen  Isä  on  samalla  Vanhan 
testamentin kiivas Jumala, joka ei jätä sorrettujen tuskaa huomioimatta. Hän on 
palauttava oikeuden voimaan.
   Vuorisaarnan  lakiopetus  sisältää  tuon  näkökulman  äärimmäisen  musta-
valkoisesti. “Joka sanoo: ‘Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.” (Matt. 5:22). 
“Onhan parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu 
helvettiin.” (5:30). Ihmisillä ei ole puolusteltavaa Jumalan pyhyyden edessä. He 
vain elävät todellisuutta, joka tapahtuu heille.
   Lähimmäisen rakastamisen käskystä tulee Jeesuksen opetuksen mukaan myös 
viimeisen tuomion kriteeri.  “Totisesti:  kaiken,  minkä te  olette  tehneet  yhdelle 
näistä  vähäisimmistä  veljistäni,  sen  te  olette  tehneet  minulle”  (Matt.  25:40). 
Tuomarin sanat viimeisellä tuomiolla ovat ankarat: “Menkää pois minun luotani, 
te  kirotut,  ikuiseen  tuleen,  joka  on  varattu  Saatanalle  ja  hänen  enkeleilleen. 
Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te 
ette antaneet minulle juotavaa...” (25:41-42).
   Rakkauden laki on siten samalla sekä ihanne että uhka. Se paljastaa synnin 
vallassa  elävän  maailman  todellisen  tilanteen  Jumalan  edessä.  Samalla  se 
kuitenkin  kutsuu  sairaita  parantajan  luokse  eli  syntisiä  parannukseen  ja 
kääntymykseen.  Jumalan valtakunta  ei  kuitenkaan avaudu sille,  joka  kykenee 
täyttämään  täydellisyyden  lain  (minkä  Jeesus  opetuksellaan  osoittaakin 
mahdottomaksi  yritykseksi).  Jumala  avaa  valtakuntansa  armosta  syntisille  ja 
toivottomille ihmisille.
  Jumalan ilmoituksen antajana Jeesus radikalisoi lain. Rakkauden käsky koskee 
koko ihmistä ja elämän kaikkia alueita. Elämän tulee heijastaa Jumalan pyhyyttä 
ja  täydellisyyttä.  Kulttilakia  tarkastellaan  puolestaan  uudesta  eskatologisesta 
näkökulmasta.  Jumalan  valtakunta  toteuttaa  todellisen  sapatin.  Jeesuksen 
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seuraajat ovat maallisten puhtaussäännösten yläpuolella, koska Jumala itse on 
puhdistanut heidät omaan valtakuntaansa. Jumalan armahdus ylittää siten kaikki 
inhimilliset  uskonnolliset  säädökset.  Jumalan  pyhyyttä  ei  kuitenkaan  ole 
mitenkään  kumottu  eikä  lakia  hylätty.  Tulevan  tuomion  todellisuus  tekee 
valtakunnan sanomasta elämän ja kuoleman kysymyksen.
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8  Syntisten ystävä

Jeesuksen opetuksen omaleimaisuus näkyy siinä, miten hän suuntaa sanomansa. 
Muista juutalaisista ryhmistä poiketen hän kääntyy heikkojen ja halveksittujen 
puoleen.  Hän  sitoo  evankeliuminsa  heidän  elämäntilanteeseensa.  Siten  hän 
muuttaa ratkaisevasti perinteisiä arvojärjestyksiä.

8.1. Tutkimuksen nykytilanne

Anteeksiannon  julistaminen  saattaa  Jeesuksen  voimakkaaseen  ristiriitaan 
perinteisen  juutalaisuuden  kanssa.  Uuskantilaisen  liberalismin  hengessä 
Jeesuksen opetus Jumalan laupeudesta on kuitenkin nähty usein vain yleisenä 
rakkauden ja hyväksymisen julistuksena. Niin asian käsittää esimerkiksi Lohse, 
joka irroittaa armon sanoman Jeesuksen lain julistuksesta. Hänkin kuitenkin pitää 
selvänä, että tuollainen sanoma oli osa historian Jeesuksen opetusta: “Sanoin ja 
teoin Jeesus julistaa kohtaamilleen ihmisille syntien anteeksiantamusta”(s. 51). 
Tuo julistus olikin saumaton osa sitä eskatologista sanomaa, jota Jeesus julistaa 
kuulijoilleen.  Käsitys  Jumalan  tuomasta  armahduksesta  edellyttää  kuitenkin 
synkän  taustan.  Jumalan  kansa  elää  synnin  vallassa.  Elleivät  ihmiset  käänny 
Jumalan puoleen luottaen hänen pelastustekoonsa, he eivät voi kestää tuomion 
päivänä.
   Jeremias  on  kiinnittänyt  huomiota  siihen,  että  Jeesus  puhuu  syntien 
anteeksiannosta suoranaisesti vain parissa kohdassa. Armahtamisen teema tulee 
kuitenkin  selvästi  esille  sekä  monissa  vertauksissa,  joissa  on  kyse  velkojen 
anteeksiantamisesta,  että  Jeesuksen  toiminnassa,  kun  hän  on  yhteydessä 
syntisiin.  Goppelt  puolestaan  on  korostanut  ajatusta  Jumalan  aktiivisesta 
toiminnasta  Jeesuksen  vertauksissa  ja  toiminnassa.  Kun  Jeesus  antaa 
kuulijoilleen syntejä anteeksi, myös Jumala on silloin armahtanut heitä. Silloin 
Luoja itse ottaa luotunsa lopunajallisen Jumalan valtakunnan uuteen elämään.

Myös  syntien  anteeksiantamisen  suuri  tematiikkaa  liittyy  nykytutkimuksen     
mukaan  restauraation  eskatologiaan.  Profeetat  olivat  julistaneet  Jumalan 
armahtavan langennutta kansaansa aikojen lopulla.  Erityisesti  Jes.  53 linkittää 
tämän sanoman sovituksen päivään ja Herran Palvelijan kärsimykseen kansan 
syntien  edestä.  N.T.  Wright  onkin  todennut,  että  kun  Jeesus  julisti  ihmisille 
syntejä  anteeksi,  nämä  ymmärsivät  sanoman  näin:  pakkosiirtolaisuus  on 
lopullisesti päättynyt ja armahduksen aika on toteutunut.

8.2. Radikaali arvojärjestys

Jeesuksen ainutlaatuisuus  juutalaisten  uskonnollisten  ryhmien keskuudessa  oli 
siinä, että hän esiintyi syntisten ystävänä. Erityisesti Matteuksen evankeliumissa 
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Jeesuksen  sanoma  esitetään  rinnastuksena  Johannes  Kastajan  esiintymiselle. 
Aikaisemmin  mainittu  vastaus  tämän  oppilaille  korosti  valtakunnan 
evankeliumin  epäsovinnaisuutta.  Vastoin  temppelin  puhtaussäännöksiä  ja 
ankarien  lahkojen  (essealaiset)  säädöksiä  Jeesus  katsoi  Jumalan  tahdon 
toteutuvan  juuri  vammaisten  ja  heikkojen  sekä  erityisesti  syntisten  ihmisten 
keskuudessa (Matt. 11:5). 
   Jeesuksen  häkellyttävä  sanoma  nousee  täyteen  arvoonsa  juuri  Johannes 
Kastajan ankaran julistuksen muodostamaa taustaa vasten. “Johannes tuli, hän ei 
syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: ‘Hänessä on paha henki’. Ihmisen Poika tuli, 
hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ‘ Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja 
muiden syntisten ystävä!’.  Mutta  Viisauden teoista  Viisaus tunnetaan!” (Matt. 
11:18-19).  Johanneksen  messiastoiveet  eivät  välttämättä   näyttäneet  ensin 
toteutuvan  Jeesuksen  toiminnassa.  Niin  vastakkaisilta  noiden  kahden  maine 
vaikuttaa. Mutta Jeesuksen eskatologinen itsetietoisuus muuttaa suhtautumisen 
hänen  sanomaansa.  Hän  väittää  pelastuksen  ajan  koittavan  jo  hänen  oman 
julistuksensa kautta.
   Niinpä eskatologisen uudistuksen teema näkyy lähes kaikista kohdista, joissa 
puhutaan syntisen armahduksesta tai  anteeksiannosta.  Tullimiehen kutsuminen 
on siitä oiva esimerkki. Jeesus antautuu ateriayhteyteen kaikkien halveksimien 
syntisten  kanssa.  Hurskaan  juutalaisen  ohjeena  olisi  perinteisesti  ollut 
päinvastoin  erottautua  heidän  joukostaan.  Jeesus  kulkee  sen  sijaan  heidän 
kotiinsa  ja  rikkoo  siten  kaikki  mahdolliset  tuon  ajan  juutalaisuuden 
sovinnaisuudet. Ateriayhteys vieraiden kanssa oli ennen kaikkea läheisyyden ja 
huomattavan  yhteyden  merkki.  Se  oli  suurin  kuviteltavissa  oleva  tunnustus, 
minkä isäntä saattoi toiselle tarjota. Kutsun hyväksyminen puolestaan merkitsi 
samalla kutsujan hyväksymistä. 
   Hurskaiden  juutalaisten  kritisoidessa  Jeesusta  tuollaisesta  käyttäytymisestä 
tämä vastasi kutsumuksensa mukaisesti: “Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan 
sairaat.  Menkää  ja  tutkikaa,  mitä  tämä  tarkoittaa:  ‘Armahtavaisuutta  minä 
tahdon,  en  uhrimenoja’.  En  minä  ole  tullut  kutsumaan  hurskaita,  vaan 
syntisiä.”  (Matt.  9:12-13).  Pelastuksen  ulkopuolella  tulevat  olemaan  ne 
yhdeksänkymmentäyhdeksän,  jotka  eivät  tarvitse  armahdusta.  Mutta  Israelin 
jäännökseen  tulee  kuulumaan  joukko  niitä,  joita  tuskin  kukaan  voisi  heidän 
ulkonaisen elämänsä perusteella siihen lukea.

Jumalan  mielenlaatua  sellaisessa  viimeisten  päivien  kädenojennuksessa     
kuvaavat  hyvin  Luukkaan  tallentamat  vertaukset.  Hopearahansa  kadottanut 
nainen  etsii  tarkoin  löytääkseen  omansa,  ja  löydettyään  hän  iloitsee 
ystävättäriensä kanssa suurella riemulla. Syntiset ovat kadoksissa ja Jumala itse 
etsii heitä. Hän ei etsi heitä vihassaan, vaan armossaan, voidakseen johtaa heidät 
sisälle  valtakuntaan.  “Yhtä  lailla,  sen  sanon  teille,  iloitsevat  Jumalan  enkelit 
yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen.” (Luuk. 15: 10).
   Kuuluisa  tuhlaajapoika-vertaus  rikkoo  perinteisen  jumalakäsityksen  rajat 
lopullisesti.  Siinä  yhteiskunnalliseen  asemaan  perustuvat  roolit  sekoitetaan 
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kokonaan. Tuhlaajapoika on yhteiskunnan hyljeksimä syntinen, joka on vihan ja 
oikeudenmukaisen tuomion alainen. Hänen lähestyessään isän taloa isä kuitenkin 
hylkää  kaikki  käytöstapansa.  Hän  syöksyy  pojan  luokse  kuin  orja  kuninkaan 
viereen. Poika otetaan ilolla vastaan ja häntä kohdellaan kuin esikoista (mistä 
syystä  oikea  esikoinen  pahoittaa  mielensä).  Isän  mielessä  on  kuitenkin  vain 
pojan  pelastuminen.  “Minun  poikani  oli  kuollut  mutta  heräsi  eloon,  hän  oli 
kadoksissa,  mutta  nyt  hän  on  löytynyt”  (Luuk.  15:24).  Jumalan  rakkaus  on 
etsivää rakkautta, joka kohdistuu halveksittuihin ja syntisiin – kaikkiin sairaisiin, 
jotka tarvitsevat parannusta.
   Syntisille julistettu evankeliumi korostaa kääntymyksen vaatimuksen merkitystä 
Jeesuksen  opetuksessa.  Jumalan  valittu  kansa  ei  olekaan  automaattisesti 
Jumalan valtakunnan kansa. Jokaisen kuulijan tulee tehdä parannus ja kääntyä 
Jumalan puoleen, koska tämä on viimeisiä kertoja ojentamassa kättään kansansa 
puoleen. Jumalan armahdus on kylläkin täydellinen. Siksi valtakunnan sanoma 
on  ilosanoma.  Se  on  sanoma  Jumalasta,  joka  rakkaudella  hakee  halveksi-
tuimpiakin syntisiä takaisin luokseen.

8.3. Valta antaa syntejä anteeksi

Syntien  anteeksiantaminen  on  juutalaisessa  uskossa  sidottu  sovituksen 
suorittamiseen.  Se  toteutui  temppelijumalanpalveluksen  kautta.  Siinä 
uhrikäytäntö  ja  erityisesti  suuren  sovituspäivän  juhla  välittivät  Jumalan 
armahduksen  israelilaisille.  Lahkoutuneessa  juutalaisuudessa  tuo  niinkin 
keskeinen seikka tulkittiin uudelleen. Kuten aikaisemmin luvussa 2.4. on nähty, 
olivat  Qumranissa  asuneet  essealaiset  ottaneet  sovitustehtävän  ja  oikeuden 
armahdukseen  sekä  syntien  puhdistamiseen  omalle  neuvostolleen.  Yhteisön 
jäsenet  saivat  anteeksiannon yhteisön neuvoston välityksellä  ilman varsinaista 
uhritoimitusta.  Tuo  käytäntö  oli  edelleen  sidoksissa  ryhmän  kiivaaseen 
temppelikritiikkiin.

Jeesuksen  valta  antaa  syntejä  anteeksi  perustui  hänen  tietoisuuteensa     
ainutlaatuisesta  eskatologisesta  tehtävästä.  Halvaantuneelle  miehelle  lausutut 
sanat  “Poikani,  sinun  syntisi  annetaan  anteeksi”  (Mark.  2:5)  oikeutetaan 
parantamisella. Parantaminen tapahtuu, “jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla 
on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi” (Mark. 2:10). Jumalan valtakunnan 
esiin tulo toteutuu Jeesuksen toiminnassa. Siksi myös Jumalan armahtavaisuus 
kohtaa ihmisiä hänen julistuksensa kautta. Jumala itse on lähestynyt luotujaan. 
Siksi  anteeksianto  on  keskeinen  osa  uuden  valtakunnan  jäsenten 
elämäntodellisuutta.
   Synti  nähdään  erityisesti  velkana,  joka  ihmisellä  on  Jumalalle.  Sellaisena 
ihmisen  jumalasuhde  esitetään  esimerkiksi  vertauksissa  kahdesta  velallisesta 
(Luuk.  7:41-43)  ja  armottomasta  palvelijasta  (Matt.  18:23-35).  Edellinen 
vertauksista liittyy kohtaukseen syntisen naisen kanssa Simonin talossa. Nainen 
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etsi  Jumalan  evankeliumia  Jeesuksen  opetuksesta.  Sen  löydettyään  Jumalan 
armahtava  laupeus  herätti  hänessä  syvän  rakkauden  armahduksen  suojaa 
kohtaan. “Hän sai paljon anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa 
anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän” (Luuk. 7:47). Antiteettisen parallelismin 
avulla Jeesus opetti kääntymyksen oikeaa mieltä. Jumalan valtakuntaan tulevat 
ne, joilla on suuri velka ja paljon anteeksi saatavaa.
   Velasta  puhuu  myös  Isä  meidän  –rukous,  joka  opettaa  rukoilemaan 
anteeksiantamusta  jatkuvasti  (Matt.  6:12).  Armahdus  on Jumalan valtakunnan 
etuoikeus,  joka  on  annettu  Jeesuksen  seuraajille.  Lopunajan  seurakunta  on 
uudistettu uuteen todellisuuteen ihmissuhteissa.  Synnittömyyttä ei  tässä ajassa 
sille voi luvata, mutta synnin valta voidaan murtaa anteeksiantavalla mielellä. 
Siksi  keskinäinen anteeksiantaminen on lopun ajan  seurakunnan tuntomerkki: 
“Jos  te  annatte  toisille  ihmisille  anteeksi  heidän  rikkomuksensa,  antaa  myös 
taivaallinen  Isänne  teille  anteeksi.  Mutta  jos  te  ette  anna  anteeksi  toisille,  ei 
Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” (Matt. 6:14-15).

Itse Isä meidän -rukous on tosin armollinen eikä aseta ehtoja. Sen lause “niin     
kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” toteaa 
saman “avainten vallan” eli synninpäästön lahjan, joka evankeliumeissa annetaan 
Pietarille  –  ja  tietysti  myös  muille  apostoleille.  Kristillisen  seurakunnan 
ihmeellinen etuoikeus on osallistua Jumalan työhön: kristitty saa julistaa synnit 
anteeksi sille, joka on rikkonut häntä vastaan.

Rukouksessa  on  toinenkin  merkittävä,  henkilökohtainen  piirre.  Tässä     
maailmassa elävä “valtakunnan lapsi”  pyytää joka päivä pääsyä kiusauksesta. 
Sellaiseen mielenlaatuun ohjaa Jeesuksen sana langenneelle naiselle (Joh. 8:11): 
“Mene,  äläkä enää tee syntiä”.  Saman asenteen esikuvana esitellään Sakkeus, 
joka jakaa puolet omaisuudestaan köyhille. “Keneltä olen liikaa kiskonut, sille 
maksan nelinkertaisesti takaisin” (Luuk 19:8).
   Jeesuksen opetus anteeksiannosta ja sen mukainen toiminta kertovat  nekin 
eskatologisesta todellisuudesta, joka on tuonut pelastuksen jokaisen ulottuville. 
Jumala  on  kääntänyt  kasvonsa kansan puoleen ja  kutsuu jokaista  armahtaen 
luokseen. Velka annetaan anteeksi ja uudistus on todellinen. Jumalan laupeuden 
seurauksena  keskinäisestä  anteeksiannosta  tulee  lopun  ajan  seurakunnan 
tuntomerkki.
   

8.4. Jeesus ja Qumranin vanhurskauden opettaja

Jeesuksen  identiteetti  eskatologisena  julistajana  ja  Jumalan  armahduksen 
välittäjänä  tulee  selvästi  esille,  kun  hänen  toimintaansa  verrataan  Qumranin 
kirjoituksissa  esiintyvän  Vanhurskauden  opettajan  hahmoon.  Tekstien  mukaan 
Vanhurskauden  opettaja  oli  ennen  kaikkea  lain  tulkitsija,  joka  oli  saanut 
viimeisinä aikoina profeetallisen tehtävän Israelissa. "Hänen sydämeensä Jumala 
pani viisautta, jotta hän tulkitsisi kaikki Hänen palvelijoidensa profeettojen sanat. 
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Niiden kautta Jumala ilmoitti kaiken, mitä tulisi tapahtumaan Hänen kansalleen 
ja maalleen." Tekstin kirjoittajan mukaan ihmiset "kuulevat Papin suusta kaiken 
sen, mitä tulee tapahtumaan viimeiselle sukupolvelle" (1QpHab. II, 7–10).
   Vanhurskauden opettaja ei missään nimessä korottautunut Messiaaksi. Siinä 
mielessä hän eroaa monista lahkojen johtajista selvästi. Syitä siihen on moniakin. 
Ensinnäkin messiashahmot olivat lähinnä poliittisia. Tosin myös papilla saattoi 
olla messiaaninen tehtävä, mutta kukaan ei voinut korottaa itse itseään sellaiseen 
asemaan.  Vain  Jumala  saattoi  osoittaa  Messiaan  kansalle.  Vanhurskauden 
opettajaa ei kukaan osoittanut sellaiseksi Messiaaksi.
   Toisaalta Qumranin teksteistä voidaan nähdä, että Vanhurskauden opettaja ei 
itse edes esiintynyt messiaanisesti. Hän oli kyllä karismaattinen henkilö, suuri 
johtaja ja loistava lain tulkitsija. Hänen johtava asemansa perustui kuitenkin juuri 
opettamiseen. Se oli hänen saamansa tehtävä Jumalalta. Siinä hän halusi palvella, 
mutta sen yläpuolelle hän ei korottanut itseään.
   Vanhurskauden opettajan itseymmärrys käy ilmi myös hänen kirjoittamistaan 
psalmeista.  Qumranin  psalmien  joukossa  on  lauluja,  joita  tuskin  voi  ajatella 
kenenkään toisen kirjoittamiksi. Ne sopivat historian tilanteeseen hyvin ja ne on 
lisäksi  kirjoitettu  minä–muotoon.  Qumranin psalmien eli  Kiitoslaulujen kirjan 
palstalla kahdeksan oleva laulu alkaa sanoilla: 
"Ylistän sinua, Herra, koska olet asettanut minut 
virtaavaksi lähteeksi erämaahan,
vesipuroksi kuivaan maahan
ja puutarhan varjelijaksi." (1QH VIII, 4–5)
   Tuo psalmi paljastaa Vanhurskauden opettajan vankan luottamuksen Jumalaan. 
Vaikka hän on joutunut eroon temppelistä, ja vaikka Jerusalem on jumalattomien 
vallassa, Jumala pitää huolta kansastaan. Menneiden aikojen tapaan Jumala jättää 
kansalleen "jäännöksen", joka toteuttaa luvatun kansan tehtävää. Vanhurskauden 
opettaja  ylistää  laulussaan  Jumalaa  siitä,  että  tämä  on  asettanut  hänet 
vesilähteeksi erämaahan. Lause on osoitus voimakkaasta itsetietoisuudesta. Juuri 
Vanhurskauden opettaja on valittu hengellisen erämaan virvoittajaksi. Hän uskoo 
Jumalan toteuttavan lopunajallisia pelastustekojaan juuri hänen kauttaan. Siten 
hän  on  profeettojen  kaltainen  Jumalan  tahdon  julistaja.  Ainoastaan  hänen 
seuraajansa saavuttavat sen pelastuksen, joka tulee Jumalalta.
   Vanhurskauden  opettajan  ja  Jeesuksen  rinnastaminen  osoittaa  sekä 
yhtäläisyyksiä  että  eroja.  Molemmilla  oli  kutsumus  profeetalliseen  tehtävään 
lopun  ajan  Israelin  pelastamiseksi.  Vanhurskauden  opettaja  katsoi  kuitenkin 
olevansa ainoastaan Jumalan puutarhan, Israelin, varjelija ja huolenpitäjä. Hänen 
auktoriteettinsa perustui lain ja perinteen tulkintaan. Jeesuksen identiteetti lepää 
Jumalan  lopullisen  ilmoituksen  varassa.  Poikana  hän  ilmoittaa  uuden 
ilosanoman, joka murtaa vanhan perinteen ja tulkitsee jopa lain kohtia uudelleen.

Myös  Jeesuksen  suhtautuminen  Israelin  synteihin  erosi  Vanhurskauden     
opettajan  opetuksesta.  Molemmat  tosin  arvostelivat  papistoa  muiden 
ihmisryhmien  ohella.  Jeesuksen  ainutlaatuisuus  oli  kuitenkin  siinä,  että  hän 
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esiintyi  "syntisten  ystävänä".  Lopun  ajan  ilosanoma  johti  syntisiä  Jumalan 
valmistamaan pelastukseen. Vanhurskauden opettajan julistama pelastus taas ei 
ollut ilosanomaa eskatologisesta uudistuksesta. Hän kutsui israelilaisia takaisin 
siihen Jumalan liittoon, jonka Mooses oli antanut kansalle. Se nähdään selvästi 
Qumranin Yhdyskuntasäännön alusta,  joka sekin on ilmeisesti  Vanhurskauden 
opettajan kynästä.
   "Heidän tulee etsiä Jumalaa (kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan), ja 
tehdä sitä, mikä on hyvää ja oikeaa Hänen edessään, niin kuin Hän on käskenyt 
Mooseksen ja kaikkien palvelijoidensa profeettojen kautta. Heidän tulee rakastaa 
kaikkea,  minkä  Hän on  valinnut,  ja  vihata  kaikkea,  minkä  Hän on  hylännyt. 
Heidän tulee pysyä kaukana kaikesta pahasta ja pitäytyä hyvissä töissä, ja tehdä 
totuutta, vanhurskautta ja oikeutta maassa." (1QS I, 1–6).
   Vanhurskauden  opettajan  sanomaa  voidaan  verrata  Johannes  Kastajan 
julistukseen.  Molempien  julistamalla  pelastuksella  oli  ehtonsa.  Se  ei  voinut 
toteutua, elleivät israelilaiset kääntyisi pois synnistään ja noudattaisi Mooseksen 
lakia. Kansan ongelmien syynä olivat sen synnit. Vain kääntyminen pois noista 
synneistä saattoi tuoda uudistuksen. Qumranin yhteisön tehtävänä oli ankarasti 
kilvoitellen  ja  lakia  täyttäen  toimia  "uskollisena  jäännöksenä".  Siten  se  voisi 
välittää pelastusta koko kansalle. Syntiset eivät löytäneet sieltä ystävää. Kyseessä 
oli päinvastoin tarkka erottautuminen langenneesta kansasta.
   Pelastuksen odotuksen suhteen Jeesuksella ja Vanhurskauden opettajalla on 
kyllä yhtäläisyyksiä. Kumpikin oli hyvin vakuuttunut siitä, että Jumala tarttuu 
pian  tapahtumiin  ja  tuo  omilleen  pelastuksen.  Molempien  ympärillä  oli 
kahdentoista miehen ydinjoukko, jonka tehtävänä oli levittää Jumalan sanomaa 
kansan keskuuteen. Qumranin ryhmän julistajat tosin yrittivät saada ihmisiä vain 
omaan  ryhmäänsä,  jolla  oli  hallussaan  pelastuksen  avaimet.  Jeesus  valitsi 
kaksitoista opetuslasta, joiden toiminta kuvasti pelastuksen tuloa koko Israelille. 
Jeesuksen  odottama  pelastus  ei  kuitenkaan  ollut  pienen  erämaahan  paennen 
ryhmän etuoikeus. Se oli kaikille ihmisille avoin evankeliumi, joka julistettaisiin 
katoilta ja huudettaisiin toreilta.
   Vanhurskauden opettaja ei ole Jeesuksen esikuva eivätkä hänen näkemyksensä 
muistuta  Jeesuksen julistusta.  Kuitenkin on selvää,  että  heillä  molemmilla  oli 
samanlainen tausta ja samat lähtökohdat.  He perustelivat  julistustaan samoilla 
pyhillä  kirjoituksilla.  Molempien julistuksen keskuksessa oli  Jumalan tahto ja 
Jumalan  valmistama  pelastus.  Qumranin  opettaja  oli  vanhan  liiton  hurskas 
edustaja. Hän otti todesta Jumalan tahdon ja Mooseksen lain. Sellaiselta pohjalta 
hänen sanomansa oli kuitenkin vanhaa viiniä vanhoissa leileissä. Siitä puuttui se 
Jumalan valtakunnan todellisuus, joka teki Jeesuksen julistuksesta ainutlaatuisen.
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9  Jeesuksen eskatologinen julistus

Jeesuksen  voimakas  eskatologinen  julistus  polarisoitui  Jumalan  ehdottoman 
rakkauden lain  ja  syntisille  julistettavan  anteeksiannon väliseen  jännitteeseen. 
Vain kääntymällä Jumalan puoleen kansa voi välttää Jumalan vihan ja tuomion. 
Jumalan armahtavan evankeliumin ainoana ilmoittajana Jeesus kokosi viimeisten 
päivien seurakunnan, joka odotti Jumalan kuninkuuden lopullista toteutumista. 
Tuollainen  eskatologinen  todellisuus  näkyy  Jeesuksen  opetuksesta  kahdella 
tavalla. Toisaalta se on jo nyt murtautumassa maailmaan Jeesuksen toiminnan 
kautta. Toisaalta Jumalan kuninkuuden ilmestyminen on edessäpäin. Jeesuksen 
opetuslapsijoukko odottaa sen toteutumista uskossa ja toivossa.

9.1. Tutkimuksen nykytilanne

Saksalaisen liberalismin perinteessä Jeesuksen eskatologinen opetus on yleensä 
nähty  äärimmäisen  kaksijakoisena.  Jeesus-tutkimus  oli  riisunut  kohteensa 
kaikesta  messiaanisesta  tietoisuudesta.  Siksi  Jeesuksen  julistusta  pidettiin 
pelkästään tulevaisuuteen suuntautuvana lopun ajan odottamisena. Toisaalta juuri 
tuohon  aiheeseen  liittyi  yksi  keskeisimmistä  tutkimuksen  ongelmista.  Miten 
tulisi tulkita pikaisen lopun odotus, joka ei historian todellisuudessa näyttänyt 
toteutuvankaan? 
   Bultmann yritti ratkaista ongelman hylkäämällä futuurisen eskatologian. Hän 
sijoitti  sen tilalle eksistentiaalisen ratkaisun kuulijan todellisuudessa, mitä hän 
piti eskatologisena tapahtumana. Cullmannin pelastushistoriallisessa tulkinnassa 
puolestaan  Jeesuksen  toiminta  nähdään  Jumalan  pelastavan  työn  keskuksena. 
Siinä eskatologian tapahtumat alkavat jo toteutua, mutta tulevaisuus jää yksin 
Jumalan  kaikkivaltiuden  tietoon.  Yhä  tänä  päivänä  saamme  kuulla  teologien 
eksistentialistisia dogmeja,  jotka julistavat:  Jeesus odotti  Jumalan valtakuntaa, 
mutta sen sijaan tulikin kirkko.
   Jeremiaksen avaamassa tutkimussuunnassa Jeesuksen toiminnan eskatologinen 
todellisuus  on  nostettu  voimakkaasti  esille.  Siksi  koko  aihetta  käsitellään 
painottuen  pelastushistorialliseen  tulkintaan.  Jeesuksen  ja  hänen  seuraajiensa 
identiteettiin kuului erottamattomasti usko Jumalan toiminnan ajankohtaisuuteen. 
Siksi  he  myös  uskoivat  ajan  täyttyvän  pian  lopullisesti.  Kuten  aiemmin  jo 
todettiin,  2000-luvulla  Jeesus-tutkimuksen  laajennuttua  myös  eskatologian  eri 
piirteisiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämänkin aihepiirin 
kohdalla  vanha  redusoiva  tulkinta,  joka  päätyi  sosiologisiin  kuvauksiin,  on 
joutunut väistymään sisältöä painottavan tulkinnan tieltä. 
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9.2. Ihmeet ja voimateot

Luukas  avaa  kertomuksen  Jeesuksen  toiminnasta  saarnalla  Nasaretin 
synagogasta.  Siinä  hän  yhdistää  Jeesuksen  tehtävän  Jesajan  ennustukseen 
Hengellä voidellusta Jumalan palvelijasta (Jes 61:1-2): “Herran henki on minun 
ylläni,  sillä  hän  on  voidellut  minut.  Hän  on  lähettänyt  minut  ilmoittamaan 
köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista...”  (Luuk.  4:  18).  Matteus  puolestaan  kokoaa  Jeesuksen  parannus-
ihmeisiin liittyvän toiminnan Jesajan luvulla 42:1-4 (Matt. 12:15-21). Jumalan 
palvelijan  tehtävään  kuului  uudistavan  luomistodellisuuden  toteuttaminen 
toiminnassaan.
   Markuksen  evankeliumin  alkuun  on  koottu  useita  parantamiskertomuksia. 
Jeesus parantaa Simonin anopin kuumeesta (Mark. 1:31). Edelleen hän puhdistaa 
spitaalisen (1:41). Lisäksi hän ajaa ulos riivaajia (1:25). Markuksen yhteenveto 
Kapernaumin toiminnasta kuuluukin ytimekkäästi: “Hän paransi useita erilaisten 
tautien  vaivaamia  ja  ajoi  ulos  monia  pahoja  henkiä”  (1:  34).  Myöhemmin 
kerrotaan  mm.  kuuron  (Mark.  7:35)  ja  sokean  (10:52)  parantamisesta.  Edes 
kriittisin evankeliumikritiikki ei voi torjua noita kertomuksia, jotka oikeuttavat 
Markuksen kuvauksen Jeesuksen toiminnasta sairauksien parantajana (6:56).
   Jeesuksen karismaattinen toiminta merkitsi siten todistusta siitä, miten Jumala 
itse  toimi  hänen  työnsä  kautta  Jumalan  valtakunnan  toteuttamiseksi. 
Luomakunnan uudistuminen oli eskatologinen merkki lopun ajan koittamisesta. 
Jeesuksen toiminnassa se tapahtui vain elämän ajaksi, mutta se oli yhtä kaikki 
kuva tulevasta uudistuksesta, joka tekisi kaiken uudeksi.
   Jeremiaksen  mukaan  tuolla  Jumalan  palvelijan  tehtävällä  oli  keskeinen 
merkitys Jeesuksen kutsumustietoisuudelle.  Luukkaan tallentamassa traditiossa 
on lause profeetan kohtalosta. Vanha käännös on tällä kertaa johdonmukaisempi: 
“Katso,  minä  ajan  ulos  riivaajia  ja  parannan  sairaita  tänään  ja  huomenna,  ja 
kolmantena  päivänä  minä  pääsen  määräni  päähän”  (Luuk.  13:32).  Tuo 
“kolmannen  päivän”  lausuma  ei  ole  pääsiäisen  jälkeinen  muotoilu,  vaan  se 
sisältää  yleisen sanonnan kolmannesta  päivästä  erityisenä käännekohtana (vrt. 
Mark.  14:58;  15:29).  Jeesuksen  lause  sisältää  siten  vahvan  sitoutumisen 
profeetalliseen kohtaloon: hän julistaa Jumalan valtakunnan toteutumista, mutta 
vastakkainasettelu  perinteisen  juutalaisuuden  kanssa  on  väistämätön.  Hänen 
karismaattinen palvelustehtävänsä tulee kohtaamaan ratkaisevan käännekohdan, 
jolloin hän myös kokee profeetan kohtalon.
   Jeesuksen parantamistoiminta oli merkkinä Jumalan työstä ja luomakunnan 
lopunajallisesta uudistuksesta. Se oli osa sitä kutsumusta, joka Jeesuksella oli 
köyhien  evankeliumin  julistajana.  Jumalan  rakkaus  kohdistui  vähäisiin  ja 
heikkoihin.  Heidän  kauttaan  Jumala  toteutti  valtakuntansa  esiin  tuloa.  Siksi 
myös  tuo  toiminta  herätti  vastustusta  juutalaisissa  opettajissa  ja  synnytti 
vihamielistä suhtautumista Jeesusta kohtaan.
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9.3. Demonien valta murtuu

Lopun  aikojen  todellisuutta  kuvataan  evankeliumeissa  lisäksi  henkivaltojen 
taisteluksi.  Demonit  pitävät  ihmisiä  vallassaan  ja  eksyttävät  heidät  Jumalan 
luota.  Saatanalla  on  oma valtakuntansa  (Matt.  12:26)  ja  se  on  sotajoukkojen 
komentaja (Luuk. 10:19). Demonit ovat sen sotilaita (Mark. 5:9). Ei ole ihme, 
että saastaisten henkien ulos ajamista kuvataan taistelun kaltaiseksi tilanteeksi, 
kuten  tapahtuu  esimerkiksi  heti  Markuksen  evankeliumin  alussa  esiintyvässä 
kertomuksessa (Mark. 1: 23-27). Niin demonit kuin sairaudetkin ovat Saatanan 
siteitä, joilla se pitää ihmisiä vankinaan (Luuk. 13:16). 
   Pelastuksen  aika  merkitsee  Saatanan  vallan  tuhoamista  (niin  Mark.  1:24, 
“oletko tullut tuhoamaan meitä?”). Riivaajien ulos ajaminen on siten merkittävä 
osa Jumalan vallan ja valtakunnan julistamista. “Jos minä... ajan pahoja henkiä 
ihmisistä  Jumalan  sormella,  silloinhan Jumalan  valtakunta  on  jo  tullut  teidän 
luoksenne”  (Luuk.  11:20).  Pelastuksen  ajan  koittaessa  Jeesus  näkee  Saatanan 
vallan murtuvan konkreettisesti. “Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta 
kuin  salama”  (Luuk.  10:18).  Taistelu  onkin  käyty  taivaassa  ja  sieltä  Saatana 
joutuu karkoitetuksi.
   Kun  Jeesus  lähettää  opetuslapsensa  julistamaan  valtakunnan  evankeliumia 
ympäri maata, riivaajien ulos ajaminen on yksi osa heidän tehtäväänsä  (Mark. 
3:14-15; Matt. 10:8). Luukkaan mukaan se on myös opetuslasten riemun kohde 
heidän  päästessä  osallisiksi  Jumalan  valtakunnan  toteutumisesta  omassa 
julistustoiminnassaankin (Luuk. 10:17).
   Myös  riivaajien  ulos  ajamisen  yhteydessä  Jeesuksen  vastakkainasettelu 
perinteisen  juutalaisuuden  kanssa  kärjistyy.  Evankeliumeissa  on  useampi 
maininta  siitä,  että  Jeesusta  itseään  syytettiin  Saatanan  kätyriksi.  “Itsensä 
Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkoittaa” (Matt. 12:24). 
Tuo  lause  liittyy  Jeesuksen  puheeseen  Saatanan  riitautuvasta  valtakunnasta. 
Jumalan  vihollinen  ei  suinkaan  ole  ruvennut  kiistelemään  omiensa  kanssa. 
Jeesusta  ei  voi  lukea  demonien  joukkoon.  Vain  Jumalan  vallalla  voi  ihmiset 
vapauttaa Saatanan vallasta. Ja juuri sitä Jeesus toteuttaa omassa toiminnassaan 
(Mark. 3:22-30par.).
   Jeesuksen kohtalon joutuvat kokemaan myös hänen seuraajansa. “Jos talon 
isäntää  nimitetään  Belsebuliksi,  kuinka  paljon  helpommin  sen  nimen  saa 
talonväki!” (Matt.  10:25).  Sanaleikki  talon isännästä (beel  zebul)  nostaa esiin 
Jeesuksen  maineen  pahojen  henkien  karkoittajana:  kanaanilainen  jumala 
Belsebul  oli  pahojen  henkien  päämies.  Juuri  eksorsismit  olivat  yksi  osoitus 
Jeesuksen eskatologisesta tehtävästä,  joka toteutti  Jumalan vallan toteutumista 
maan päällä.
   Myös  taistelu  pahoja  henkiä  ja  Saatanaa  vastaan  kuuluvat  Jeesuksen 
eskatologiseen toimintaan. Hän ajaa riivaajia ulos Jumalan voimalla. Saatanan 
valta on murrettu. Jumalan valta ja valtakunta toteutuvat ja Jeesus vapauttaa 
ihmiset paholaisen kahleista Jumalan ihmeellisen rakkauden alle. 
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9.4. Jeesus ja Jerusalemin temppeli

Jeesuksen toiminnan tarkastelu on jo monessa kohdassa osoittanut, että hänen 
julistuksensa  ja  toimintansa  asettivat  kuulijat  aivan  uuden  eskatologisen 
todellisuuden  eteen.  Hän  väitti  Jumalan  valtakunnan  avautuvan  sen  sanoman 
kautta,  joka  yksin  hänelle  oli  ilmoitettu.  Lisäksi  hän  sanoi  toiminnallaan 
toteuttavan sitä lopun aikojen uudistusta, jonka Jumala itse oli luvannut suorittaa. 
Noiden  teemojen  ohella  Jeesus  julisti  kuitenkin  selvästi  Jumalan  vallan 
toteutumista tulevaisuuden asiana. Siihen liittyisivät vanhatestamentilliset lopun 
ajan  tunnusmerkit  ja  sen  sisältönä  olisivat  apokalyptisen  maailmanlopun 
tapahtumat.
   Vaikka Jumalan valtakunta oli  jo lähellä ja sen osallisuuteen saattoi päästä 
Jeesuksen evankeliumin kautta, tuo kaikki oli vasta “synnytystuskien alkua”, tai 
kenties  niiden ennakoimista.  Apokalyptisessä  hengessä  Jeesus  julisti  tuomiota 
sekä  temppelille  että  Jerusalemille.  Temppeli  joutuisi  hajoitetuksi  maahan: 
“tänne ei  jää kiveä kiven päälle” (Mark.  13:2).  Sama viesti  löytyy temppelin 
pihan  mielenosoituksesta.  Tutkijat  ovat  tosin  kiistelleet  siitä,  onko  kyse 
temppelin  puhdistamisesta  vai  demonstraatiosta  (Mark.  11:15-17par.),  mutta 
eskatologian  kontekstissa  vastaus  on  ilmeinen.  Jeesus  ennustaa  radikaalilla 
mielenosoituksellaan maallisen temppelin tuhoa ja messiaanisen temppelin tuloa.

Tapahtuma kuvaa erinomaisesti Jeesuksen suhdetta temppeliin. Vaikka monet     
selittäjät ovat tulkinneet tapahtuman pelkäksi temppelin käytäntöihin liittyneen 
korruption  vastustamiseksi,  kyse  ei  ole  talousrikoksista.  Kaataessaan 
temppeliveron  maksamista  palvelleet  rahanvaihtajien  pöydät  ja  estäessään 
uhrieläinten  viemisen  uhrattavaksi  Jeesus  on  noussut  temppelin  tavallisia, 
Mooseksen  laissa  määrättyjä  käytäntöjä  vastaan  (Mark.  11:15  par.).   Siksi 
kertomus  on  hyvin  hämmentävä,  kuten  kuuluisa  juutalainen  tutkija  Jacob 
Neusner  on  todennut.  Jeesuksen  kapina  kohdistuu  Vanhassa  testamentissa 
määriteltyä temppelin toimintaa vastaan, ei vain pieniä vääristymiä vastaan: “He 
tulivat  Jerusalemiin,  ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia 
sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä 
antanut  kenenkään  kulkea  tavaraa  kantaen  temppelialueen  kautta”.  (Mark. 
11:15–16).

Rahanvaihtajat  olivat  temppelin  pankin  virkailijoita  (kollybistai),  joiden     
tehtävänä oli pääsiäisen alla temppeliveron kerääminen (2. Moos. 30). Vero oli 
puolen  sekelin  arvoinen  kahden  drakman  hopeakolikko.  Se  oli  Vanhan 
testamentin  mukaan  todellinen  “lunnasraha”.  Jumala  oli  nimittäin  antanut 
temppeliveroon  liittyvän  lupauksen:  “teidän  henkenne  on  lunastettu”  (30:16). 
Kyse  ei  siten  ollut  rahalla  keinottelemisesta,  vaan  temppelin  tärkeimmästä 
toiminnasta.  Maksulla  perheet  osallistuivat  päivittäisen  tamid-uhrin 
toimittamiseen. 

Temppelin päivittäiseen uhriin kuuluivat polttouhrina teurastettu lammas sekä     
siihen liittyvät ruoka- ja juomauhrit (2. Moos. 29). Tamid-uhri tuotti sovituksen 
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synneistä, ja siksi siihen osallistuminen merkitsi kaikille juutalaisille uskonnon 
keskeisintä  ydintä,  Jumalan  armoa.  Kun  Jeesus  on  teollaan  katkaissut 
temppeliveron  keräämisen  ja  estänyt  uhrieläinten  myynnin,  hän  on  noussut 
ankaralla tavalla temppelin uhritoimitusta vastaan.  

Sanomaa  alleviivaavat  Jeesuksen  lauseet.  Markuksen  mukaan  hän  julisti     
kuulijoille  kansan  lankeemuksesta  ja  temppelin  hyödyttömyydestä  vedoten 
kahteen  Vanhan  testamentin  tekstiin:  “Hän  opetti  ihmisiä  näin:  “Eikö  ole 
kirjoitettu:  ‘Minun  huoneeni  on  oleva  kaikille  kansoille  rukouksen  huone’? 
Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.” (Mark. 11:17).

Näkyvillä  olevat  lainaukset  tarjoavat  sisällysluettelon  omaisen  lyhen     
tiivistelmän kahdesta keskeisestä profeettatekstistä. Juutalaisen hermeneutiikan 
sääntöjä  noudatellen  ne  nostavat  esiin  lähdetekstin  laajemman  sanoman. 
Ensimmäinen lainaus Jesajan kirjasta  puhuu pelastuksen ajasta,  jolloin kaikki 
kansat  saavat  tulla  Jumalan  pyhälle  vuorelle  Jerusalemiin.  Lopun  ajan 
uudistuksessa  temppeli  on  paikka,  johon  Jumala  kerää  pakkosiirtolaisuuteen 
ajettuja juutalaisia. Kyse on jälleen kerran pakkosiirtolaisuuden päättymisestä. 
“Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone.” Lisäksi Jesaja 
julistaa samassa kohdassa, että Herran temppeli on avoin kaikille muukalaisille. 
Lopun ajan uudistuksessa on kyse kaikkien kansojen pelastumisesta: “Ja minun 
temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin sanoo Herra, 
minun Jumalani, hän, joka kokoaa yhteen Israelista karkotetut:  – Minä kokoan 
tänne vielä enemmän kansaa, yli sen nykyisen määrän”. (Jes. 56:1–8). 

Jeesus julistaa kuulijoilleen, että Jumala alkaa nyt koota Israelista karkotettuja.     
Hän  tuo  kansan  kriisin  päätöksen  ja  lahjoittaa  armon.  Profeetta  asettaa 
pelastuksen  symboliksi  temppelin.  Kansojen  huoneena  se  on  juutalaisessa 
teologiassa  siten  erityisesti  paikka,  johon  rangaistuksen  takia 
pakkosiirtolaisuuteen  karkotetut  saavat  palata.  Baabelin  vankeuden  jälkeen 
Jumala  aikoo  armahtaa  kansaansa.  Hän  tuo  hajalleen  hajotetut  sukukunnat 
takaisin  ja  antaa  heille  pelastuksen  temppelin.  Jeesus  haluaa  kuitenkin 
kyseenalaistaa  temppelin  aseman.  Herodeksen  temppeli  ei  ole  pelastuksen 
keskus.  

Puheen  jälkimmäinen  lause  sijoittaa  Jesajan  odottaman  eskatologisen     
temppelin aivan muualle kuin Jerusalemiin. Lainaamalla Jeremian kirjaa Jeesus 
ilmoittaa Siionin vuorella olevan temppelin olevan turmeluksen palvelija. “Mutta 
te  olette  tehneet  siitä  rosvojen luolan.”  Puhe rosvojen luolasta  on tehokas  ja 
herättää  pian  mielikuvituksen.  Ikävä  yllä  lause  on  usein  tulkittu  vain 
mielikuvituksen avulla, ja sen sisältö on jäänyt varjoon. Viittaako Jeesus tässä 
temppelin käytäntöihin ja rahanvaihtajien pöytiin? Ei suinkaan.

Profeetta Jeremialta lainattu kuvaus rosvojen pesästä liittyy sekin alun perin     
pakkosiirtolaisuuden  uhkaan.  Jaksossa  varoitellaan  temppelijuhlille  tulijoita: 
“Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua tässä 
paikassa.  Älkää  luottako  valheen  puhujiin,  jotka  hokemalla  hokevat:  ‘Tämä 
temppeli  on  Herran  temppeli,  Herran  temppeli,  Herran  temppeli!’ Kääntykää 
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vihdoin  oikealle  tielle  ja  tehkää  hyvää,  kohdelkaa  aina  oikeudenmukaisesti 
toisianne.” (Jer. 7:4-5). 

Keitä  siis  ovat  rosvot,  jotka  tulevat  temppeliin?  He  eivät  ole  temppelissä     
työskenteleviä  juutalaisia  eikä  lauseella  tarkoiteta  yksinomaan  papistoa.  Sen 
sijaan lauseen avainsanana on luola. Rosvot eivät toki ryöstä omaa luolaansa. 
Sen sijaan luola on piilo, jonne paetaan ryöstöjen jälkeen. Jeremian ajan Israelin 
tapaan myös nykyinen kansa elää paatumuksessa. Ryöstelyidensä jälkeen väki 
palaa  temppeliin  kuin  luolaan  kuvitellen,  että  Jumala  ei  ota  heitä  tuomiolle 
heidän synneistään.  

“Mutta  te  luotatte  valheellisiin  hokemiin.  Eivät  ne  teitä  auta.  Tällaisia  ovat  teidän 
tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte Baalille 
ja  juoksette  muiden  jumalien  perässä,  joita  ette  edes  tunne!  Sitten  te  tulette  tähän 
pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: ‘Me olemme 
turvassa!’ Kuitenkaan  ette  luovu  kauhistuttavista  teoistanne.  Rosvojen  luolanako  te 
pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo 
Herra.” (Jer. 7:8-11)

Puheen tähtäyspiste käy selväksi. Jeesuksen saarnan mukaan oikea temppeli     
löytyy  kääntymyksestä  ja  sydämen  uskosta.  Sen  aitous  mitataan  oikean 
hedelmän,  arkielämän  oikeudenmukaisuuden  perusteella.  Jos  kääntymys 
puuttuu,  ei  temppelin  loistokkuuden  hokeminen  auta  taivaallisen  Tuomarin 
edessä. Maan päällä toimitettujen uhrimenojen sijaan Jeesus julistaa hengellisen 
uudistuksen aikaa, Hesekielin lupausten tapaista kuolleiden luiden heräämistä ja 
Hengen temppelin rakentamista. Temppelistä on tullut pelkkä tyhjä kuori, joka 
toimii  korkeintaan  rosvojen  pakopaikkana.  Siellä  ei  kohdata  Jumalaa,  vaan 
peitellään syntiä. Todellinen pelastus on Jeesuksen mukaan jotain muuta.

9.5. Pelastuksen temppeli

Temppeliteologialla  on  merkittävä  sija  Jeesuksen  eskatologiassa.  Ajatus 
eskatologisesta  pelastuksen  temppelistä  yhdisti  jo  muidenkin  pakko-
siirtolaisuuden  ajan  teologien  mielissä  monia  aiheita.  Jerusalemin  temppelin 
hävitys  Babylonian  pakkovallan  alussa  vei  Israelin  kansan  ja  oppineiden 
teologian kriisiin. Profeetta Hesekiel oli kuningasajan rappion keskellä julistanut, 
että Israelin mahdin aika oli ohitse. Tuomion päivien koittaessa kansan johtava 
luokka irroitettiin juuriltaan ja siirrettiin Baabeliin. Temppeli häpäistiin. Jumalan 
Henki oli jättänyt temppelin. Vaikka kansa pääsi myöhemmin palaamaan pyhälle 
maalle, muutto ei tuonut vielä eskatologista uudistusta mukanaan. Pelastuksen 
koittaminen kuvattiin temppeli-ideologian avulla ja Jeesus liittyi julistuksessaan 
keskeisesti siihen. Katsaus temppeli-aiheen esiintymiseen Vanhassa testamentissa 
avaa mielenkiintoisia näkökulmia juutalaisen uskon ytimiin.
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Temppeli  edustaa  Hesekielille  Mooseksen  lain  uudistamista   ja  papillisen     
pyhyyden toteuttamista  kansan  keskuudessa.  Herran  kirkkaus  eli  Pyhä  Henki 
palaa eskatologiseen temppeliin ja tästä paikasta tulee Jumalan “valtaistuimen 
sija  ja  koroke  hänen  jalkojensa  alla”  (Hes.  43:7).  Myös  profeetta  Jeremiaan 
mukaan Jerusalemin rakentaja on Daavidin poika, joka saa aina istua “Israelin 
valtaistuimella”.  “Kun  se  aika  koittaa,  Daavidin  suvusta  nousee  Vanhurskas 
Verso.” (33:15). Kaunis kuva seurakunnasta, jossa Messias hallitsee.

Jerusalemin jälleenrakentaminen ja Serubbabelin temppelin toiminta alkavat     
ensin suurella synnintunnustuksella (Neh. 9), mutta uudistus ei vakuuta kaikkia. 
Serubbabelin ensimmäistä restauraatio-ohjelmaa tulkitsevassa Sakarjan kirjassa 
esiin  nousee  messiaaninen  hahmo  nimenltä  “Uusi  Verso”.  Hänet  esitellään 
temppelinrakentajana.  Kaikki ei  siten ole vielä toteutunut.  “Hän on rakentava 
Herran  temppelin,  hän  saa  osakseen  kunniaa,  ja  hän  istuu  ja  hallitsee 
valtaistuimellaan.”  (Sak.  6:13).  Eskatologisen  uudistuksen  aikana  kansan 
johdossa oleva Daavidin suku “on kuin Jumala, kuin Herran enkeli” (12:7). 

Myös  Sakarjan  kirjan  mukaan  Jumalan  kirkkaus  palaa  kerran  temppeliin.     
“Minä palaan takaisin Siioniin ja asun Jerusalemissa.” (Sak. 8:3).  Mutta mitä 
merkitsee Jumalan esiin astuminen? Lukija olisi saattanut odottaa tässä kohden 
nostalgiaa,  mutta  asetelma  on  yllättävä  ja  katsoo  eteenpäin.  Temppeliin 
kohdistetut  odotukset  ovat  eskatologisia,  ja  etenkin  Hesekieliltä  löytyy 
arkitodellisuuden  yläpuolelle  sijoittuva  ihannetemppeli.  Samaan  tapaan 
temppeliä  kuvaa  Haggai  vastaavassa  tilanteessa:  “Tämän temppelin  loisto  on 
oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot” (Hagg. 2:9).

Jeesus puhuu puolestaan kahdesta temppelistä. Hänen julistuksensa mukaan     
uusi Daavid vie loppuun Jumalan tuomioiden toteuttamisen langennutta kansaa 
kohtaan.  Kansa  ei  ole  oppinut  edes  pakkosiirtolaisuudesta,  vaan  hylkää  jopa 
viinitarhan omistajan pojan. Siksi Jumalan tuomio myös temppeliä kohtaan tulee 
osoittamaan,  että  Serubbabelin  ja  Herodeksen  temppelit  eivät  olleet  Jumalan 
lupaamia eskatologisia temppeleitä. Jerusalemin temppeli tulee katoamaan, eikä 
kiveä jää kiven päälle Jumalan vihan langettua sen päälle. Koska Daavidin poika 
on temppelin rakentaja, hänen temppelinsä ei samastu tuomio uhan alla elävään 
Jerusalemin   temppeliin,  vaan  on  jotain  aivan  muuta.  Profeettojen  lupausten 
mukaan Messias on siis rakentava itse pelastuksen temppelin.

Kaikkein  hämmentävintä  on,  että  Jeesus  puhuu  käsin  tekemättömästä     
temppelistä.  Kun  häneltä  kysytään  Johanneksen  evankeliumissa  valtuuksia 
mielenosoitukselle,  hän  vastaa  lauseella  temppelin  tuhosta.  “Hajottakaa  tämä 
temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.” (Joh. 2:19). Lause 
saa  heti  monta  tulkintaa  rakennus-projektista  ylösnousemusruumiin 
rakentamiseen.  Kohta  selittyy  kuitenkin  vastakkainasetteluna  historiallisen 
temppelin ja eskatologisen temppelin välillä. Vastaava lause kuullaan Jeesusta 
tuomittaessa:  “Minä  hajotan  tämän  ihmiskäsin  tehdyn  temppelin  ja  rakennan 
kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.” (Mark 14:58). 
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Lause on yhtä selkeä temppelin tuhon ennustus kuin yllä mainittu Markuksen     
kohta – mutta samalla lupaus pelastuksen temppelistä, jossa Herran henki asuu. 
Kohdassa  ovat  vastakkain  käsin  tehty  (kheiropoiētos)  temppeli  ja  käsin 
tekemätön (akheiropoiētos) temppeli. Daavidin poika on Israelille sekä tuomion 
että hengellisen uudistuksen sanansaattaja. Hän hajottaa turmeluksen temppelin 
ja  rakentaa  itse  tilalle  uuden,  joka  ottaa  ensimmäisen  temppelin  paikan. 
Pelastuksen  temppeli  rakennetaan  elävistä  kivistä.  Tämä  sanoma  saa  laajasti 
jatkoa  Uuden  testamentin  lukuisissa  apostolisissa  kirjeissä.  Mielenkiintoisena 
piirteenä temppeli-tematiikassa on pelastukse temppelin ja Kristuksen ruumiin 
samastaminen.  Tätä  aihetta  esimerkiksi  Paavali  käyttää  rikkaalla  tavalla 
kirjeissään.

9.6. Viimeiset tapahtumat

Kuten  monesta  tekstistä  on  käynyt  ilmi,  Jerusalem  saa  Jeesuksen  puheissa 
tuomion  paatumuksensa  tähden  (Matt.  23:37).  Apokalyptiset  voi-huudot 
puolestaan laajentavat paatumuksen tähden tulevan tuomion koko kansaan (Matt. 
23:13-33).  Ne  päättyvät  profeetalliseen  huutoon:  “Totisesti:  tämä  sukupolvi 
joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!” (23:34). Jumalan lähettämänä Poikana 
Jeesus  ei  tule  vain  valitun  kansan  johdattajaksi,  vaan  hän  tulee  tuomion 
profeetaksi paatuneelle Israelille.
   Lopun ajan tapahtumia kuvaavat apokalyptiset puheet, joita löytyy  kaikista 
synoptisista evankeliumeista. Markuksen apokalypsi (Mark. 13) käsittää kolme 
keskeistä  teemaa.  Ensimmäiseksi  mainitaan  väärät  messiaat,  mullistukset  ja 
vainot  (5-13).  Toiseksi  seuraa  temppelin  häpäiseminen  ja  valittujen  ahdinko 
(14-23).  Viimeiseksi  tulee lopullinen kosminen katastrofi,  jota seuraa Ihmisen 
Pojan saapuminen (24-27).
   Markuksen apokalypsiä on usein pidetty pelkkänä juutalaisena kirjoituksena, 
joka olisi sijoitettu Jeesuksen suuhun. Se ei kuitenkaan ole todennäköistä. Siitä 
puuttuvat juutalaisille apokalypseille tavanomaiset  piirteet,  kuten pyhän sodan 
aihe,  Rooman  hävitys  ja  diasporajuutalaisuuden  kokoaminen.  Toisaalta  taas 
juutalaisessa  apokalypsissä  ei  temppelin  hävitystä  olisi  uskallettu  julistaa 
sellaisella varmuudella kuin Jeesus tekee. (Jeremias, Theology.) 
   Kysymys  lopun  koittamisen  ajankohdasta  on  aiheuttanut  kovasti  kiistaa 
tutkijoiden kesken. Markuksen luettelo viimeisistä tapahtumista vaikuttaa ajan 
merkkien  kokoelmalta,  joka  olisi  laadittu  lopun  ennustamista  varten.  Tuo 
näkökulma  on  kuitenkin  huono.  Kyseessä  on  pikemminkin  profeetallinen 
varoituksen julistus, kuten apokalyptisen puheen päätteeksi liitetty Herran sana 
asian esittääkin: “Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että 
se aika on lähellä, aivan ovella” (Mark. 13:29). Jeesus ei ohjaa opetuslapsiaan 
laskemaan lopun hetkeä, vaan valmistautumaan Jumalan ilmestymistä varten.
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   Samaan ongelmavyyhtiin  liittyy  kysymys lähiodotuksesta.  Heti  Markuksen 
evankeliumin  seuraavassa  jakeessa  tulee  vastaan  hämmästyttävä  lause: 
“Totisesti:  tämä sukupolvi  ei  katoa ennen kuin kaikki  tämä tapahtuu” (Mark. 
13:30par). Jeesus on hyvin suurella varmuudella puhunut yhdestä sukupolvesta. 
Mitä  kaikkea  tuon  sukupolven  aikana  sitten  pitäisi  tapahtua?  Jeesus  ei 
opetuksessaan tee sen tarkempaa eroa lopun tapahtumien välillä. Eskatologinen 
tulevaisuus tulee hänen mukaansa etenemään kohta kohdalta ja loppu tulee eteen 
suurella väistämättömyydellä. Jeesus ei siten ennusta erikseen ylösnousemusta 
tai  viimeistä  tuomiota.  Kaikki  ne  kuuluvat  siihen  arvoitukselliseen 
tulevaisuuteen, jonka toteuttajana on itse Jumala. Kun opetuslapset myöhemmin 
tulkitsevat  Jeesuksen  opetuksia  pääsiäisen  valossa,  he  pyrkivät  laittamaan 
eskatologian  tapahtumia  yksityiskohtaisempaan  järjestykseen.  Sellaista 
pohdintaa ei kuitenkaan voi odottaa vielä Jeesuksen opetuksesta.
   Tuosta tulevaisuuden väistämättömyydestä ei  kuitenkaan voi tehdä sellaista 
johtopäätöstä,  että  lopun  hetken  voisi  laskea.  Viimeiset  ajat  ovat  Jumalan 
suvereenin  hallinnan  alaisia.  Tuon  opetuksen  varmistamiseksi  Jeesuksen 
puheissa liittyy edellisen lauseen yhteyteen aina toinen sana: “Mutta sitä päivää 
ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu 
kuin Isä” (13:32). Tuokin lause on erittäin suurella varmuudella historiallinen ja 
aito.  Se  kuvaa  Jumalan  suvereniteettia  juuri  Jeesuksen  kutsumusidentiteettiä 
peilaten. Vaikka Jeesus on Poika, jolle Isä on antanut täydellisen ilmoituksen, se 
tieto ei kata tulevaisuutta. Sen salaisuus on yksin Isän hallussa.
   Samaa aihetta  käsittelee  Luukkaan tallentama apokalyptinen puhe Ihmisen 
Pojan  päivästä  (Luuk.  17:22-37).  Siinä  Jeesus  korostaa  Ihmisen  Pojan 
ilmestymisen  tapahtuvan  äkkiarvaamatta.  Se  on  kuin  salama  (j.  24), 
vedenpaisumus  (j.  26)  tai  Sodoman  tulisade  (j.  29).  Ihmiset  otetaan  heidän 
arkiaskareittensa  äärestä  ja  ihmiskunnan  suuri  jakaminen  tuomiolla  tapahtuu 
äkillisesti  (j.  35).  Kysymykseen siitä,  missä tämä on tapahtuva,  Jeesus vastaa 
sananparrella:  “Missä  on  haaska,  sinne  kokoontuvat  korppikotkat”  (Luuk. 
17:37). Toisin sanoen: te kyllä näette sen, kun se toteutuu.
   Viimeisten  tapahtumien  huipentumana  on  Herran  vihan  päivä,  Jumalan 
suorittama lopullinen tuomio. Tuomion aihe ei tule Jeesuksen opetuksessa esille 
vain  apokalyptisissä  jaksoissa,  kuten  aikaisemmin  on  nähty.  Jo  vertaukset 
Jumalan valtakunnasta päättyivät samaan teemaan. Evankeliumilla kylvetty maa 
odottaa sadonkorjuuta. Sadon kypsyttyä isäntä lähettää sirppinsä ja kokoaa sen 
(Mark.  4:26-29).  Samoin  vehnä  ja  rikkavilja  kasvavat  samassa  pellossa 
elonkorjuuseen  saakka  (Matt.  13:30).  Taivasten  valtakunnan  nuotan  keräämät 
kalat  puolestaan lajitellaan maailman lopussa: “enkelit  tulevat,  erottavat pahat 
vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin.  Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.” (Matt. 13:40-41).

Eskatologian  huipentumana  on  viimeinen  tuomio,  suuren  oikeuden-    
mukaisuuden toteuttaminen, missä kukin saa tekojensa mukaan. Kuningas jakaa 

���79



ihmiset  oikealle  ja  vasemmalle  puolelleen,  ja  siten  heidän  kohtalonsa 
iankaikkisuudessa määräytyy (Matt. 25:31s. ).
   Jeesuksen  koko  julistus  on  eskatologista,  mutta  se  sisältää  kaksi  selvästi 
toisistaan  eroavaa  piirrettä.  Toisaalta  Jeesus  on  Isän  ilmoittaja,  jonka 
toiminnassa  eskatologinen  Jumalan  valtakunta  alkaa  jo  toteutua  ensi 
merkeissään.  Luomakunta uudistuu ja  demonien valta  murtuu.  Toisaalta  edes 
Poika ei tiedä lopun hetkeä, vaan hän julistaa Isän suvereenia valtaa historiassa. 
Eskatologian tapahtumat tulevat vyörymään ihmiskunnan yli vääjäämättömällä 
varmuudella.  Ne  päättyvät  suuren  oikeudenmukaisuuden  toteuttamiseen,  kun 
Jumala antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Tuolta tuomiolta voivat pelastua 
vain ne, jotka ovat seuranneet Jeesusta ja tulleet valtakunnan lapsiksi Jumalan 
armahtavan kädenojennuksen kautta.
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10  Kärsivä Messias ja Ihmisen Poika 

Jeesuksen  eskatologinen  opetus  huipentuu  monessa  mielessä  termiin  Ihmisen 
Poika.  Hän liittää  sen toisaalta  omaan toimintaansa,  mutta  toisaalta  kuitenkin 
Ihmisen  Poika  on  hänen  opetuksissaan  juuri  se  taivaallinen  tuomarihahmo, 
jollaisena sen ajan juutalaiset olivat oppineet tämän kirjoituksistaan tuntemaan.

10.1. Tutkimuksen nykytilanne

Ihmisen  Poika  –termin  tarkastelun  kohdalla  on  palattava  messianologian  ja 
kristologian  tutkimuksessa  käytettävän  metodologian  kysymyksiin.  Aiheen 
pohdinnassa  on  perinteisesti  käsitelty  messiaanisia  ja  kristologisia  arvonimiä. 
Jeesuksen  opetuksen  historiallisuutta  on  arvioitu  sen  mukaan,  miten  siinä 
esiintyy  nimityksiä,  joiden  on  arveltu  sopivan  vain  pääsiäisen  jälkeisen 
seurakunnan  teologiaan.  Eri  nimitysten  painottaminen  varsinaisten  teologian-
historiallisten  teemojen  kustannuksella  on  kuitenkin  metodisesti  virheellistä. 
Tärkeintä on tarkastella sitä, millaisen kokonaisnäkemyksen mukaan Jeesuksen 
opetuksessa nousee esille messianologian aiheita.

Esimerkiksi  Lohse  katsoo,  että  “Jeesus  ei  sovittanut  itseensä  yhtään     
juutalaisuuden  messiaanisista  arvonimistä,  vaan  puhui  ja  toimi  ainutlaatuisin 
valtuuksin” (s. 61). Hän lähestyy messianologian kysymystä täten kristologisten 
arvonimien näkökulmasta. Jeesuksen puheisiin jää hänen mukaansa ainoastaan 
termi  Ihmisen  Poika.  Niistäkin  osa  esiintyy  puheissa  kärsimyksestä  ja 
kuolemasta.  Siksi  niitä  on  Lohsen  valitseman  metodin  perusteella  pidettävä 
pääsiäisen  jälkeisen  seurakunnan  luomuksina.  Lohsen  ajattelulle  on 
johdonmukaista,  että  kaikki  muutkin  lausumat,  jotka  samastavat  Jeesuksen 
Ihmisen  Poikaan  ovat  seurakunnan  teologiaa.  Vain  juutalaisia  apokalyptisiä 
odotuksia vastanneet puheet Ihmisen Pojan paruusiasta ovat hänen mielestään 
aitoja. 

Itse  ongelma  on  yhteydessä  laajempaan  kysymykseen  Jeesuksen  itseym-    
märryksestä.  Tutkimuksen  historiassa  on  Wredestä  Bultmanniin  vaikuttanut 
näkemys,  jonka  mukaan  Jeesus  esiintyi  ainoastaan  opettajana  ja  profeettana. 
Bultmannin  oppilaat  (Conzelmann,  Bornkamm,  Käsemann  ja  Lohse)  taas 
katsoivat,  että  Jeesuksella  oli  jonkinlainen  käsitys  messiaanisesta 
lähetystehtävästä,  mutta  siihen  ei  liittynyt  samastumista  messiaanisiin 
arvonimiin. 
   Tuollaisen selityksen kilpailijana on kuitenkin kautta vuosien esiintynyt toinen 
tulkintalinja.  Sitä  ovat  edustaneet  Schlatterin  jalanjäljillä  esimerkiksi  Betz, 
Goppelt, Jeremias, Hengel ja Stuhlmacher. Heidän mukaansa Jeesus on tietoisen 
messiaanisen  toimintansa  kautta  koonnut  kahdentoista  opetuslapsen  kanssa 
lopunajallista Jumalan seurakuntaa (ks. Stuhlmacher, Theologie).
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10.2. Ihmisen Pojan opetus

Monet  evankeliumin  kohdat  osoittavat,  että  Jeesus  ei  suostunut  samastumaan 
aikansa  ihmisten  messiaanisiin  toiveisiin.  Esimerkiksi  sanaleikkiin  perustuva 
opetus  Daavidin  pojasta  asettaa  kyseenalaiseksi  perinteisiä  juutalaisia 
messiaskäsityksiä (Mark. 12:35-37). Messiaan odotettiin olevan ihannekuningas, 
joka  nostaa  Daavidin  kuningassuvun  jälleen  kunniaan.  Psalmin  110  mukaan 
Daavid  nimittää  oman sukunsa  kuningasta  kuitenkin  Herraksi,  joka  asetetaan 
valtaan Jumalan oikealle puolelle. “Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka 
Messias silloin voi olla Daavidin poika?” (Mark. 12:37). Jeesuksen opetuksen 
terä on selvä: Messias ei voi olla maallinen kuningas, vaan taivaallinen hallitsija, 
joka on Daavidinkin Herra, ei hänen poikansa (ja siten käskyläisensä).
   Toisaalta ihmisten saama käsitys Jeesuksesta vaihteli.  Markuksen kertomus 
ihmisten  suhtautumisesta  Jeesukseen  on  varmasti  todellinen.  “Kuka  minä 
ihmisten  mielestä  olen”,  Jeesus  kysyi.  “Toisten  mielestä  sinä  olet  Johannes 
Kastaja,  toisten  mielestä  Elia,  toisten  mielestä  joku  profeetoista”  (Mark. 
8:27-28par.). Jeesuksen toiminta synnytti erilaisia käsityksiä, ja useimmat niistä 
liittyivät juutalaisen perinteen tapaan profeetalliseen toimintaan. Jeesusta pidettin 
Johannes  Kastajan  tapaisena  profeettana,  joskus  jopa  kuolleista  heränneenä 
Johanneksena (koska tämä oli  syyttömänä murhattu profeetallisen toimintansa 
tähden).
   Jeesuksen messiaaninen itsetietoisuus liittyi erityisesti hänen kutsumukseensa 
Jumalan ilmoituksen ainoana välittäjänä. Jumalan valtakunta toteutui ainoastaan 
hänen evankeliuminsa ja hänen toimintansa kautta. Siksi vain tuon ilmoituksen 
piirissä olevat saattoivat ymmärtää hänen messiaanisen tehtävänsä. Toisille se jäi 
salaisuudeksi. Vaikka he kuulivat, he eivät ymmärtäneet, ja vaikka he näkivät, he 
eivät huomanneet (Mark. 4:11-12par.). Siksi onkin johdonmukaista pitää Pietarin 
Messias-tunnustusta historiallisena “Sinä olet Messias” (Mark. 8:29). Se kuvaa 
opetuslapsijoukon eli valtakunnan lasten sisäpiirin uskoa Jeesuksen tehtävään.
   Kuten aikaisemmin on jo monesti  nähty,  Jeesus samasti  oman toimintansa 
Ihmisen Pojan toimintaan. “Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä 
anteeksi” (Mark. 2:10).  “Ihmisen Poika on myös sapatin herra” (Mark. 2:28). 
“Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, 
mihin päänsä kallistaisi” (Luuk. 9:58). “Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen 
Poika  on  tullut  etsimään  ja  pelastamaan.”  (Luuk.  19:10).  Jeesuksen  tehtävä 
samastuu  eskatologisessa  puheessa  jopa  aivan  täydellisesti  Ihmisen  Pojan 
tehtävään viimeisellä tuomiolla:  “Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten 
edessä,  sen  on  Ihmisen  Poika  tunnustava  omakseen  Jumalan  enkelien 
edessä.” (Luuk. 12:8).
   Tältä osin käsitys Ihmisen Pojasta jää mielenkiintoisen kaksimerkityksiseksi. 
Toisaalta  se  saa  sisältönsä  juutalaisen  kirjallisuuden  (Daniel,  Heenok) 
kuvaamasta  taivaallisesta  tuomarista.  Toisaalta  Jeesus  kuitenkin  samastuu 
Ihmisen Poikaan omassa eskatologisessa toiminnassaan. Ihmisen Pojan toiminta 
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maan  päällä  avaa  Jumalan  valtakunnan  todellisuuden  kuulijoille.  Toisaalta 
suhtautuminen  Ihmisen  Poikaan  tässä  tilanteessa  vaikuttaa  myös  kuulijoiden 
tulevaan kohtaloon tuomiolla.

10. 3. Ihmisen Pojan kärsimys

Jeesus on samastanut  itsensä Ihmisen Poikaan ja  katsonut  toimintansa olevan 
suorassa  yhteydessä  Jumalan  toteuttamiin  lopunajallisiin  tapahtumiin  aina 
viimeistä  tuomiota  myöten.  Hänen  opetuksensa  Ihmisen  Pojan  tiestä  ei  siitä 
huolimatta keskittynyt tämän kunniaan ja valtaan, vaan siinä on aivan keskeisesti 
piirteitä Herran kärsivän palvelijan kohtalosta.
   Avainkohtana  tuon  aiheen  äärelle  on  Markuksen  jae  10:45:  “Ei  Ihmisen 
Poikakaan  tullut  palveltavaksi,  vaan  palvelemaan  ja  antamaan  henkensä 
lunnaiksi kaikkien puolesta”. Juutalaisen käsityksen mukaan Ihmisen Pojan olisi 
taivaallisena  hahmona  pitänyt  olla  sekä  enkelien  että  ihmisten  palvelema 
tuomari.  Jeesus  luo  opetuksellaan  jyrkän  kontrastin  tuollaiseen  käsitykseen 
väittäessään,  että  Ihmisen  Pojan  tehtävänä  onkin  itse  asiassa  antautua 
kärsimykseen vanhurskauden tuottamiseksi.

Tuollaisesta  kutsumustietoisuudesta  kertoo  myös  vertaus  viinitarhan     
vuokraajista, jotka surmaavat omistajan pojan (Mark. 12:1-12par.). Tuo vertaus 
rakentaa  vahvan jännitteen  Psalmin 118 varaan.  Jeesuksen mukaan rakentajat 
hylkäävät kulmakiven, joka on Ihmisen Poika. Jumala korottaa tämän kuitenkin 
myöhemmin  uudelleen  kunniaan.  Nuo  tekijät  muodostavat  luontevan  taustan, 
jonka  perusteella  Jeesus  on  opettanut  kärsimisestä  ja  kuolemastaan,  kuten 
evankeliumeissa  niin  tiheään  väitetään  (Mark.  8:31par.;  9:12;  9:31par.; 
10:33par.).

Tiesikö  Jeesus  siis  kuolevansa?  Hän  on  ensinnäkin  ollut  tietoinen     
synnyttämiensä  ristiriitojen  mahdollisista  seurauksista.  Jeesuksen  opetus  ristin 
kantamisesta  (Matt.  10:38)  ja  sen  muunnelma  (Luuk.  13:33),  jonka  mukaan 
profeetan  ei  ole  mahdollista  kuolla  muualla  kuin  Jerusalemissa,  puhuvat  sen 
puolesta. Niin tekee myös edessä olevaa kuolemaa ennakoiva arvoituksellinen 
puhe “Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin” (Mark. 9:31). Jeesus oli arvioinut 
vastakkainasettelun Jerusalemin kanssa olevan elämän ja kuoleman kysymys. 
   Nuo jännitteet ovat aikaisemmissa luvuissa käyneet selviksi. Kääntymyksen 
vaatimuksellaan  Jeesus  asetti  temppelipalveluksesta  vastanneet  ryhmät 
hankalaan asemaan. Syntisten ystävänä hän puolestaan rikkoi lain vaatimuksen 
ehdottomuutta.  Sen  mukaan  kääntyminen  noudattamaan  Mooseksen  lakia 
kaikessa  oli  ehdoton  edellytys  hurskaudelle.  Yhteydenpito  tullimiesten  ja 
prostituoitujen kanssa ja  vieläpä Jumalan valtakunnan ulottaminen heihin asti 
synnytti  pysyvän  ristiriidan  juutalaisten  opettajien  kanssa.  Yhä  enemmän  tuo 
jännite  kasvoi  Jeesuksen  opettaessa  kutsumustietoisuutensa  mukaisesti 
evankeliumia  Jumalan  valtakunnasta.  Lopun ajan  uudistusten  merkit  yritettiin 
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kyllä selittää demonien toiminnaksi, mutta Jeesuksen seuraajat eivät hyväksyneet 
sellaista. He iloitsivat lopunajallisesta riemusta, joka oli tullut heidän osalleen. 
Todellinen  sapatti  oli  alkanut  Jeesuksen,  eskatologisen  sulhasen  seurassa,  ja 
kaikki rituaaliset (puhtaus)säännöt oli murrettu.

Aiemmin  käsitelty  yhteys  Johannes  Kastajan  kohtaloon  selventää     
kokonaiskuvaa. Jeesus tulkitsi Johanneksen kohtaloa Israelin kriisin ja viimeisen 
eskatologisen  välienselvittelyn  näkökulmasta.  Langennut  Israel  kivittää  yhä 
profeettansa – ja sellaiseksi myös Jeesus julistuksensa luonteen vuoksi tulkittiin. 
Vihan aika  jatkuu ja  myös  Ihmisen Poika  joutuu kärsimään (Mark.  9:11-13). 
Jeesuksen  vastaus  rinnastuu  kohtaan,  jossa  hän  selitti  ihmisten  kysymystä 
Daavidin  pojasta  ja  Daavidin  Herrasta  (“voiko  Daavidin  poika  olla  hänen 
Herransa”). Kuulijoille muodostunut käsitys Vanhan testamentin tulkinnasta on 
virheellinen  molemmissa  kohdissa.  Tässä  tapauksessa  virhe  koski  Eliaa  ja 
Messaista. Elia kyllä tulee, ja on tullutkin, mutta rauhan aika ei ala välittömästi 
hänen mukanaan. Sen sijaan Elia astui keskelle viimeistä vihan aikakautta. Tässä 
narratiivissa  Herodes  Suuren  jälkeläiset  rinnastuivat  pakkosiirtolaisuutta 
edeltäneisiin  lankeemuksen  kuninkaisiin,  jotka  “surmasivat  profeetat”.  Jeesus 
uskoi  elävänsä  aikakausien  viimeistä  vaihetta,  jossa  eskatologiset  ahdistukset 
laskeutuvat  raskaina  Jumalan  sanansaattajien  päälle.  Ihmisen  Poika  tulee 
jakamaan Elian kohtalon. Jeesus tiesi, että Israelin vapahdus toteutuu vasta, kun 
viimeinen vihan purkaus on ohi.

Uutta  testamenttia  edeltävän  juutalaisen  marttyyritradition  mukaan     
vanhurskaan  kärsimys  ymmärrettiin  jo  ennen  Jeesuksen  aikaa  sijaiskärsi-
mykseksi Israelin puolesta (vrt. 2. Makk. 7:37s.; 4. Makk. 6:26sss.; 16:16–25). 
Jobin kirjan (42:9)  Septuaginta –käännös ja  Qumranista  löydetty Jobin kirjan 
targum (11QtgHi.  38:2s.)  opettavat,  että  Jumala  katsoi  kärsivän  vanhurskaan 
persoonan  otolliseksi  ja  antoi  jumalattomille  näiden  synnit  anteeksi  tämän 
esirukouksen  tähden.  Samalla  tavalla  vanhurskaan  kärsimyksen  merkityksestä 
puhuvat Jesajan laulu Herran palvelijan sijaistekona antamasta syntiuhrista (Jes. 
52:13–53:12)  ja  Sakarjan  traditio  marttyyrimessiaasta  (12:10s.;  13:7). 
Stuhlmacheria  (Evangelium,  s.  21-23)  seuraten  voidaan  sanoa,  että  olisi 
historiallisesti  mielivaltaista  pitää  Jeesus  erillään  kaikista  näistä  traditioista. 
Kohta Mark. 10:45 sekä ehtoollistekstit  osoittavat päinvastaista.  Jerusalemissa 
odottamansa  lopun  edellä  Jeesus  on  erityisesti  jäähyväisaterialla  opetuslasten 
kanssa  vihkinyt  itsensä  kuolemaan  sijaisena  “monien  edestä”.  Siten  hän  on 
lopullisesti  hankkinut  heille  yhteyden  Jumalaan  uhraamalla  elämänsä 
sijaistekona heidän puolestaan.
   Jeesuksen messiaaninen toiminta ja hänen ilmoituksenomainen julistuksensa 
olivat tosiasiallinen syy hänen tuomitsemiseensa ristille. Juuri siihen perustuivat 
niin  hallitsevan  juutalaisuuden  kuin  roomalaistenkin  syytökset.  Sitä  ei  voi 
unohtaa  puhuttaessa  hänen  kuolemastaan.  Risti  on  ennen  kaikkea  hänen 
messiaanisen  toimintansa  summa.  Jeesus  ei  väistänyt  viimeisiä  vastakkain-
asetteluja  vastustajiensa  kanssa  Jerusalemissa.  Hän  ei  myöskään  kiistänyt 
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messiaanisuuttaan oikeudenkäyntinsä aikana,  vaan pikemminkin kärjisti  siihen 
liittyneitä väitteitä (vrt. Mark. 14:61s.).
   Opetuksellaan Jeesus mursi rikki perinteisen käsityksen Ihmisen Pojasta. Hän 
liitti  Ihmisen Pojan kohtalon kärsivän Herran palvelijan kohtaloon. Siten hän 
opetti  omasta  tiestään  Jumalan  tahdon  ilmoittajana  ja  lopunajallisen 
uudistuksen  aloittajana.  Vastakkainasettelu  hallitsevan  juutalaisen  uskonnolli-
suuden  kanssa  oli  väistämätön.  Jeesus  antautui  tuohon  vastakkainasetteluun 
tietoisena  siitä,  että  hänen  kärsimyksensä  Jumalan  evankeliumin  ilmoittajana 
koitui hänen seuraajilleen vanhurskaudeksi.

10. 4. Ihmisen Pojan ilmestyminen

Jeesus on hämmästyttävällä tavalla yhdistänyt oman toimintansa Ihmisen Pojan 
ilmestymiseen  viimeisellä  tuomiolla.  “Joka  tämän  uskottoman  ja  syntisen 
sukupolven  keskellä  häpeää  minua  ja  minun sanojani,  sitä  on  Ihmisen  Poika 
häpeävä,  kun  hän  tulee  Isänsä  kirkkaudessa  pyhien  enkelien  kanssa”  (Mark. 
8:38). Tämän mukaan Jeesuksen julistuksen ja tulevan tuomion välillä on suora 
vaikutussuhde.
   Saman  käsityksen  luo  Jeesuksen  vertaus  itsestään  kasvavasta  viljasta. 
Jeesuksen toimintaa  kuvaa ensin  puhe kylvämisestä.  Jeesus  on sanan kylväjä 
siinä  eskatologisessa  tilanteessa,  johon  hänet  on  lähetetty.  Sadon  kypsyttyä 
kylväjä itse lähettää sirpin, sillä sadonkorjuun hetki on koittanut (Mark. 4:26-29). 
Kylväjä  samastuu  täysin  korjuun  toteuttajaan.  Viimeisen  tuomion  tuomari  on 
Ihmisen Poika, joka on evankeliumin sanan ensin kylvänyt maailmaan. 
   Miten tuo yhteys on selitettävissä? Jeesuksen on täytynyt samastaa itsensä 
siihen Daavidin “Herraan”, jonka korottamisesta hän on Psalmin 110 mukaisesti 
puhunut (ks. edellä, Mark. 12:35-37). Hän on odottanut, että Jumala oikeuttaa 
hänen  palvelustyönsä  ja  antautumisensa  kärsimykseen  kutsumuksen  tähden. 
Ihmisen Poikana hänen tehtävänsä oli jo maan päällä kutsua kuulijoita Jumalan 
valtakuntaan ja lahjoittaa heille pelastukseen johtava lapseus. Siten hän on ollut 
johtamassa  heitä  Jumalan  vallan  alai-siksi  lopun  ajan  armoliittoon. 
Sijaiskärsijänä  hän  on  suostunut  häväistyksi  ja  hyljeksittäväksi  kulmakiveksi, 
joka tuottaa vanhurskauden omilleen.
   Tuossa alennuksessa Jeesuksella on ollut vakaumus siitä, että Jumala korottaa 
hänet  oikeaksi  kulmakiveksi  ja  asettaa  hänet  oikealle  puolelleen  taivaassa, 
kirkkauden valtaistuimella. Sillä tavoin hänen lopunajallinen virkansa Jumalan 
valtakunnan  (basileia)  julistajana  tulee  täydelliseksi  hänen  osallistuessaan 
taivaallisena  Ihmisen  Poikana  Jumalan  kuninkuuden  (basileia)  lopulliseen 
toteuttamiseen  viimeisellä  tuomiolla.  On  merkille  pantavaa,  että  myöhemmin 
Paavali  rakentaa  opetuksensa  Jeesuksen  korottamisesta  ja  lopunajallisesta 
vallasta  Psalmin  110  mukaisena  hallitsijana  juuri  edellä  mainitun  tyyppisen 
tradition varaan.
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   Tuohon  Ihmisen  Pojan  identiteettiin  sopii  täydellisesti  Jeesuksen  lausuma 
opetuslasten  osaksi  tulevasta  kanssahallitsemisesta.  “Totisesti:  kun  Ihmisen 
Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle,  silloin 
tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja 
hallita  Israelin  kahtatoista  heimoa.”  (Matt.  19:28).  Jeesuksen  ja  hänen 
opetuslastensa  tehtävä  jatkuu  päivien  lopussa  Ihmisen  Pojan  ja  tämän 
kahdentoista ruhtinaan hallinnassa. Silloin on toteutunut se Jumalan valtakunta, 
joka nyt on murtautumassa esiin Jeesuksen ja hänen opetuslastensa toiminnassa.
   Ihmisen Pojan päivästä Jeesus on käyttänyt erilaisia kuvia. Sen koittaminen 
ensinnäkin  tapahtuu  suurella  voimalla  ja  kirkkaudella.  Ihmisen  Poika  tulee 
pilvissä ja lähettää enkelinsä kokoamaan valitut (Mark. 13:26-27). Toisaalta hän 
on kuninkaallinen tuomari, jonka eteen kansat kootaan kuin lampaat paimenen 
eteen. “Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän 
istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.  Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja 
hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.” (Matt. 
25:31-32).
   Ihmisen  Pojan  tehtävänä  on  ennen  kaikkea  toimia  viimeisen  tuomion 
toteuttajana.  Siinä  tehtävässä  hän  saattaa  Jumalan  kuninkuuden  lopullisesti 
voimaan.  Jeesuksen  käsitys  Ihmisen  Pojasta  on  siten  erityisellä  tavalla 
pelastushistoriallinen.  Jumala  lähettää  Pojan  ensin  maailmaan  julistamaan 
Jumalan valtakunnan tulemista. Se merkitsee Jumalan viimeistä käden-ojennusta 
tuomion  alaiselle  maailmalle.  Herran  kärsivän  palvelijan  tehtävässä  Jeesus 
tuottaa vanhurskauden monille.  Lopussa Jumala kuitenkin on korottava hänet 
valtaistuimelle,  missä  hän  saattaa  loppuun  tehtävänsä  Jumalan  valtakunnan 
toteuttajana.

10.5. Jeesuksen opetus pääsiäisuskon julistamisen lähtökohtana

Siirryttäessä tarkastelemaan alkuseurakunnan teologiaa, joka on syntynyt ennen 
kaikkea pääsiäisen tapahtumien seurauksensa ja  niitä  tulkiten,  on syytä  tehdä 
yhteenvetoa niistä seikoista, jotka vaikuttivat Jeesuksen opetuslasten tulkintaan 
Jumalan  toiminnasta.  Lähtökohtana  on  se  historiallinen  todellisuus,  että 
pääsiäisen jälkeisen teologian luojat olivat itse olleet Jeesuksen opetuslapsia ja 
heillä oli säilytettävänä Mestarinsa opetus Jumalan valtakunnan toteutumisesta. 
   Kaikkea hallitsevana tekijänä on Jeesuksen sanoma Jumalan valtakunnasta, 
joka on lähellä. Hän julisti sekä sanoilla että toiminnallaan Jumalan vallan esiin 
tuloa ja kutsui ihmisiä jo silloin tuon armonvaltakunnan piiriin. Jumala itse oli 
läsnä hänen evankeliumissaan. Siksi se tuotti anteeksiantamuksen ja sovituksen 
synneistä. Siksi myös Jeesuksen seuraaminen merkitsi pääsyä yhteyteen sellaisen 
Jumalan pyhyyden kanssa, joka aikaisemmin oli kohdattavissa vain temppelissä. 
Tuon  pyhyyden  kohtaamisessa  elämä  muuttui  sapatiksi  ja  puhtaussäännökset 
menettivät merkityksensä.
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Jeesuksen  seuraajat  kuuluivat  pelastuksen  valtakuntaan.  Heidän  uusi     
tilanteensa  merkitsi  aikakausien  ratkaisevaa  käännettä.  Jumalan  vihollisen, 
Saatanan valta oli murrettu ja demonit joutuivat väistymään. Maailma oli tulossa 
kohti loppuaan. Viimeiset päivät olivat käsillä.
   Jeesus oli lahjoittanut omilleen lapseuden, joka merkitsi täydellistä yhteyttä 
Jumalaan. Tuota lapseutta hän myös opetti monilla opetuksillaan ja erityisesti Isä 
meidän  –rukouksella.  Valtakunnan  lapset  rukoilivat  Jumalan  vallan  lopullista 
toteutumista  maan  päällä.  He  olivat  osallisia  Jumalan  ihmeellisestä 
huolenpidosta lopunajallisessa uudistuksessa. Tuo uudistus muutti myös heidän 
arvojärjestyksensä nostaen anteeksiannon keskinäisen kanssakäymisen ohjeeksi. 
Uskossa Jumalaan he luottivat siihen, että Jumala itse toteuttaa pelastavan työnsä 
heidän elämässään.
   Tuohon  eskatologiseen  tietoisuuteen  liittyi  Jeesuksen  opetus  omasta 
tehtävästään.  Jeesus opetti  Ihmisen Pojan tiestä,  jonka salainen messiaanisuus 
näkyi  Herran  kärsivän  palvelijan  tehtävässä.  Jeesus  antoi  itsensä  “lunnaiksi 
kaikkien  puolesta”.  Hänen  alennuksensa  koitui  vanhurskaudeksi  hänen 
seuraajilleen. Hän oli se hylätty kulmakivi, jonka Jumala ajallaan korottaisi.
   Saumattomasti  tuohon  palvelijan  tehtävään  liittyen  Jeesus  opetti  myös 
korottamisestaan. Hän luotti Jumalan saattavan Ihmisen Pojan tehtävän loppuun. 
Taivaalliseen kuninkuuteen korotettuna Jeesus toteuttaisi Ihmisen Pojan viran ja 
toimittaisi tuomion tälle maailmalle – viimeisenä päivänä, lopun koittaessa.
   Pääsiäisen synnyttämää teologiaa muotoilleet opetuslapset ovat siten kokeneet 
elävänsä  eskatologisen  historian  viimeisiä  hetkiä.  Jumala  tekee  pelastavaa 
työtään  kansan  keskuudessa  ja  riivaajatkin  ovat  heille  alamaisia.  Heidän 
johtajanaan on Ihmisen Poika, jonka taivaallista valtaa he osaavat odottaa. He 
itsekin  odottavat  pääsevänsä  hallitsemaan  uudessa  valtakunnassa  Israelin 
kahtatoista sukukuntaa. Heistä on tuleva Ihmisen Pojan valtakunnan ruhtinaita. 
Innokkuus  tuollaisesta  tulevaisuudesta  saa  heidät  jopa  kiistelemään 
ensimmäisistä istuimista (Mark. 10:37par.). 
   Ilmeisesti ainoa asia, jota he eivät osaa odottaa, on Jeesuksen ylösnousemus. 
Siksi  Jeesuksen  kuolema  ja  hautaaminen  saavat  heidät  hämmennyksiin. 
Pitkäperjantai  on  heille  epäilemättä  pettymyksen  ja  toiveiden  romahtamisen 
päivä.  Hetkeksi  heidän  eskatologinen  intonsa  sammahtaa  ja  monet  palailevat 
arkitöihinsä. Tuollaiseen tilanteeseen saapuu kuitenkin viesti Jeesuksen tyhjästä 
haudasta.  Sen  jälkeen  Herra  ilmestyy  opetuslapsilleen.  Silloin  Jeesuksen 
eskatologinen  opetus  nousee  täyteen  arvoonsa  ja  siitä  tulee  opetuslasten 
julistuksen ja teologian vankka perustus. Miten tuo opetus alkoi muotoutua, sitä 
tarkastellaan seuraavassa luvussa.
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II VARHAISIMMAN KRISTIKUNNAN 
SANOMA

Breytenbach-Paulsen (toim. FS Hahn), Anfänge der Christologie, 1991, Bultmann, R., 
Theologie  des  Neuen  Testaments,  1980,  Cullmann,  O.,  Die  Christologie  des  Neuen 
Testaments, 1957, Goppelt, L., Theologie des Neuen Testaments, 3. Aufl. 1991, Hurtado, 
L.W.,  One  God,  one  Lord,  1988,  Kramer,  W.,  Christos  Kyrios  Gottessohn,  1963, 
Hengel,  M.,  Der  Sohn  Gottes:  Die  Entstehung  der  Christologie  und  die  jüdisch-
hellenistische Religionsgeschichte, 1975, Lohse, E., Uuden testamentin sanoma, 1983,  
Neufeld,  V.H.,  The Earliest  Christian Confessions,  1963,  Stuhlmacher,  P.,  Biblische 
Theologie des Neuen Testaments 1992, Wengst, K., Christologische Formel und Lieder 
des  Urchristentums,  1972,  Eskola,  T.,  Messiah  and  the  Throne:  Jewish  Merkabah 
Mysticism and Early Christian Exaltation Discourse, 2001.

Kysymys varhaisen kristikunnan julistuksesta ja sen synnyttämistä kirjallisista 
lähteistä ei ole yhtä yksinkertainen kuin kysymys evankeliumeista tai Paavalin 
kirjoituksista.  Meillä  ei  ole  suoranaisia  lähteitä  ensimmäisiltä  vuosilta,  vaan 
sieltä juontuvat traditiot löytyvät myöhemmistä kirjeistä. Apostolien teot sisältää 
tietysti  runsaasti  materiaalia  apostolien  ajalta.  Sen  lisäksi  etenkin  Paavalin 
kirjeistä löytyy paljon traditioainesta.
   Paavalin kirjeiden traditiojaksot ovat yleensä muodoltaan kiinteitä julistuksessa 
käytettyjä  lausumia.  Ne  on  melko  helppo  erottaa  muusta  tekstistä  runollisen 
muotonsa tai tunnustusluonteensa perusteella. Sisältönsä puolesta tuo traditio on 
mitä keskeisintä ja se liittyy lähes poikkeuksetta siihen, miten pelastava usko, 
pistis, on alusta pitäen ymmäretty. Juuri sellaisten traditiojaksojen avulla voidaan 
rekonstruoida varhaisen seurakunnan keskeistä julistusta.  Vaikka meillä  ei  ole 
välittömiä välineitä tuon tradition ajoittamiseen, se liittyy kuitenkin olennaisesti 
ensimmäisen pääsiäisen jälkeisen vuosikymmenen opetukseen. Se on nimittäin 
valmista ja muodoltaan kiinteätä Paavalin aloittaessa julistustyötään 40-luvulla.
   Varhaisen julistuksen rekonstruktiota voidaan verrata esimerkiksi Apostolien 
tekojen  traditioihin.  Mainittu  vertailu  osoittaa  pian,  että  keskeisessä 
pelastusjulistuksessa Apostolien tekojen traditio vastaa pitkälle sitä kuvaa, mikä 
asiasta muutoinkin on jo muodostettu. Siksi Apostolien tekojen traditiota ei tule 
käsitellä sellaisella skepsiksellä, kuin Haenchenin jälkeen on ollut tapana tehdä. 
Sen  lisäksi  varhaisen  seurakunnan  julistusta  voidaan  arvioida  juutalais-
kristillisten kirjojen hyödyntämän tradition avulla (esim. Jaakob, Hepr.). Jälleen 
vertailu Paavalin kirjeisiin ja edellä mainittuun rekonstruktioon on  tarpeen. Se 
osoittaa  kuitenkin  merkittäviä  liittymäkohtia,  jotka  antavat  tukea 
rekonstruktiolle.
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11  Jeesuksen ylösnousemus

Vaikka  evankeliumikertomusten  hämmästyttävä  loppukohtaus  Ylösnousseen 
ilmestymisestä jätettäisiin aluksi huomiotta, Jeesuksen ylösnousemus on siitäkin 
huolimatta varhaisen julistuksen keskuksessa.  Vanhat traditiojaksot keskittyvät 
siihen aivan erityisellä  tavalla.  Siksi  sen käsittelyn tuleekin ehdottomasti  olla 
varhaisen seurakunnan teologian arvioinnissa ensisijaisessa asemassa.

11.1. Tutkimuksen nykytilanne

Jeesuksen  ylösnousemusta  pidetään  tutkimuksessa  hyvin  yleisesti  varhaisen 
julistuksen tärkeimpänä aiheena.  Siitä  ei  juuri  tule  erimielisyyttä.  Bultmannin 
oppilaille  evankeliumien  pääsiäiskertomukset  eivät  tosin  ole  historiaa  vaan 
“saarnaa”. He käsittelevät koko aihetta teologisen kerygman näkökulmasta. Siten 
esimerkiksi tyhjän haudan kertomus ei ole historiallinen selonteko, vaan tietyn 
sanoman esitys.
   Itse ylösnousemusta käsitellään usein rationalistisesti. Niin tekee esimerkiksi 
Lohse, jonka mukaan tällaista asiaa ei voi käsittää ns. historiallisena tapahtumana 
eikä sitä voi kuvata ‘objektiivisesti’, vaan sitä voidaan vain saarnassa julistaa. 
Sen  totuudesta  ei  voi  esittää  aukottomia  todisteita.  Siitä  huolimatta  se  on 
tieteellisen tutkimuksen kohde, koska  usko yksin käsittää, että Kristus on elävä 
Herra.

Uudempi  tutkimus  ei  enää  bultmannilaisen  perinteen  tavoin  pohdiskele     
ylösnousemuksen  ja  historian  suhdetta.  Siinä  keskitytään  sen  sijaan 
tarkastelemaan  sitä,  millä  perusteilla  ylösnousemuslausumia  muodostettiin 
(Wengst, Neufeld). Toisaalta esimerkiksi kristologian muotoutumisen periaatteet 
kiinnostavat  tutkijoita  (ks.  Anfänge  der  Christologie,  Stuhlmacher).  Yksi 
laajimmista aiheen käsittelyistä löytyy N.T. Wrightin teoksesta The Resurrection 
of the Son of God.

11.2. Varhaisen seurakunnan ylösnousemuslausumat

Uuden testamentin ajallisesti vanhin materiaali, toisin sanoen alkuseurakunnan 
apostolien  ja  saarnaajien  käyttämät  tunnustuslausumat,  käsittelevät  pääsiäis-
kertomusta ja ylösnousemusta. Jo traditiojaksojen ulkonainen tarkastelu osoittaa, 
että ylösnousemus on ollut seurakunnan peruskokemus. Seurakunnan identiteetin 
kannalta  se  on  korvaamaton  asia.  Kyseessä  on  varhaisen  teologian  ehdoton 
keskus,  mitä  ei  saa  unohtaa  teologian  kokonaisuudessa.  Lähes  poikkeuksetta 
jokaisessa kohdassa lauseet kuvataan uskon sisältönä ja kristillisen tunnustuksen 
peruskaavana.
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   Kohdassa  Room.  10:9  esiintyvä  lyhyt  lause  “Jumala  on  herättänyt  hänet 
kuolleista”  kuuluu  keskeisimpiin.  Sen  kaltainen  lyhyt  maininta  Jeesuksen 
herättämisestä  tai  ylösnousemuksesta  esiintyy  tavan  takaa  Paavalin  kirjeissä, 
monesti vielä traditiojaksoissa (1. Tess. 1:10; 1. Kor. 6:14; 15:12, 20; 2. Kor. 
4:14; Gal. 1:1; Room. 4:24; 8:11). Apostolien teoissa lausuma on myös esillä 
(Ap.t.  3:15; 4:10) ja ensimmäinen Pietarin kirje mainitsee sen (1.  Piet.  1:21). 
Ylösnousemuslausuma onkin ollut varhaisessa kristillisyydessä ja seurakunnan 
jumalanpalveluksessa hyvin keskeisellä sijalla. 
   Olennaisen  tärkeä  traditiojakso  löytyy  Luukkaan  pääsiäistunnustuksesta: 
“Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille” (v.k., Luuk. 24:34). 
Tätä  lausumaa  voidaan  muotokriittisin  perustein  pitää  hyvin  vanhana.  Se  on 
ensinnäkin itsenäinen ja Luukas on lyhyellä johdannolla liittänyt sen Emmaus-
kertomukseen  (Luuk.  24:33).  Luukkaan  mukaan  lause  on  Jerusalemin 
opetuslapsijoukon  tunnustus  (jae  33:  “yksitoista  opetuslasta”).  Sen  lisäksi 
lausumassa  nimitetään  Pietaria  tämän  alkuperäisellä  nimellä  Simon,  mikä  on 
merkki varhaisesta perinteestä. On myös huomattava, että lausumassa käytetään 
ilmestystä tarkoittavaa sanaa “nähtiin”, joka esiintyy myös Paavalin välittämässä 
traditiossa (1. Kor. 15:5). Kohdassa ei näin ollen esiinny kreikankielistä sanaa 
ilmestyksestä,  vaan  semitismin  paljastava  passiivimuoto  näkemisen  verbistä. 
Ylösnousemustunnustusta  voidaan  analyysin  perusteella  pitää  vanhimpana 
löydettävissä olevana aineksena ja opetuksen ohjaajana Uudessa testamentissa.
   Edellistä  laajempi  lausuma esiintyy  Uudessa  testamentissa  useissa  kohdin. 
Keskeisin  näistä  on  kohta  1.  Kor.  15:3–5,  missä  Paavali  lainaa  tunnustusta 
perustellessaan Jeesuksen ylösnousemusta. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus 
tulevat  formelissa  esille  passiokertomuksen  järjestyksessä  ja  vakiintuneessa 
muodossa. 

Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,    
niin kuin oli kirjoitettu,    
hänet haudattiin,    
hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä,    
niinkuin oli kirjoitettu,    
ja hän ilmestyi Keefakselle...    

   Paavali on käyttänyt uskonlausumaa hyväkseen siinä kiistassa, jota hän kävi 
korinttolaisten  kanssa  ylösnousemuksesta.  Tuosta  tilanteesta  voimme päätellä, 
että hän on opettanut uskonlausuman aikanaan korinttilaisille opettaessaan heille 
uskon  alkeita.  Nyt  hän  vetoaa  aikaisempiin  opetuksiinsa  ja  ottaa  käyttöönsä 
vahvimman argumentin. Jos kuulijat ovat alun perin päässeet pelastuksen piiriin 
juuri tuon uskonlausuman välityksellä (1. Kor. 15:2), he eivät voi hylätä opetusta 
myöhäisemmässäkään vaiheessa. 
   Paavali  sijoittaa  tuon  tradition  hänen  jerusalemilaisten  kiistakumppaniensa 
keskuuteen. Kyseessa on se tunnustus ja sanoma, jota Keefas ja Jaakob opettavat. 
Tämä  on  ilmeistä  asiayhteydestä.  Lausumaa  voidaankin  kutsua  “Jerusalemin 
tunnustukseksi”.  Opettaessaan  korinttilaisille  ylösnousemuksesta  Paavali  ottaa 
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auktoriteetikseen nimekkäimmät ylösnousemuksen todistajat ja vakuuttaa, että he 
kaikki opettavat yksimielisesti tässä kysymyksessä.
   Mainitut esimerkit osoittavat selvästi, että ylösnousemuslausumilla oli tärkeä 
asema varhaisessa julistuksessa. Ne kuuluivat siihen ainekseen, mikä opetettiin 
missionaarisessa  toiminnassa  kasteoppilaille  ensimmäiseksi.  Ylösnouse-
mussanoman auktoriteettina olivat Jerusalemin johtajat, jotka usein mainitaan 
nimenomaan ylösnousemuksen todistajina.

11.3. Sovituskuolema ja kuolleista herättäminen

“Jerusalemin” tunnustuksessa on kaksi selvää teologista juonnetta.  Ensinnäkin 
Kristuksen sanotaan kuolleen “meidän syntiemme vuoksi”. Tämä piirre kertoo 
kulttiterminologian  hyväksikäytöstä.  Paavalin  kirjeissä  sovituskuoleman ajatus 
esiintyy muuallakin, esimerkiksi kohdissa Room. 5:8, 2. Kor. 5:21 ja Gal. 1:4 
(vertaa Hepr. 10:12; 1. Piet. 3:18). Mainitulla traditiolla on ollut hänelle itselleen 
suuri merkitys.
   Niin  ikään  traditiona  pidetyssä  katkelmassa  Room.  3:24-25  esiintyy  selvä 
sovitusuhrin ajatus. “Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo 
sovituksen  uskossa  vastaanotettavaksi.”  (j.  25).  Kristuksen  verellä  on 
temppeliuhrien  kaltainen  merkitys.  Se  tuottaa  sovituksen  tehdyistä  synneistä. 
Tuollainen  lausuma on  hyvin  voinut  syntyä  Jerusalemin  vaikutuspiirissä  siitä 
syystä, että temppelin merkitys on siinä voimakas. Uuden uskon tulkitseminen 
vanhaa identiteettiä luoneen kultin termein on odotettavissa oleva kehityskulku 
silloin, kun pyritään julistamaan uutta sanomaa kulttiiin osallituvien juutalaisten 
keskuudessa.
   Jerusalemin tunnustuksen toinen aihe käsittelee ylösnousemusta. Erikoista on 
se,  että kohdassa mainitaan ajankohta  “kolmantena  päivänä” (1.  Kor.  15:4). 
Aiheen  lähtökohtana  voi  toisaalta  olla  historiallinen  muistuma,  mutta 
tapahtumien  teologisen  selittämisen  kannalta  tässä  nähdään  lisäksi 
tunnustuksesta ilmenevä pyrkimys selittää tapahtumat kirjoitusten toteutumisena. 
Formeli heijastaa Hoosean kirjan kuudennen luvun ajatusta: “Hän on raadellut, 
mutta hän myös parantaa... kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös” (Hoos. 
6:1,2). 
   Varhainen  tunnustusformeli  (1.  Kor.  15)  on  luonteeltaan  deskriptiivinen. 
Kristus  kuolee,  haudataan,  herätetään  ja  hän  näyttäytyy.  Formeli  on  sukua 
Luukkaan  tallentamalle  pääsiäislausumalle  (24:34),  joka  puhuu  Herran 
herättämisestä ja hänen näyttäytymisestään Pietarille. Se on kuitenkin Luukkaan 
lausumaa  laajempi  ja  sisältää  teologista  tulkintaa.  Kristus  on  kuollut  syntien 
tähden ja kaikki on tapahtunut kirjoitusten mukaan.

Vastaavan ylösnousemusta tulkitsevan pääsiäislausuman Paavali on tallentanut     
Roomalaiskirjeen  neljänteen  lukuun:  “Jumala  antoi  Kristuksen  kuolla  meidän 
rikkomustemme  tähden  ja  herätti  hänet  kuolleista  meidän  vanhurskaut-
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tamisemme tähden” (4:25). Kulttiterminologia on tässäkin lausumassa vahvasti 
esillä.  Rikkomusten  tähden  tapahtunut  alttiiksi  antaminen  on  tuottanut 
vanhurskauden. 
   Paavalin lainaama kaava (1. Kor. 15) ei ole liittynyt pelkästään julistukseen, 
vaan sitä on ilmeisesti käytetty myös kasteen yhteydessä. Samanlainen lausuma 
on  nimittäin  Paavalin  ajatusten  taustalla  hänen  esittäessään  kasteteologiaa 
Roomalais-kirjeen luvussa 6:3–4.

"Kristukseen Jeesukseen kastetut...    
kastettu hänen kuolemaansa...    
haudattiin yhdessä hänen kanssaan...    
Kristus... herätettiin kuolleista."     

   Kohdassa tulevat esille samat piirteet kuin edellä Korinttilais-kirjeen luvussa 
15. Kirjoittaessaan roomalaisille, joita hän ei ole aikaisemmin tavannut, Paavali 
on tarvinnut kiinnekohdan lukijoidensa elämäntilanteeseen. Sen hän on saanut 
seurakuntien  yleisestä  kasteopetuksesta.  Useimmat  kuulijoista  olivat  saaneet 
kasteopetusta ja käyneet kasteella, osa oli ehkä juuri kastekoulussa. Lainaamalla 
kasteopetukseen liittyvää uskonlausumaa Paavali  kykeni helposti tuomaan esil-
le oman opetuksensa kristityn elämästä Kristuksessa. 
   Roomalaiskirjeen  kohta  paljastaa  siten,  että  ensimmäisissä  seurakunnissa 
käytettiin  passiokertomuksen  järjestystä  seuraavaa  kaavaa  kasteopetuksen 
materiaalina.  Lisäksi  on  ilmeistä,  että  kaava  ei  ollut  vain  Paavalin  omassa 
käytössä. Sitä käytettiin laajalti  myös seu-rakunnissa, joissa Paavali ei ollut edes 
vieraillut.  Se  käy  ilmi  siitä,  että  Paavali  viittaa  tunnustuksen  avulla  juuri 
sellaisiin julistajiin, joilla on muissa kysymyksissä ristiriitaa hänen kanssaan.
   Ylösnousemuslausumasta kehittynyt pääsiäistunnustus näyttäisi tämän arvion 
mukaan olleen hyvin keskeisellä sijalla ensimmäisten seurakuntien julistuksessa. 
Missionaarisen  toiminnan  ja  pelastusjulistuksen  kontekstissa  tuo 
tunnustuslausuma on ohjannut myös puheiden sisältöä. Tätä voidaan aavistella 
myös Uuden testamentin sisältämien puheiden perusteella.
   Apostolien  tekojen  puheiden  säilyttämät  traditiot  osoittavat,  että  yleisellä 
uskonlausumalla on ollut myös julistusta ohjaava tehtävä.  Lähes kaikki puheet 
rakentuvat  mainitun  kaavan  tapaan.  Ap.t.  2:22ss:  "Jeesuksen  te  surmasitte... 
panitte  lakia  tuntemattomat  pakanat  naulitsemaan  hänet  ristiin...  Tämän 
Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista... Jumala on korottanut hänet oikealle 
puolelleen... Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi" (samat piirteet 
ovat  esillä  puheissa  kohdissa  3:13ss;  4:10;  5:30ss;  10:36ss;  13:22ss;  17:2ss). 
Noiden traditioiden erityispiirteenä on selvä maininta Kristuksen korottamisesta 
Isän  oikealle  puolelle,  jota  perustellaan  raamattuperustelulla  Psalmista  110. 
Vastaava  ajatus  esiintyy  Paavalilla  kohdassa  Room  8:34,  missä  mainitaan 
Kristuksen  kuolema  sekä  korottaminen  Jumalan  oi-kealle  puolelle  (vrt.  Hebr 
1:3).
   Apostolien tekojen kohdat esittävät pelastusjulistusta hyvin yksinkertaisessa ja 
selkeässä muodossa. Puheiden yhteydessä maini-taan lähes poikkeuksetta yksi 
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tai useampi termeistä parannus, kaste ja syntien anteeksisaaminen. Tämä piirre 
sijoittaa ne luontevasti lähetystilanteeseen ja kasteen kautta saatavan pelastuksen 
kontekstiin. 
   Edellä käsitelty tekstimateriaali osoittaa, että varhaisessa seurakunnassa on 
käytetty  uskonlausumia,  joista  osalla  on  ollut  melko  vakiintunut  muoto. 
Lausumat ovat puhuneet Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta, hautaamisesta, 
kuolleista  herättämisestä  ja  kenties  myös  hänen  taivaallisesta  vallastaan.  Eri 
tilanteissa  lausumia  on  hyödynnetty  eri  tavoin  ja  niihin  on  saatettu  liittää 
erilaisia raamattuperusteluja. Vaikka lausumat ovat monimuotoisia, eikä niillä 
ole ollut meidän uskontunnustuksemme kaltaista muuttumatonta rakennetta, on 
lause "Jumala herätti Kristuksen kuolleista" edustanut hyvin tuon uskon sisältöä. 
Lausuma on mitä ilmeisimmin antanut yleiset puitteet opetukselle sekä rajannut 
seurakunnan sanomaa. 
   Traditiokriittisin perustein voidaan sanoa, että uskonlausumaa on käytetty niin 
Palestiinan juutalaiskristillisissä kuin Rooman missionaarisissakin seurakunnissa. 
Sen  osoittaa  toisaalta  Paavalin  vetoaminen  Jerusalemin  auktoriteettiin 
evankeliumin  sisältöä  perustellessaan.  Toisaalta  juutalaiskristillisyyden  piiristä 
tulleissa  kirjoituksissa  vastaavilla  näkemyksillä  on  huomattava  merkitys  (ks. 
Matt. 20:18-19; 28:18; Hepr. 1:3; 9:12, 26; 10:12).
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12  Varhainen kristologia 

Kun siirrytään tarkastelemaan kristologian ja erityisesti ylösnousemusteologian 
sisältöä,  on  otettava  vakavasti  se  historiallinen  tilanne,  missä  tuota  opetusta 
muotoiltiin.  Jeesuksen  opetuslapset  eivät  tulkinneet  Ylösnousseen  ilmestyksiä 
tyhjiössä.  Heidän  opetustaan  ei  myöskään  selitä  pelkkä  juutalaisen  perinteen 
hyödyntäminen. Merkittävänä lähtökohtana on heidän oman Mestarinsa opetus, 
jonka  eskatologinen  tendenssi  löysi  hedelmällisen  maaperän  ylösnousemus-
kristologiasta.
   Kristologiaa  muotoilivat  opetuslapset,  jotka  uskoivat  päässeensä  Jumalan 
valtakuntaan  sisälle  juuri  lopun  aikojen  koittaessa.  He  odottivat  Jeesuksen 
nousevan  Ihmisen  Poikana  valtaan  ja  nostavan  heidät  itsensäkin  ruhtinaina 
hallitsemaan Israelin sukukuntia. Siksi Jeesuksen ylösnousemus merkitsi heille 
ainutlaatuista  eskatologista  tapahtumaa,  joka  mullisti  opetuksen  uskosta  ja 
jumalayhteydestä.

12.1. Tutkimuksen tilanteesta

Radikaali  Jeesus-tutkimus  ei  nähnyt  mitään  yhteyttä  tai  jatkuvutta  historian 
Jeesuksen  julistuksen  ja  varhaisen  kristologian  välillä.  Siksi  eksistenssi-
hermeneutiikan  periaatteiden  mukaan  kristologian  ajatellaan  usein  koskevan 
esimerkiksi Kristus-tapahtuman universaalia merkitystä. Kristologian ajatellaan 
olevan  eräänlaista  filosofista  pohdiskelua  Kristuksen  asemasta.  Sellaisen 
lähestymistavan  heikkoutena  on  teologisen  tradition  ja  teologianhistoriallisten 
yhteyksien huono ymmärtäminen.
  Toisena metodisena lähtökohtana on useimmiten keskittyminen kristologisiin 
arvonimiin.  Se  on  vanha,  jo  Boussetin  aikanaan  vakiinnuttama,  uskonnon-
historiallinen  tapa  käsitellä  kristologiaa.  Nykyisen  käsityksen  mukaan  tuo 
lähtökohta  on  heikko.  Arvonimiä  ei  sovi  tarkastella  itsenäistä  elämää elävinä 
absoluuttisina yksikköinä, jotka saisivat varsinaisen merkityksensä juutalaisen ja 
kristillisen  tradition  ulkopuolelta.  Kristologiaa  tulee  tarkastella  laajana 
kokonaisuutena,  missä  vanhatestamentillinen  ja  juutalainen  messianologia  ja 
apokalyptiikka  tulkitaan  uudessa  kontekstissa  Kristuksen  aseman  ja  työn 
kuvauksiksi. Merkitystä luovat tällöin kokonaiset teemat ja aiheet, joiden sisällä 
myös eri nimitykset saavat merkityksensä.
   Metodiset  ongelmat  näkyvät  kristologian  tutkimuksissa  hyvin  yleisesti. 
Messias/Kristus –nimityksestä tulee vain erisnimi.  Ihmisen Poika –nimityksen 
puuttuminen kirjeistä ei saa muuta selitystä, kuin että hellenistinen seurakunta ei 
olisi  ymmärtänyt  sitä  enää  arvonimeksi.  Jumalan  Poika  –nimitys  luokitellaan 
funktionaaliseksi.  Maranatha–rukous  samastuu  Ihmisen  Pojan  odottamiseen. 
Kyrios–kristologia  muuttuu  täysin  hellenistiseksi  (Boussetin  tapaan).  Lopulta 
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Jeesuksen  tunnustamiselle  ei  tahdo  löytyä  mitään  sisältöä  (esim.  Bultmann/
Lohse).
   Vanhalla  asetelmalla  oli  selvä  motiivi.  Nykyisen  radikalismin  mukaan 
varhainen kristologia ei uhannut mitenkään juutalaista monoteismia. Tekstien ja 
traditiojaksojen  tarkempi  tutkiminen  osoittaa  kuitenkin,  että  juuri  tuossa 
kysymyksessä piilee varhaisen kristologian dynaamisin panos.

12.2. Ylösnousemus ja Jeesuksen herruus

Edellä  nähtiin,  että  ylösnousemuslausuma  on  varhaiskristillisen  julistuksen 
ytimessä.  Kyseiset  lausumat  sisälsivät  ylösnousemuksen  tosiasian  lisäksi  heti 
alusta  pitäen  teologista  tulkintaa  siitä,  mitä  Jeesuksen  uusi  tilanne  ja  asema 
merkitsivät. Ylösnousemustunnustukset puhuvat Jeesuksen herruudesta ja hänen 
hallinnastaan. 
   Tuollaisen esityksen luontevana taustana on Jeesuksen opetus Ihmisen Pojan 
kohtalosta.  Aikaisemmin  olemme  nähneet,  että  erityisesti  psalmit  antoivat 
materiaalia ajatukselle messiaanisen kuninkaan korottamisesta kunniaan. Psalmia 
110  selittäen  Jeesus  asetti  Daavidin  jälkeläisen  maallisen  kuninkuuden  ja 
Messiaan  taivaallisen  hallinnan  toisiaan  vastaan.  Messiaan  piti  olla  Ihmisen 
Pojan kaltainen taivaallinen tuomari. Toisaalta Psalmin 118 avulla hän saarnasi 
kulmakiven hylkäämisestä ja sen myöhemmästä korottamisesta. Ihmisen Pojan 
tehtävä  alkoi  Jeesuksen  mukaan  maan  päällä  Herran  kärsivän  palvelijan 
alennuksesta.  Sama  tehtävä  tulisi  kuitenkin  jatkumaan  Jumalan  korotettua 
Ihmisen  Pojan  valtaan,  oikealle  puolelleen  taivaassa.  Nuo  molemmat  vaiheet 
merkitsisivät Jumalan vallan (basileia) toteutumista.
   Varhaisen  seurakunnan  traditiomateriaali  sisältää  juuri  tuollaisen  perinteen 
varaan rakennetun kristologian. Sen mukaan Jeesus on kuolleista herättämisessä 
korotettu  Jumalan  oikealle  puolelle  taivaalliselle  valtaistuimelle.  Tämän 
teologisen  tulkinnan  pohjana  on  Uuden  testamentin  kirjeissä  aivan  erityisellä 
tavalla Psalmi 110, jota sovelletaan ylösnousemuksen tulkintaan hyvin useassa 
kohdassa. 
   Apostolien tekojen traditio esittää tuon tulkinnan ehkä kaikkein selvimmin. 
Jeesuksesta on ylösnousemuksessa tullut Herra, kyrios, ja se merkitsee Psalmista 
110   nousseiden  odotusten  täyttymistä.  Jumala  oli  luvannut  korottaa 
daavidilaisen kuninkaan “oikealle puolelleen” ja asettaa tämän viholliset hänen 
jalkojensa alle. Nyt seurakunta näkee korotetun Jeesuksen saaneen tämän aseman 
Herrana (Ap.t. 2:29-36). 

“Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on 
tehnyt  Jeesuksen  Herraksi  ja  Messiaaksi  –  tämän 
Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte” (2:36).

   Sama ajatus näkyy selvästi Uuden testamentin monista korotuskristologisista 
kohdista.  Niiden  kohdalla  on  samalla  huomattava,  että  jaksojen  luonne  on 
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voimakkaasti traditionaalinen, mikä viittaa niiden varhaisuuteen ja yleisyyteen 
ensimmäisten seurakuntien julistuksessa.

“Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut 
korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle... 
Yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut: 
–  Istu  oikealle  puolelleni...”  (Hepr.  1:3,  13;  vrt.  Ps. 
110:1).
“(Poika),  joka  lihan  puolesta  on  syntynyt  Daavidin 
siemenestä  ja  pyhyyden  hengen  puolesta 
kuolleistanousemisen  kautta  asetettu  Jumalan  Pojaksi 
voimassa” (Room. 1:3-4, v.k.)

   Nuo  kristologiset  kohdat  tulkitsevat  suoraan  Psalmia  110,  jossa  ajatus 
daavidilaisen  kuninkaan  korottamisesta  liittyy  käsitykseen  uudistuvasta 
(Melkisedekin) pappeudesta (Ps. 110:1, 4):

 “Herra sanoo minun herralleni: ‘Istu oikealle puolelleni.    
Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle,     
korokkeeksi valtaistuimesi eteen...’    
 Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta:    
‘sinä olet pappi ikuisesti,    
sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta’.”    

   Sen  lisäksi,  että  nuo  rivit  merkitsevät  paljon  kristologisille  muotoiluille,  
Psalmi 110 on Uudessa testamentissa eniten lainattu psalmi. Niin Paavalin kuin 
muidenkin  kirjoittajien  viittaukset  tuohon  psalmiin  käyvät  esille  esimerkiksi 
ilmauksista, joissa puhutaan Jeesuksen istumisesta Jumalan “oikealla puolella”. 
Jeesus  istuu  silloin  taivaallisella  kirkkauden  valtaistuimella.  Useimmat  noista 
kohdista ovat nimenomaan formelimuotoista traditioainesta, jonka alkuperä on 
varhaisen seurakunnan opetuksessa (Room. 8:34; 1. Kor. 15:25; vertaa Hepr. 1:3, 
13;  1.  Piet.  3:22).  Tuo  piirre  ei  kuitenkaan  vielä  kerro  paljonkaan  psalmiin 
liitetystä kristologiasta tai soteriologiasta.
   Jumalan oikealla  puolella  istumisen aihe on tunnettu  erityisesti  juutalaisen 
valtaistuinmystiikan  piiristä  (ks.  edellä  luku  2.3.).  Apokalyptisissä  teksteissä 
kuvataan Jumalan taivaallista valtaistuinta.  Jumalan taivaallinen kuninkuus on 
ensinnäkin muistutuksena Israelin teokratian varsinaisesta luonteesta. Jumala on 
kansan todellinen johtaja ja maalliset kuninkaat ja johtajat ovat ainoastaan hänen 
palvelijoitaan ja asiainhoitajiaan.
   Toisaalta  sama  kuva  elää  voimakkaana  messianologiassa,  missä 
vapahtajahahmo asetetaan kirkkauden valtaistuimelle Jumalan oikealle puolelle. 
Viitteitä tällaisesta ajattelusta antaa Ihmisen poika -teologia (Daniel, 1. Heenok). 
Kaikkein  selvimmän  esimerkin  tarjoavat  kuitenkin  evankeliumikertomukset, 
joiden  mukaan  Ihmisen  poika  tulee  istumaan  eskatologisena  tuomarina 
kirkkauden valtaistuimelle (Matt. 19:28; 25:31).
   Varhaisen  juutalaiskristillisen  seurakunnan  identiteettiin  on  olennaisesti 
kuulunut  Jeesuksen  tunnustaminen  Herraksi.  Ajatus  on  eskatologisen 
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tietoisuuden  läpitunkema.  Ylösnousemus  on  nähty  Jumalan  lopunajalliseksi 
teoksi,  missä hän korottaa Jeesuksen kirkkauden valtaistuimelle.  Palvelemaan 
tulleelle  Ihmisen  Pojalle  on  silloin  annettu  kuninkaan  ja  tuomarin  asema  ja 
hänestä on tullut koko maailman hallitsija.
   Saman  viestin  antaa  ylösnousseen  Jeesuksen  sana,  joka  pakenee  kaikkea 
historiallisen kritiikin tarkastelua. “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” (Matt. 
28:18-19).  Se  sisältää  Ylösnousseen  opetuksena  varhaisen  seurakunnan 
täydellisen kutsumustietoisuuden.
   Ylösnousemuksen  todistajien  sanoma  koskee  Apostolien  tekojen  antaman 
tradition  mukaan  juuri  Jeesuksen  herrauden  julistamista.  “Jumala  on  tehnyt 
Jeesuksen  Herraksi  ja  Messiaaksi  –  tämän  Jeesuksen,  jonka  te 
ristiinnaulitsitte”  (2:36).  Varhaisen  seurakunnan  sanoma  ei  täten  pelkisty 
“kontrastiformeliin”,  jonka  mukaan  Jeesus  kärsi  viattomana  ja  Jumala  tästä 
syystä  herätti  hänet  kuolleista  (Ap.t.  3:13-15;  5:30-31).  Kontrastiformelin 
teologisena tulkintana on Psalmin 110 mukainen korotuskristologia. Jumala on 
korottanut  Jeesuksen  ylösnousemuksessa  Herraksi  ja  tehnyt  hänestä  näin 
eskatologisen taivaallisen kuninkaan.
   Myös varhaisissa hymnimuodostelmissa Jeesuksen korotus kuvataan herruuden 
saamiseksi. “Jumala on korottanut hänet yli kaiken  ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä (nim. “Herra”) kunnioittaen 
on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, 
ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ‘Jeesus Kristus on 
Herra’.” (Fil. 2: 6-11). Filippiläiskirjeen hymni toistaa yllättävällä tarkkuudella 
Jeesuksen  eskatologiseen  opetukseen  liittyneen  ajatuksen  Ihmisen  Pojan 
palvelustehtävästä ennen herruuteen korottamista.
   Myöhemmissä  traditioissa  korottamisen  tematiikka  jatkuu  ja  säilyttää 
juutalaisesta  teologiasta  nousevan  rikkaan  kuvakielensä.  Esimerkiksi 
Ilmestyskirjassa  kerrotaan,  miten  Jeesus  Daavidin  jälkeläisenä  ja  Jumalan 
Poikana istuu Isän Jumalan kanssa kirkkauden valtaistuimella. Häntä palvovat 
niin kerubit taivaassa kuin seurakunta maan päällä (Ilm. 4-5).
   Uuden  testamentin  kyrios–kristologian  merkitys  näkyy  edellä  mainitussa 
teologiassa.  Jeesus  Herrana  on  taivaallinen  hallitsija  juuri  siihen  tapaan  kuin 
perinteisessä  juutalaisessa  teologiassa  oli  kuvattu  Ihmisen  Poikaa.  Samasta 
kuvasta  saa  merkityksensä  arameankielinen  mara-natha  –huudahdus. 
Ensimmäiset  kristityt  rukoilivat  Jeesuksen  paluuta  maailmaan  Herrana  ja 
tuomarina.  Tuo  huudahdus  on  säilynyt  aitona  aina  Ilmestyskirjan  viimeiseen 
rukoukseen  saakka:  “Tule,  Herra  Jeesus”  (Ilm.  22:20).  Rukous  kuvastaa 
seurakunnan uskoa Herraan, joka maailman hallitsijana on toteuttava viimeisen 
tuomion ja ottava kaikki ihmiset eteensä.
   Uuden  testamentin  teologian  mielenkiintoisimpia  kysymyksiä  on  ollut  se, 
miksi  opetuslapset  eivät  enää  pääsiäisen jälkeen kuitenkaan puhu Jeesuksesta 
Ihmisen  Poikana.  Tuo  nimitys  ei  esiinny  kertaakaan  Jeesuksen  nimityksenä 
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Uuden  testamentin  kirjeissä.  Syy  siihen  on  melko  ilmeinen.  Juuri  Jeesuksen 
opetus muodostaa taustan opetuslasten teologian syntymiselle. He ovat uskoneet 
Jumalan  korottaneen  Jeesuksen  tuomarina  toimivan  Ihmisen  Pojan  asemaan. 
Pääsiäisenä Ihmisen Poika ei kuitenkaan ole ensimmäisille kristityille enää outo 
tulevaisuuden  hahmo,  jota  odotetaan  tuomion  päivänä.  Ihmisen  Poika  onkin 
Jeesus  itse,  Daavidin  jälkeläinen  ja  Jumalan  Poika,  joka  on  korotettu 
taivaalliseen valtaan ylösnousemuksessa. 
   Ihmisen Poika  –termin puuttuminen varhaisesta  kristologiasta  ei  siis  kerro 
epäjatkuvuudesta  Jeesuksen  opetuksen  ja  apostolien  opetuksen  välillä. 
Päinvastoin se kertoo mitä suurimmasta jatkuvuudesta: pääsiäinen toteuttaa juuri 
sen, mitä Jeesus on opettanut Ihmisen Pojasta. Kristittyjen odotuksen kohteena 
paruusiassa eli Jeesuksen paluussa ei enää ole kirjoitusten mainitsema Ihmisen 
Poika.  He  odottavat  omaa  Herraansa  ja  Vapahtajaansa  Jeesusta,  joka  on  jo 
asetettu taivaalliseksi kuninkaaksi.
   Ylösnousemuskristologia osoittaa, että varhainen seurakunta julisti Jeesusta 
koko maailman universaalina Herrana. Jumala oli herättänyt hänet kuolleista ja 
asettanut  hänet  oikealle  puolelleen  kirkkauden  valtaistuimella.  Merkille 
pantavaa on edelleen, että tuo herruuden kuvaus toteuttaa ne odotukset, jotka 
Jeesus  asetti  omilleen  puhuessaan  Ihmisen  Pojasta.  Pelkkiin  arvonimiin 
keskittyvä eksegeesi ei koskaan kykene löytämään sitä ilmeistä yhteyttä, mikä on 
Ihmisen Poika –kuvausten ja korotuskristologisen Herra–tunnustuksen välillä.

12.3. Korotuskristologian kuninkaalliset piirteet 

Kristologian tutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota nimityksiin Daavidin 
poika  ja  Jumalan  poika.  Nimitysten  irrallinen  käsittely  on  tuottanut  erikoisia 
selityksiä.  Traditiohistoriallinen  tarkastelu  osoittaa  kuitenkin  helposti,  että 
nuokin  termit  esiintyvät  ylösnousemuskristologian  yhteydessä.  Näkökulma 
liittyy  tälläkin  kerralla  valtaan  korottamisen  aiheeseen,  nimittäin  Jeesuksen 
kuninkuuteen.
   Uuden  testamentin  teologian  tie  kuninkuuteen  ja  hallitsemiseen  liittyvien 
aiheiden  käyttämiseen  kulkee  vanhatestamentillisen  messianologian  kautta. 
Varhaisissa Uuden testamentin traditioissa Jeesuksen ylösnousemukseen liitetään 
useita ajatuksia kuninkuudesta, Daavidin suvusta, valtaistuimella istumisesta ja 
palvomisesta.  Nuo  piirteet  liittyvät  osittain  aikaisemmin  mainittuun 
apokalyptiseen  ajatteluun,  mutta  osin  ne  kertaavat  juutalaisen 
kuningasideologian  terminologiaa.  Lisäksi  ylösnousemuskristologia  esittää 
kultista radikaalin uudelleentulkinnan ja toimii siten perinteisen temppelikritiikin 
jatkeena sekä uudistajana.
   Jeesuksen  kuninkuuden sanotaan  toteuttavan  lupaukset  Daavidin  dynastian 
jatkuvuudesta.  Esimerkiksi  Apostolien  tekojen  tutussa  puheessa  sanotaan: 
"Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin 
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valtaistuimelle  hänen  oman  jälkeläisensä.  Daavid  tiesi  tämän  ja  näki  ennalta 
Kristuksen  ylösnousemuksen."  (Ap.t.  2:30-31).  Maininnoissa  Daavidin 
jälkeläisyydestä  viitataan  usein  toiseen  Samuelin  kirjaan  (ks.  Ap.t.  13:33-34; 
Hepr. 1:5,13). Siellä profeetta Naatan lupaa Daavidille ikuisen kuninkuuden ja 
mahtavan jälkeläisen. “Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani” (2. 
Sam. 7:14, vanha käännös). 

Erityisen  mielenkiintoista  noissa  Uuden  testamentin  käyttämissä  raamattu-    
perusteluissa on se, että niissä ei mainita sanallakaan Messiaan ylösnousemusta. 
Vaikka tarkoituksena on perustella juuri lupauksia Jeesuksen ylösnousemuksesta 
kirjoituksilla,  itse  kuolleista  herättämistä  ei  kohdissa  mainita.  Jeesuksen 
herättäminen ja korottaminen onkin täydellisesti samastettu noissa tulkinnoissa. 
Lupaus Daavidin suvun ihannekuninkaan korottamisesta on merkinnyt juuri sitä 
korottamista,  missä  Jeesus  herätettiin  kuolleista  ja  asetettiin  Isän  oikealle 
puolelle.
   Vanhassa  testamentissa  kuningasideologialla  on  itsenäinen  rooli  ja  sen  eri 
teemoilla  on  suuri  merkitys  myös  messianologian  aiheille.  Daavidin  saaman 
lupauksen perusteella jo Israelin tavallista kuningasta kutsuttiin Jumalan Pojaksi 
(Ps. 2:7; vrt. 110:3). Ajatus liittyi käsitykseen teokratiasta. Kuningas oli Jumalan 
“ottopoika”, joka hoiti  tämän asioita maan päällä. Koska Daavidin dynastialle 
oli  suotu  erityinen asema Jumalan valitun kansan hoitajana,  tuo  asema myös 
näkyy kautta Vanhan testamentin tekstien. Daavidin jälkeläinen esitetään siellä 
ihannekuninkaana, johon alennuksen tilassakin oleva kansa laittaa toivonsa (Ps. 
89; 132; Jes. 11; 55; Jer. 23; 33).
   Tuollaisella  teologianhistoriallisella  lähtökohdalla  on  keskeinen  merkitys 
Uuden  testamentin  kristologialle.  Aivan  yksinkertaisena  aiheiden  suhdetta  ei 
kuitenkaan  pidä  ymmärtää.  Juutalaisessa  teologiassa  Daavidin  sukuun  liitetyt 
toiveet  muuttuivat  nimittäin  aikojen  saatossa.  Kansan  jouduttua 
pakkosiirtolaisuuteen ja kuninkuuden romahdettua Daavidin dynastiaan liitetty 
toivo sai vahvasti eskatologisia piirteitä (toisaalta jo Ps. 2:7; Hes. 34; Sak. 6; 
erityisesti 4Qflor. 10-12; 4Q246). 
   Messianologista  (ja  kuningasideologista)  taustaa  hyödyntävän  kristologian 
mukaan Jeesus on asetettu kuninkaaksi ylösnousemuksessa. Se on edellä lainatun 
Apostolien tekojen puheen pääajatus. Sama aihe tulee esille monissa varhaisen 
kristologian  katkelmissa.  Myös  Paavali  on  saanut  tuon  opetuksen  häntä 
varhaisemmasta  kristillisyydestä  ja  rakentaa  kristologiaansa  sellaisen  tradition 
varaan.  Roomalaiskirjeen  alussa  hän  lainaa  vanhaa  korotuskristologista 
traditiokatkelmaa.  “Inhimillisen  syntyperänsä  puolelta  hän  oli  Daavidin 
jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli  Jumalan Poika,  jolla on valta, 
ylösnousemuksessa  tähän  asemaan  asetettu.  Hän  on  Jeesus  Kristus,  meidän 
Herramme” (Room. 1:3,4). 

Paavali  on  alkukirkon  tavoin  ymmärtänyt  Jeesuksen  kuninkuuden     
taivaalliseksi kuninkuudeksi. Lupaukset Daavidin dynastian uudesta kuninkaasta 
ovat toteutuneet.  Kuninkuus ei ollutkaan maallista hallintaa, vaan universaalia 
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valtaa  transsendenttisessa  todellisuudessa.  (Siinä  mielessä  Jeesuksen 
arvoituspuhe  Daavidin  suvun  kuninkaan  ja  taivaallisen  Messiaan 
periaatteellisesta erosta saa kristologiassakin seurauksensa.)  Tuollainen käsitys 
edellyttää  apokalyptisen  tulkintaperiaatteen.  Jeesuksen  kuninkuus  ei  toteuta 
poliittista messianologiaa, vaan hän on kuninkaana taivaallisella valtaistuimella. 
   Taustaluvuissa  käsiteltiin  Jumalan kuninkuuden ajatusta  ja  Daavidin suvun 
kuninkaiden  asemaa  Israelin  teokraattisessa  järjestelmässä.  Kuninkaalla  oli 
erityinen asema suhteessa Jumalaan, mutta hän jäi kui-tenkin aina maalliseksi 
“asiainhoitajaksi”. Temppelikulttia ja sen apokalyptistä muunnelmaa (Qumran) 
soveltaen voidaan sanoa, että nyt väitetään Jeesuksen kuninkuuden toteutuvan 
liitonarkun  yläpuolella,  ei  sen  alapuolella.  Liitonarkun  päällä  on  Jumalan 
kirkkauden  valtaistuin  ja  sen  päälle  Jeesus  on  korotettu  taivaalliseksi 
kuninkaaksi. Silloin perinteinen juutalainen käsitys teokraattisesta kuninkuudesta 
kääntyy päälaelleen. 
   Samalla  muuttuu  tulkinta  Jumalan  vallasta  ja  valtakunnasta.  Jumalan 
kuninkuus  (basileia),  josta  profeetat  ovat  puhuneet  ja  jota  Jeesus  itse  julisti, 
toteutuu nyt Kristuksen hallinnassa. Hänestä on korotuksessa tullut uskon kohde 
ja pelastuksen antaja. Hän on Isän rinnalla ja hallitsee daavidilaisena kuninkaana 
hänen oikealla puolellaan. 
   Kristologian  teologianhistoriallinen  tarkastelu  osoittaa  sen  yhteydet 
vanhatestamentilliseen kuningasideologiaan. Jeesusta kuvataan Daavidin suvun 
ihannekuninkaaksi,  joka  tullessaan  toteuttaa  isille  annetut  lupaukset.  Hänen 
kuninkuutensa  ei  kuitenkaan  ole  “tästä  maailmasta”,  vaan  se  on  taivaallista 
hallintaa  kirkkauden  valtaistuimella.  Ylösnousemuksessa  tapahtunut  korotus 
merkitsee nimenomaan Jeesuksen asettamista kuninkuuteen. Noissa kuvauksissa 
ajatus  Jeesuksen  korottamisesta  Ihmisen  Poikana  taivaalliseen  herruuteen 
samastuu ajatukseen hänen asettamisestaan Daavidin perillisenä valtaistuimelle.

12.4. Kristuksen papillinen tehtävä

   Varhaiskristillisen seurakunnan kristologia ei vielä tyhjenny edellä kuvattuihin 
näkemyksiin.  Kristologiaan  kuuluu  nimittäin  olennaisena  osana 
sovitusteologinen  teema,  joka  liittyy  Jeesuksen  ylipapilliseen  tehtävään.  Tuon 
teeman  tarkasteluun  päästään  toisaalta  Paavalin  kirjeiden  sisältämien 
traditiojaksojen  kautta.  Toisaalta  voidaan  havaita,  että  tuossa  aihepiirissä 
Paavalin  teologiset  lähtökohdat  ovat  syvällä  siinä  juutalaiskristillisessä 
perinteessä, jonka piirissä Heprealaiskirjeen kirjoittaja myöhemmin työskenteli. 
Paavali  puhuu  kirjeissään  mm.  uhrista,  verestä  ja  mainitsee  jopa  liitonarkun 
kannen, sovituksen paikan. 
   Paavalin teologian mukaan Jeesus ensinnäkin itse antoi uhrin kuuliaisuuden 
tekona  Jumalalle.  (Room.  5:19).  Lisäksi  hänen  kuolemansa  merkitsi  Jumalan 
antamaa  uhria:  “hän  ei  säästänyt  omaa  Poikaansakaan  vaan  antoi  hänet 
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kuolemaan kaikkien meidän puolestamme” (Room. 8:32).  Kristus on Jumalan 
itsensä  antama  syntiuhri  ihmisten  rikkomusten  edestä.  Roomalaiskirjeen 
viidennessä luvussa nämä termit  toistuvat  usein.  Kristuksen kuolema merkitsi 
uhrin  antamista  “meidän puolestamme” (Room. 5:8).  Tuo uhri  oli  tyypillinen 
syntiuhri, jonka toimittamiseen kuului veren pirskottaminen (5:9). 
   Kaikkein  selkeimmin  temppelikulttiin  liittyvä  symboliikka  tulee  esille 
traditiokatkelmassa, joka on Roomalais-kirjeen kolmannessa luvussa. Jeesus on 
kulkenut  kaikkeinpyhimpään  vieden  verensä  sinne  uhriksi.   Sillä  perusteella 
Jumala on tehnyt hänestä itsestään “armoistuimen”, jota ihmiset voivat lähestyä. 

“Kaikki... saavat lahjaksi vanhurskauden     
hänen armostaan sen lunastuksen kautta,    
joka on Kristuksessa Jeesuksessa,    
jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi    
uskon kautta hänen vereensä.” (3:23-25 v.k.)    

Uuden  raamatunkäännöksen  tulkinta  “Hänet  Jumala  on  asettanut     
sovitusuhriksi”  ei  tee  täysin  oikeutta  Paavalin  ajatukselle.  Heprealaiskirjeen 
kirjoittajan  tavoin  hän  nimittäin  ajattelee,  että  sovituksen  paikasta,  Jumalan 
valtaistuimesta,  on  tullut  “armon  valtaistuin”.  Jeesus  itse  kohtaa  sovituksen 
etsijän ja armahtaa tätä tämän tullessa Jumalan kasvojen eteen. 
   Sovituksen  paikka  esiintyy  tässä  yhteydessä  metaforisessa  merkityksessä. 
(Kultillinen  termi  hilastêrion  ,“armoistuin”,  on  ollut  metaforisessa  käytössä 
myös  juutalaisessa  teologiassa.  Kohdassa  4.  Makk.  17:22  kuvataan 
marttyyrikuolemaa saman metaforan avulla. Kyseisellä ajatuksella ei ole yhteyttä 
Paavalin  teologiaan.)  Valtaistuin  ei  ole  enää  pelkkä  itsenäinen  sovitusveren 
pirskottamisen kohde. Jeesuksesta on nyt tullut sovituksen paikka jokaiselle, joka 
lähestyy Jumalaa. 

Sovitukseen  liittyvä  varhaiskristillinen  kristologia  tulee  rikkaasti  esille     
myöhemmin  juutalaiskristillisen  Heprealaiskirjeen  ajatuksista.  Kirjeen  esitys 
rakentuu  täysin  temppelisymboliikalle.  Jeesus  kulki  kuolemassaan  pyhäkön 
“väliverhon” toiselle puolelle (6:19) kaikkeinpyhimpään, itse taivaaseen (9:24). 
Kaikkeinpyhintä  kuvataan  “ensimmäisen  liiton”  pyhäkön  avulla.  Siellä  on 
liitonarkku, jonka päällä on armoistuin (hilastêrion, nyk. käännöksessä “syntien 
sovituspaikka”,  9:5).  Jeesuksen  kuolema  merkitsi  hänen  oman  elämänsä 
luovuttamista syntiuhriksi:  “Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä 
virheettömänä uhrina Jumalalle” (9:14).  Hän kulki  kaikkeinpyhimpään vieden 
sinne oman verensä ja hankki näin lunastuksen synneistä (9:12).

Kultillisella  kristologialla  on  edelleen  läheinen  yhteys  aikaisempaan     
korotuskristologiaan. Psalmia 110 tulkiten Heprealaiskirjeessä kuvataan Jeesus 
uudeksi  Melkisedekiksi,  joka  ylösnousemuksessa  on  korotettu  papilliseen 
tehtävään. Psalmi 110 sisältää siten kaksi toisiinsa kietoutuvaa messianologista 
teemaa, jotka molemmat saavat suuren merkityksen korotuskristologiassa. Tuon 
papillisen kuvan mukaan Jeesuksen ristinkuolema on ollut uhrin valmistamista. 
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Hänen korotuksensa on sen jälkeen merkinnyt hänen asettamistaan papilliseen 
tehtävään. Kun korotettu Kristus astuu Jumalan valtaistuimelle, Jumalan oikealle 
puolelle,  hänellä  on  uhriveri  mukanaan.  Siten  hän  toteuttaa  korotuksessaan 
papillisen tehtävän ja toimittaa sovituksen koko maailman syntien edestä.

Varhaisen  seurakunnan  teologia  on  siten  rakentunut  osaltaan  myös     
temppelisymboliikalle.  Apokalyptisille  teksteille  tyypilliseen  tapaan  taivas 
nähdään  Jumalan  todellisena  kaikkeinpyhimpänä,  missä  koko  luomakunta 
kohtaa hänet. Siellä on myös taivaallinen “arkku” eli valtaistuin, jonka päällä 
Jumala  istuu.  Sovitusteologian  kannalta  Kristuksen  ylösnousemus  on  nähty 
papilliseksi toimeksi, missä hän vie uhriverensä sovituksen paikkaan. Siten hän 
toimittaa sovituksen koko maailman edestä. Korotettuna hän kuitenkin samalla 
istuu  valtaistuimelle  toteuttamaan Ihmisen  Poika-tuomarin  tehtävää  Daavidin 
suvun Herrana.

12.5. Nimitettiinkö Jeesusta Jumalaksi?

Radikaalin  tutkimuksen  kristologiselle  pohdiskelulle  näyttää  usein  olevan 
tärkeätä  väite,  että  Jeesusta  ei  olisi  nimitetty  varhaisessa  kristillisyydessä 
Jumalaksi, theos. Ajatus liittyy edellä mainittuun pyrkimykseen selittää varhaisen 
seurakunnan ajattelu perinteisen monoteismin mukaiseksi. Ongelma on mielekäs 
siksi, että esimerkiksi ne kohdat, jotka Paavalin teksteissä mainitsevat Jeesuksen 
yhteydessä  sanan  Jumala,  theos,  ovat  monitulkintaisia.  Vanhoissa 
traditiokatkelmissa tuota sanaa ei puolestaan esiinny kertaakaan.
   Kyseiseen  väitteeseen  liittyy  kuitenkin  merkittävä  ongelma.  Varhainen 
ylösnousemuskristologia  esiintyy  nimittäin  useimmiten  tunnustus-
muodostelmissa.  Jo  ensimmäisten  kristittyjen  seurakunnasta  lähtien  Jeesus  on 
uskon kohde, ja tuo usko tunnustetaan niillä lausumilla, joita käytettiin ahkerasti 
saarnassa. 
   Uskoon  liittyvä  problematiikka  on  varhaisessa  kristillisyydessä  erityisen 
mielenkiintoinen.  Historian  Jeesuksen  opetuksessa  juuri  termi  “usko”  nousi 
Jumalan  valtakunnan  ratkaisevaksi  tekijäksi.  Jeesuksen  julistama  evankeliumi 
välitti pelastuksen. Usko tuohon evankeliumiin siirsi ihmiset Jumalan lapseuteen 
ja pelastettujen joukkoon. Usko merkitsi siten osallisuutta Jumalasta.
   Jeesus  sitoi  itsetietoisessa  julistuksessaan  uskon  ja  pelastuksen  siihen 
sanomaan, joka oli vain hänelle annettu. Siksi jo historian Jeesus saattoi puhua 
itsestään  pelastuksen  välittäjänä.  Hänen  sanomansa  oli  elämän  lähde.  Sen 
ulkopuolella  ei  ollut  mahdollista  pelastua.  Pääsiäisen  jälkeen  Jeesuksen 
opetuslapset  tulkitsivat  uskon kohteen vielä tarkemmin. Syntien sovittajana ja 
uuden elämän antajana juuri Jeesus oli uskon kohde.
   Pelastava usko, pistis, merkitseekin varhaisessa traditiossa uskoa Jeesukseen 
kuolleena ja ylösnousseena Jumalan Poikana sekä korotettuna Herrana. Hänen 
tunnustamisensa  on  tie  Jumalan  valtakuntaan.  Häneen  uskovat  saavat 
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pelastuksen  ja  pääsevät  Jumalan  eskatologisen  vihan  alta  vapauteen.  Uskon 
kohteena ei ole yksin Jumala, vaan Jumalan rinnalle tulee aivan erityisellä tavalla 
Jeesus Kristus.
   Siksi  myös  tunnustukset  (homologiat)  ja  niihin  liittyvät  huudahdukset  eli 
tunnustautumisen  lausumat  kohdistuvat  varhaisessa  kristillisyydessä  kaikki 
Kristukseen.  Taivaalliselle  valtaistuimelle  asetettu  Herra  ja  Jumalan  Poika  ei 
enää  ollut  teokraattisessa  suhteessa  oleva  “ottopoika”,  joka  olisi  nostettu 
hurskaiden  isien  tavoin  Jumalan  luokse.  Hän  oli  kirkkauden  valtaistuimella 
istuva Herra, jonka edessä “jokaisen polven piti notkistua” aivan samoin kuin 
Jumalan  edessä.  Vaikka  meillä  ei  ole  varsinaista  perimätietoa  Jeesuksen 
nimittämisestä  Jumalan  nimellä,  vaan  ainoastaan  Jumalan  Pojan  nimellä, 
tiedämme  kuitenkin  hänen  asemastaan  enemmän.  Valtakunnan  lapseuteen 
saatetut uskovat suhtautuivat häneen Jumalana ja odottivat häneltä samaa kuin 
Isältä. Hän oli pelastuksen ja uuden elämän antaja.
   Tuo on peruste myös sille, miksi varhaista kristologiaa ei voi pitää luonteeltaan 
“adoptiaanisena”  kristologiana.  1800-luvun  puolivälistä  aina  1900-luvun 
puoliväliin  saakka  tutkimuksessa  vallitsi  yleisesti  ajatus  siitä,  että  varhaisin 
kristologia olisi ollut adoptiaanista. Sen mukaan Jeesusta olisi pidetty tavallisena 
juutalaisena  miehenä,  jonka  Jumala  korotti  taivaaseen  hänen  hurskautensa 
perusteella.  Nimitys  Jumalan  Poika,  joka  varhaisessa  traditiossa  liittyy  hänen 
ylösnousemuksessa  saamaansa  asemaan,  oli  tuon  tulkinnan  mukaan 
vertauskuvallinen nimitys, ja sitä käytettiin tutkijoiden mielestä teokraattisessa 
suhteessa.
   Edellä  ollut  esitys  osoittaa  kuitenkin,  että  tuollainen  tulkinta  on  perin 
virheellinen. Jeesuksesta ei ylösnousemuksessa tehty erikseen Jumalan Poikaa, 
vaan hän sai silloin herruuden ja vallan. Siksi kuninkaalliset nimitykset, joita jo 
Daavidin suvun hallitsijoille annettiin (Herra, Jumalan Poika), liitetään häneen 
juuri  ylösnousemuksen  yhteydessä.  Käsitys  Jeesuksen  olemuksesta  paljastuu 
siitä, miten ensimmäiset kristityt suhtautuivat häneen. Jeesus ei suinkaan ollut 
vain  hurskas  juutalainen  Jumalan  luona  taivaassa.  Hän  oli  Herrojen  Herra 
kirkkauden valtaistuimella ja vain häneen uskova saattoi pelastua.
   Siksi Uudessa testamentissa on tapana tulkita ennustuksiksi Jeesuksesta hyvin 
monet sellaiset Vanhan testamentin kohdat, jotka puhuvat alunpitäen Jumalasta. 
Tuo  tulkinta  lähtee  aina  Johannes  Kastajan  tehtävästä  valmistaa  Herralle  tie 
autiomaahan  (Jes.  40:3).  Jeesuksen  toiminta  –  josta  kerrottiin  Johanneksen 
opetuslapsille – puolestaan täytti odotukset ihanuuden ajasta, jolloin “Jumala itse 
tulee ja pelastaa teidät” (Jes. 35:4). Rakentajien hylkäämä kulmakivi on Jesajan 
tekstissä Jumala itse, Herra Sebaot (Jes. 8:4). Ja lopulta Jeesus on “Herran vihan 
päivän” toteuttaja (Jes. 24:21).
   Sellainen ajattelu oli alusta pitäen loukkaus perinteiselle juutalaiselle uskolle. 
Kristityt toivat ensimmäisen käskyn rinnalle Kristus–tunnustuksen. Se merkitsi 
ratkaisevaa  monoteismin  uudelleentulkintaa.  Tuo  näkemys  oli  keskeinen  jo 
pääsiäisen  jälkeisessä  Jerusalemin  seurakunnassa,  kuten  varhaisten 
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traditiojaksojen  analyysistä  käy  ilmi.  Se  näyttää  siten  olleen  myös  yksi  syy 
siihen,  miksi  kristittyjä  vainottiin  alusta  lähtien.  Siinä  toimessahan  oli  myös 
Saulus ennen omaa kääntymystään.
   Kaikkein varhaisimmatkin kristologiset traditiot asettavat Jeesuksen uskon ja 
tunnustuksen  kohteeksi.  Ylösnoussut  on  korottamisestaan  lähtien  Herra  ja 
kuningas.  Seurakunta  nimittää  häntä  Jumalan  Pojaksi,  joka  on  saanut 
universaalin  vallan.  Tuohon  käsitykseen  eivät  mahdu  adoptiaaniset  tulkinnat, 
vaan Jeesus on sen mukaan häkellyttävällä tavalla Jumalan asemassa. Hän on 
pelastuksen antaja ja eskatologian loppuvaiheiden toteuttaja. 

12.6. Kristologian kehittymisen kaavan ongelmat

Bultmannilaisen  eksegetiikan  piirissä  on  muotoiltu  kristologian  kehittymisen 
kaava, jonka avulla pyritään luokittelemaan kaikki varhainen kristologia. Siinä 
on kolme kohtaa.

(i)  Ensinnäkin  Jeesuksen  “jumalallistamisen”  sanotaan  tapahtuneen  helle-
nistisessä seurakunnassa. Perusteena on nykyään varsin vanhentuneena pidetty 
theios  anêr  –ajatus.  Kristologian  väitettiin  syntyneen  mysteeriuskontojen 
jumalallisten  pelastajahahmojen  vaikutuksesta.  Edellä  esitetyt  kristologian 
analyysit  ovat  jo  antaneet  vastauksensa  tällaista  mielikuvituksen  luomusta 
vastaan. Eskatologiseen valtakuntaan voitiin päästä vain uskon kautta. Tuo usko 
kohdistui Jeesukseen Kristukseen Herrana. Ilman sellaista tunnustusta ei kukaan 
voinut  kuulua  pelastettujen  joukkoon.  Jeesusta  pidetään  tuollaisessa  uskossa 
ehdottomasti jumalallisena, koska vain Jumala itse voi lahjoittaa pelastuksen.

(ii)  Neitseestäsyntymisopin  väitetään  syntyneen  samaan  tapaan  hellenistisessä 
maailmassa ja  sen vaikutuksesta.  Laajasta  kysymyksestä  voidaan tässä esittää 
vain muutama huomio. Ensinnäkin ajatus Jumalan synnyttämästä Messiaasta on 
keskeisesti  esillä  juuri  niissä  kuninkaallisissa  traditioissa,  jotka  liitetään 
Jeesuksen  herruuden  saamiseen.  Toiseksi  on  tärkeä  huomata,  että 
neitseestäsyntymisaihe  keskittyy  juuri  tuollaisen  kuninkaallisen  teeman 
yhteyteen  (Matt.  1).  Kolmantena  on  huomio  siitä,  että  aihe  esiintyy  UT:ssa 
erityisesti  juutalaiskristillisessä  perinteessä.  Se  ei  siten  ole  luonteeltaan 
hellenistinen.

(iii)  Kristuksen  pre-eksistenssi  perustellaan  myös  hellenistisillä  käsityksillä, 
joiden  mukaan  jumalalliset  pelastajahahmot  laskeutuvat  maan  päälle.  Pre-
eksistenssistä  puhuvan  kristologian  väitetään  olevan  ristiriidassa  niin 
“adoptiaanisen”  kristologian  kuin  myöhemmän  neitseellisestä  syntymästä 
puhuvan  kristologiankin  kanssa.  Juutalaisen  viisausteologian 
teologianhistorialliset  aiheet  osoittavat  kuitenkin,  että  pre-eksistenssi-
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kristologialla  ja  siihen läheisesti  liittyvällä  lähettämis-kristo-logi-alla  on  selvä 
yhteys  kuninkaalliseen  messianologiaan  ja  sitä  kautta  myös  muuhun 
kristologiaan UT:ssa.

Kristologian  kaavoittaminen  tekee  vääryyttä  varhaisen  teologian     
muotoutumisen  dynaamiselle  luonteelle.  Nykyinen  teologia  ymmärtää 
paremmin,  miten  kristologian  käyttämät  rikkaat  kuvat  muodostuvat.  Samoin 
yhtymäkohdat  niin  korotuskristologiassa  kuin  sovitusteologiassa  ovat  selviä 
huolimatta siitä, että ilmaisut poikkeavat ulkoasultaan toisistaan. 
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13  Eskatologisen ilon seurakunta

Eskatologiaa koskevien käsitysten kohdalla varhaisen seurakunnan ja Jeesuksen 
opetuksen  välillä  on  luonnollisesti  hyvin  läheinen  suhde.  Opetuslapset  olivat 
kokeneet Jeesuksen opetuksen kautta pääsyn Jumalan valtakuntaan ja elivät siten 
viimeisiä aikoja ennen Herran päivän koittamista. 

13.1. Tutkimuksen nykytilanne

Perinteisessä  tutkimuksessa  varhaisen  seurakunnan  eskatologisia  käsityksiä 
käsitellään  usein  hyvin  kaksijakoisena.  Toisaalta  siellä  odotettiin  paruusiaa, 
Herran paluuta. Toisaalta uskon keskuksena oli korotettu Herra, joka jo nyt on 
saanut “riemuvoiton valloista ja voimista” ja joka hallitsee valtaistuimellaan (Fil. 
2).  Esimerkiksi  Lohse  esittää  nuo  kaksi  piirrettä  hieman  sekavasti  ja  hänen 
tavoitteenaan  on  kuvata  sitä,  miten  eskatologinen  odotus  osoittautui  turhaksi. 
Paruusian  viipymisen  ongelmaa  käsitellessään  hän  on  kuitenkin  melko 
maltillinen. Paruusian viipyminen ei hänen mukaansa aiheuttanut kriisiä, koska 
seurakunta  uskoi  Jeesuksen olevan Herra  jo  nyt.  Herran  omilla  oli  Hengessä 
jatkuva yhteys Herraansa. Siksi tulevaisuus sai olla avoin heille.
   Tuollaisen  kaksijakoisuuden  sijaan  on  kiinnitettävä  huomiota  siihen,  että 
futuurinen eskatologia on kiinteässä yhteydessä ajatukseen Jeesuksesta Herrana 
kirk-kauden  valtaistuimella.  Seurakunnan  sen  hetkinen  Herra  oli  tuleva 
maailmaan tuomarina ja kuninkaana. Siksi kysymys paruusian ajankohdasta oli 
toissijainen suhteessa itse Kristuksen vallan ajatukseen.

13.2. Seurakunta Jumalan temppelinä

Vanhan  testamentin  ankarat  kuvaukset  kansan  lankeemuksesta  huipentuivat 
siihen, että Hesekiel ilmoitti Pyhän Hengen lähteneen temppelistä (Hes. 10-11) 
juuri  ennen rangaistuksen eli  pakkosiirtolaisuuden alkua.  Vastaavasti  Uudessa 
testamentissa kuvataan, miten Pyhä Henki palaa temppeliin. Monien juutalaisten 
opettajien  mielestä  Herran  Henki  ei  kuitenkaan  koskaan  ollut  palannut  ajan 
teksteistä tunnettuun Herodeksen temppeliin. Sen sijaan profeettojen lupauksiin 
vedoten  odotettiin,  että  vasta  lopullisen  pelastuksen  koittaessa  Herran  Henki 
palaa pyhäkköön. 

Temppelin  piti  kyllä  olla  Pyhän  Hengen  paikka.  Vanhassa  testamentissa     
kuvataan  paljon  sitä,  miten  ”Herran  kirkkaus”  asettuu  pyhäkköteltan  päälle, 
kuvaten näin Jumalan läsnäoloa (2.  Moos.  40:35).  Samat  kuvaukset  koskevat 
Jerusalemin temppeliä (1. Kun. 8:10-11). Kun Pietari vetoaa helluntaipuheessaan 
(Ap.t. 2) profeetta Joelin lupauksiin (2:28-32), hän selittää, että vasta nyt vanhat 
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lupaukset  ovat  toteutuneet.  Pyhä  Henki  on  vihdoin  laskeutunut  Herran 
lahjoittamaan  uuteen  temppeliin:  ”Viimeisinä  päivinä,  sanoo  Jumala,  minä 
vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin”.

Mutta  missä  on  uusi  temppeli?  Missä  Hengen  vuodattaminen  tapahtui?     
Apostolien teoissa on mielenkiintoinen yksityiskohta, johon on kiinnitetty varsin 
vähän  huomiota.  Helluntain  tapahtuman  paikasta  ei  nimittäin  ole  ollut  täyttä 
selvyyttä.  Apostolien  teoissa  kerrotaan,  että  nuoren  seurakunnan  tärkein 
kokoontumispaikka oli  temppelin piha. ”Uskovat pitivät yhtä,  ja kokoontuivat 
Salomon  pylväikössä”  (Ap.t.  5:12).  Tämä  oli  paikka,  jonne  ihmiset  tulivat 
etsimään apostoleja sen jälkeen, kun Pietari oli parantanut ramman (3:11). Koko 
Apostolien tekojen alkujakson ajan kerrotaan, miten Jeesuksen seuraajat seisovat 
”temppelissä ja opettavat kansaa” (5:25).

Mikä siis on paikka, jonka ympärille voi hetkessä kokoontua ”paljon väkeä”,     
kun  voimakas  taivaalta  kuulunut  kohahdus  on  ”rajun  tuulenpuuskan”  tavoin 
herättänyt kaikkien huomion? Se tuskin voisi  olla muutaman neliön kokoinen 
”yläsali”, jossa opetuslapset usein majailivat. Johdonmukaisin paikka on  suuri 
Salomon  pylväikkö  temppelialueella.  Ajatus  Salomon  pylväiköstä  helluntain 
tapahtumien keskuspaikkana nostaa esille hienon näkemyksen pelastuksen ajan 
temppelistä.  Jeesus oli  tuominnut vanhan temppelin ”rosvojen luolana”.  Se ei 
ollut  hänen mukaansa  pelastuksen paikka,  vaan piilo,  jonne ihmiset  palasivat 
syntiretkiltään. Viesti oli selvä. Pelastusta ei ole ilman parannusta.

Uusi temppeli on Jeesuksen mukaan pyhäkkö, jonka Jumala itse rakentaa. Se     
on käsin tekemätön temppeli, joka koostuukin ihmisistä. Kun Pyhä Henki palaa 
temppeliin, hän palaa tähän ihmisistä muodostettuun temppeliin. Näin juuri käy 
helluntaina. Tapahtuma on vahvasti vertauskuvallinen. Opetuslasten joukko istuu 
hengellisesti  kuolleen,  kivisen  temppelin  pihalla.  Pelastuksen  koittaessa  Pyhä 
Henki  ei  palaa  tuohon  kiviseen  temppeliin,  vaan  Salomon  pylväikössä 
majailevaan  uskovien  joukkoon.  Rinnakkain  on  nyt  kaksi  temppeliä.  Vanha 
temppeli jää autioksi ja tulee kohta tuhotuksi. Sen pihalla kokoontuu kuitenkin 
uusi pyhäkkö, elävistä kivistä rakennettu Herran asuinpaikka. Jumalan rakentama 
pelastuksen temppeli elää Pyhästä Hengestä ja kokee pelastuksen riemun.

13.3. Paruusian odotus

Jeesuksen eskatologista opetusta käsiteltäessä kiinnitettiin huomiota siihen, että 
hän ei  esityksessään erotellut  eskatologian yksityiskohtia  toisistaan.  Viimeiset 
ajat olivat kuin draama, joka kulki näytös näytökseltä kohti loppua. Viimeinen 
sukupolvi sai olla kaiken todistajana. Tuo opetus muodosti perustan sille, miten 
pääsiäisen tapahtumia alettiin tulkita seurakuntaopetuksessa. 

Jeesuksen  ylösnousemus  muodosti  kristologian  mukaan  eskatologian     
taitekohdan.  Silloin  Jumala  aloitti  tämän  maailman  uudistuksen  herättäen 
Jeesuksen ylös uudessa ruumiillisuudessa. Hänet asetettiin taivaalliseksi Herraksi 
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hallitsemaan koko maailmaa. Kun Jeesuksen opetuslapset tulkitsivat Mestarinsa 
opetuksia,  he  olivat  varmoja  siitä,  että  Ihmisen  Poika  oli  nyt  saanut  vallan. 
Jumalan valtakunta oli avattu voimassa.
   Tuollainen tulkinta merkitsi eskatologian yksityiskohtien erottamista toisistaan. 
Jeesuksen ylösnousemus tapahtui ennen Herran päivän koittamista. Se tapahtui 
ennen temppelin hävittämistä ja viimeisten päivien ahdistusta. Niinpä Jumalan 
valtakunnan ilosanoman piti jatkaa kulkuaan taivaallisen Herran johdatuksessa 
aina viimeiseen päivään saakka.  Jokainen evankeliumin vastaanottaja pääsi  jo 
nyt  Jumalan  valtakuntaan  sisälle.  Siinä  todellisuudessa  hän  jäi  odottamaan 
Herran päivän koittamista.
   Jeesus oli opettanut Ihmisen Pojan tuloa tuomarina maan päälle. Hän tulisi 
äkkiarvaamatta kuin salama ja ottaisi kaikki eteensä. Silloin hän antaisi omilleen 
täydellisen  pelastuksen  ja  ikuisen  elämän.  Juuri  tuollainen  opetus  antoi 
varhaiselle lähetyssaarnalle sisällön: “te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte 
palvelemaan elävää, todellista Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, 
jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta.” (1. 
Tess. 1:10). 
   Paavali  on tuossa varhaisimmassa kirjeessään lainannut traditiokaavaa, jota 
käytettiin  yleisesti  julistuksessa.  Maranatha  –huudahduksen  tavoin  tuossa 
traditiossa puhutaan Jeesuksesta (Herrana ja) Jumalan Poikana, joka on palaava 
tuomarina maan päälle. Hän on saanut asemansa kuolleista herättämisessä ja on 
nyt  seurakunnan  Herra.  Viimeisenä  päivänä  hän  on  tuleva  maailmaan 
toteuttamaan Ihmisen Pojan tehtävän loppuun. Maailmalle hän tulee tuomarina, 
mutta  valtakunnan  lapsille  hän  tulee  Vapahtajana,  joka  pelastaa  “tulevalta 
vihalta”.
   Ylösnousseen seurassa opetuslapset sovittivat elämänsä Herransa opetuksen 
mukaan.  Taivasten  valtakunnan  nuotta  oli  heitetty,  mutta  kalat  tultaisiin 
erottelemaan vasta lopussa. Siksi uskova seurakunta valvoi Herran odotuksessa. 
“Siitä hetkestä” ei tiennyt kukaan. Siksi evankeliumin sana yritettiin saattaa niin 
monen luo kuin mahdollista.

13.4. Eskatologinen ilo

Jeesuksen seurassa eläminen oli merkinnyt opetuslapsille hääjuhlaa. Sulhanen oli 
heidän  kanssaan  ja  siksi  heidän  elämänsä  oli  ilon  ja  riemun  aikaa.  Vanha 
testamentti  tuntee  hääjuhlan  kuvana  viimeisten  päivien  läheisestä  yhteydestä 
Jumalan  kanssa.  Sellaisena  myös  opetuslapset  tilanteensa  kokivat. 
Kulttisäännökset eivät enää sitoneet heitä, sillä Jumala itse oli kääntynyt heidän 
puoleensa. Heidän ei tarvinnut hakea yhteyttä ylöspäin enää välimiesten avulla, 
vaan he rukoilivat itse Isää “Hengessä ja totuudessa”. Vaikka Jeesus ennusti, että 
opetuslapset joutuisivat myös paastoamaan murheen aikana, palasi tuo hääriemu 
seurakuntaan pääsiäisaamun jälkeen.
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   Apostolien tekojen alussa kuvataan varhaista seurakuntaa sanoilla: “Joka päivä 
he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää 
ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.” (Ap.t. 2:46). Kohdassa mainittu 
“riemu”  (agalliasis)  merkitsee  Uudessa  testamentissa  monessa  kohdin 
eskatologista  riemua  Jumalan  antamasta  pelastuksesta  (Hengel).  Jeesuksen 
seuraajien elämän täytti riemu Jumalan läheisyydestä. Vaikka he eivät tienneet, 
milloin viimeinen päivä koittaisi, he elivät uutta elämää täydellä ilolla pannen 
luottamuksensa Jumalaan. 
   Tuo riemu on toteutunut erityisesti ehtoollisen vietossa, kuten edellä mainitussa 
kohdassakin  sanotaan.  Ehtoollinen  on  yhdistänyt  opetuslapset  Jeesukseen  ja 
liittänyt  heidät  täydellisesti  Jeesuksen  seurakunnan  uuteen  lahjaan,  syntien 
anteeksiantamiseen.  Eskatologinen  ilo  oli  siten  riemua  sovituksen  tuomasta 
armahduksesta ja toivoa tulevasta elämästä. 
   Tuo ilo tuli esille lauluissa ja hymneissä, joita seurakunta lauloi Herrastaan. Ne 
miellettiin sellaisiksi “uusiksi lauluiksi”, josta Jesaja oli puhunut (Jes. 42:9-10). 
Eskatologinen  seurakunta  laulaa  Herralle  “uuden  virren”,  jossa  riemuitaan 
Jumalan lahjoittamasta pelastuksesta. Jeesuksen seuraajien riemu purkautui siten 
monin  tavoin,  jopa  spontaaneina  Kristusta  ylistävinä  hymneinä,  joita 
seurakuntien  kokouksissa  laulettiin.  Paavali  samastaa  nuo  laulut  myöhemmin 
profetoimiseen ja kielilläpuhumiseen (1. Kor. 14:15).

13.5. Kuolleiden ylösnousemus on alkanut

Eskatologisia  käsityksiä  muovasi  myös  usko  siihen,  että  kuolleiden 
ylösnousemus  oli  alkanut.  Jeesuksen  ylösnousemus  ei  ollut  yksittäinen  ja 
eskatologian  kokonaisuudesta  irrallinen  tapahtuma.  Päinvastoin  se  oli  merkki 
Jumalan  toiminnasta:  kuolleiden  ylösnousemus  on  todellista.  Siksi  Jeesuksen 
ylösnousemus  selitettiin  yleisen  kuolleiden  ylösnousemuksen  aluksi.  Hänen 
herättämisestään tuli perusta ja vakuutus sille ylösnousemukselle, joka tapahtuisi 
päivien lopulla. 

Sama  näkemys  tulee  esille  jo  yhdessä  Uuden  testamentin  vanhimmista     
traditiojaksoista,  joka  on  talletettu  Roomalaiskirjeen  alkuun.  Siinä  Paavalin 
lainaama  traditio  puhuu  Jeesuksen  korottamisesta  ja  sanoo  sen  (sanatarkasti, 
mikä  ei  kuitenkaan  näy  suomennoksistamme)  tapahtuneen  “kuolleiden 
ylösnousemuksessa”  (Room.  1:4).  Aikaisemmin  on  jo  kiinnitetty  huomiota 
siihen,  että  ylösnousemusta  ei  juutalaisuudessa  yleensä  käsitettykään  muulla 
tavalla. Perinne tosin tunsi “isiä”, jotka olisi otettu taivaaseen, mutta silloin ei 
ollut yleensä lainkaan kysymys kuolleista herättämisestä.
   Varsinaisesti  tuo näkemys tulee esille  Paavalin opetuksessa.  Paavali  puhuu 
Jeesuksesta  kuolleista  herätettyjen  “esikoisena”.  Kaikki  kuolevat  Aadamista 
osallisina,  mutta  Kristuksesta  osallisina  heidät  tehdään  eläviksi.  “Jokainen 
vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee.” (1. 
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Kor. 15:23). Sillä perusteella “kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä” (j. 
21).
   Jeesuksen ylösnousemus on varhaisen seurakunnan teologiassa eskatologisesti 
merkittävä tapahtuma. Se merkitsee lopun alkua. Daavidin jälkeläinen sai silloin 
vallan. Kuolema oli voitettu ja armon valtakunta avattiin. Kristuksen omat elivät 
eskatologian  sisällä,  eivät  sen  ulkopuolella  ratkaisua  odottaen.  Paruusian 
uskottiin tuovan tähän eskatologiseen todellisuuteen lopullisen vaiheen, uuden 
luomistyön toteutumisen.
   Eskatologian  keskipisteenä  on  korotettu  Herra,  joka  hallitsee  armon 
valtakuntaa  ja  siirtää  omansa  kuolemasta  elämään.  Herransa  tavoin  heidät 
herätetään  kerran,  kun  kuolleiden  ylösnousemus  saavuttaa  heidät.  Viimeinen 
tuomio tulee toteuttamaan lopullisen oikeudenmukaisuuden maailmassa. Silloin 
synti hävitetään ja uusi elämä saa täyttymyksensä yhteydessä Jumalaan.
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14  Kaste ja ehtoollinen

Kysymykset kasteesta ja ehtoollisesta ovat tärkeitä tietysti niiden myöhemmän 
kirkollisen aseman takia, mutta niillä oli huomattava merkitys myös varhaisen 
seurakunnan  identiteetille.  Siksi  niiden  käsittely  on  tässä  yhteydessä 
välttämätöntä, jotta kuva tuon kristillisyyden vaiheen käsityksistä olisi ehyt.

14.1. Tutkimuksen nykytilanne

Kysymystä kasteesta on usein käsitelty täysin erossa Jeesuksen toiminnasta tai 
juutalaisesta  kastekäytännöstä.  Radikaalissa  tutkimuksessa  on  tapana  ajatella, 
että kastekäsky ei voi antaa tietoa kristillisen kasteen alkuperästä. Tutkimuksessa 
on kuitenkin huomattava,  että kaste oli  itsestäänselvyys sekä palestiinalaiselle 
alkuseurakunnalle  että  hellenistisille  seurakunnille.  Kaste  tapahtui  Jeesuksen 
nimeen.  Kasteen  anti  oli  syntien  anteeksisaaminen,  ja  siten  tapahtumalla  oli 
voimakas eskatologinen luonne.
   Ehtoollisen kohdalla pohdinnat koskevat ehtoollisen alkuperäistä merkitystä ja 
ehtoollisen  asettamista.  Kriittiselle  tutkimukselle  on  ollut  lähes  ylivoimaista 
selittää  Jeesuksen  kuoleman  ja  itsensä  uhraamisen  teemaa  ehtoollisen 
asettamisessa.  Ihmisen  Pojan  kärsimykseen  samastumisen  perusteella  aihe  ei 
kuitenkaan jää käsittämättömäksi.

14.2. Kaste Jeesuksen nimeen

Juutalaisesta kastekäytännöstä kertoo hyvin Johanneksen kaste, jota on käsitelty 
aikaisemmin. Se oli vertauskuvallinen puhdistautuminen, joka herätti juutalaiset 
tekemään  “parannuksen  hedelmiä”  ja  odottamaan  Jumalan  kuninkuuden 
ilmestymistä. Kristillistä kastetta ei voi suoraan verrata tuohon kasteeseen, vaan 
sillä on jossain määrin toinen sisältö.
   Pääsiäisen jälkeen Jeesuksen nimeen suoritettu kaste saa merkityksensä siitä 
eskatologisesta  kontekstista,  jossa  se  toimitettiin.  Tuo  kaste  ei  merkinnyt 
pelkästään Jumalan odottajan puhdistautumista, vaan se liittyi aivan ratkaisevaan 
statuksen  muutokseen.  Kaste  Jeesuksen  nimeen  merkitsi  ihmisen  siirtymistä 
Jumalan valtakuntaan ja pelastuksen piiriin. Hänestä  tuli Jeesuksen opetuslapsi 
Jumalan lahjoittamassa uudessa lapseudessa. 
   Kastetunnustus  “Jeesus  on  Herra”  merkitsi  erityisesti  Jeesuksen  avuksi 
huutamista (Room. 10; Ap.t. 22:16). Kasteen sisältönä oli Jeesuksen saama uusi 
nimi  “Herra”  (Fil.  2:9-11).  Herraksi  korotettu  Ylösnoussut  oli  kastettavan 
ihmisen  uskon  kohde  ja  hänen  pelastuksensa  antaja.  Siksi  kaste  Jeesuksen 
nimeen merkitsi Jumalan täyttä armahdusta ja kastettavan siirtämistä vihan alta 
vapauteen.
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Vastaava  eskatologisen  kasteen  “huoneentaulu”  löytyy  Pietarin  helluntai-    
puheesta. “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, 
jotta  syntinne  annettaisiin  anteeksi.  Silloin  te  saatte  lahjaksi  Pyhän 
Hengen.” (Ap.t. 2:38). Kaste tuotti ensinnäkin anteeksiantamuksen. Se oli siten 
sovituksen  kaste,  jossa  sovitus  luettiin  kastettavan  hyväksi.  Kastekäsitys 
edellyttää  siksi  Jeesuksen  kuoleman  tulkitsemisen  sovituskuolemaksi  syntien 
edestä. Tuo käsitys puolestaan nähtiin jo vanhasta “Jerusalemin” tunnustuksesta 
(1. Kor. 15:3).
   Toiseksi kyseessä oli  Pyhän Hengen kaste.  Kaste siirsi  kastettavan Hengen 
todellisuuteen uudessa Jumalan valtakunnassa. Kaste antoi lapseuden Hengen ja 
lopun ajan seurakunnan jäsenyyden. Kyseessä oli se Hengellä kastaminen, jota 
jo  Johannes  Kastaja  saarnassaan  ennusti.  Eskatologinen  konteksti  tekee 
varhaisen kastekäsityksen siten helposti ymmärrettäväksi.

14.3. Herran ateria

Ehtoolliskäsityksen lähtökohtana on niin ikään se eskatologinen sanoma, jonka 
Jeesus toiminnassaan opetti opetuslapsilleen. Jeesuksen yhteys aikansa ihmisiin, 
erityisesti  syntisiin  ja  halveksittuihin,  toteutti  viimeisten  päivien  ilojuhlaa. 
Jesajan  profetian  täyttymyksenä  Jeesus  oli  ateriayhteydessä  kaikkien  niiden 
kanssa,  joista  tuli  Jumalan  valtakunnan  lapsia.  “Tällä  vuorella  Herra  Sebaot 
valmistaa  pidot  kaikille  kansoille,  herkkuruokien  aterian  valioviinien  juhlan... 
Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen, 
joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii 
kaikkien  kasvoilta  kyyneleet...  Sinä  päivänä  sanotaan:  ‘Tämä  on  meidän 
Jumalamme!  Häneen  me  panimme  toivomme,  ja  hän  pelasti  meidät’.”  (Jes. 
25:6-9).
   Tuollainen ateriayhteys jatkui opetuslasten seurakunnassa, missä eskatologista 
juhla-ateriaa vietettiin yhteydessä Jeesukseen (1. Kor. 10:14ss.; Ap.t. 2:42-47). 
Varhainen  seurakunta  toisti  Jeesuksen  asettaman  ehtoollisen  sanoja  omassa 
ehtoollisjuhlassaan. Sen sisältämä ajatus nousee Jeesuksen opetuksesta kärsivästä 
Herran palvelijasta.

“Tämä  on  minun  ruumiini,  joka  annetaan  teidän  puolestanne... 
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni.” (1. Kor. 11:24-25).

   Ihmisen Pojan tehtävä oli Jeesuksen mukaan kärsivän palvelijan tehtävä. Tuo 
kärsimys  tapahtui  sijaistekona  vanhurskauden  tuottamiseksi  kansalle.  Saman 
opetuksen  mukaisesti  Jeesus  on  pääsiäisaterialla  murtanut  matsa-leivän  ja 
esittänyt  sen  avulla  oman antautumisensa  kuolemaan kansan puolesta.  Hänen 
eskatologiseen tehtäväänsä  liittyen tuo  kärsimystie  merkitsi  samalla  kuitenkin 
Jumalan  uutta  liittoa  kansan  kanssa.  Jumalan  valtakunta  murtautui  esiin  ja 
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toteutui Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Uhriveren pirskottamisen jälkeen 
Jumalan viha on pois ja rauhan liitto on solmittu. 
   Ehtoollista  viettävä  seurakunta  riemuitsee  Herransa  tuomasta  sovituksesta 
eskatologisella  ilolla.  Uutena  Jumalan  kansana  he  elävät  ateriayhteydessä 
Ylösnousseen Jeesuksen kanssa ja ovat osallisia rauhasta Jumalan kanssa. 

Vertailukohtaa  vastaavalle  pyhälle  aterialle  on  haettu  Qumranin  yhteisön     
ateriasta, joka muistuttaa selvästi temppelin papiston ateriaa. Tekstien kuvaamat 
käytännöt  voisivat  olla  suoraan  temppelistä:  “Kun  he  valmistavat  pöydän 
aterioidakseen ja juodakseen viiniä, tulee papin ojentaa kätensä ensimmäisenä, 
jotta hän siunaisi uutisleivän ja uuden viinin.” (1QS VI, 4-6). Yhteisön pöytä oli 
arvokas paikka ja  sen ääreen aterialle  saivat  käydä vain yhteisön täysjäsenet. 
Kulttiaterialla  pappi  siunasi  leivän  ja  viinin  ja  jakoi  ne  samaan  tapaan  kuin 
temppelissä ylimmäinen pappi jakoi ruokauhrin pappien ruuaksi.  Käsitys sopi 
hyvin  yhteisön  papilliseen  luonteeseen.  Itse  asiassa  ensimmäiset  Qumraniin 
muuttaneet  papit  ovat  saattaneet  jatkaa  yhteistä  ruokauhrin  syömistään 
normaalisti  sen  toiminnan  jatkeena,  johon  he  olivat  aikaisemmin  tottuneet 
temppelissä.  Nyt  heidän  johtajanaan  oli  Vanhurskauden  opettaja,  joka  jakoi 
pyhän aterian. Itse ryhmä uskoi muodostavansa uuden temppelin, jossa Jumalan 
pyhyys toteutuu jopa temppelin ateriaa myöten.

Juutalaisen  teologian  tausta  ja  puhe  temppelin  ateriasta  antaa  uusia     
lähtökohtia  myös  Herran  aterian  tulkinnalle.  Sehän  on  myös  leivän  ja  viinin 
ateria,  ei  tavallinen pääsiäisateria.  Herran aterian yhteydessä viini  viittaa  toki 
vereen, joka kaadetaan alttarin juurelle. Ruumis puolestaan viittaa uhriin, jonka 
Jeesus antaa ihmisten edestä. Itse ateriaksi ei kuitenkaan nouse pääsiäisateria tai 
sen jokin korjattu versio tavalliseen juutalaiseen tapaan. Yhteyttä Jeesuksen ja 
uhrilampaan  välillä  ei  käytetä  pääsiäisaterian  uudistamiseen  tai  merkityksen 
muuttamiseen. Sen sijaan kyseessä on uuden eksoduksen uhriateria, jossa leivän 
ja viinin ateria saa lisämerkityksen papiston pyhästä ateriasta. Eukaristian toinen 
painopiste on leivässä ja viinissä sekä niiden nauttijoissa.

Herran  ehtoollinen  sijoittuu  sanomaltaan  johdonmukaisesti  Jeesuksen     
eskatologiseen  julistukseen.  Sen  teologinen  merkitys  liittyy  eksiilin 
evankeliumiin.  Uusi  pääsiäinen  on  ”pääsemistä”  hengellisen  pakkosiirtolai-
suuden  vaivasta.  Sakarjan  julistama  Messias,  Daavidin  poika,  rakentaa 
eskatologisen temppelin elävistä kivistä. Uudessa temppelissä Herran seuraajat 
saavat  syödä  papillista  uhriateriaa  ja  näin  tulla  osallisiksi  Kristuksen  uhrista. 
Uskovilla  on  nyt  suora  yhteys  Jumalaan  ja  suorastaan  olemuksellinen  yhteys 
Kristukseen.  Ehtoollisen nauttija  ei  tarvitse välittäjää eikä vanhan liiton uhria 
ollakseen yhteydessä Jumalaan.  Hän ei  tarvitse  enää vanhan liiton temppeliä. 
Uusi  temppeli  toteutuu  ehtoollista  vietettäessä.  Uuden  liiton  veri  takaa 
sovituksen jokaiselle uhriaterian syöjälle.
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15  Evankeliumi leviää

Jo  pääsiäisenä  syntyneen  seurakunnan  ensimmäisistä  vuosista  lähtien 
evankeliumin  levittäminen  oli  seurakunnan  tärkeimpiä  tehtäviä.  Siihen  oli 
antanut mallin Jeesus itse lähettämällä opetuslapsiaan julistamaan valtakunnan 
evankeliumia  maan  joka  kolkkaan.  Pääsiäisen  jälkeen  tuo  tehtävä  laajeni. 
Näköpiirissä  olivat  erityisesti  diasporassa  asuvat  juutalaiset,  joista  useimmat 
puhuivat  kreikkaa.  Sen lisäksi  jo  varhaisessa  vaiheessa  myös pakanakansojen 
edustajat  saivat  kuulla  evankeliumin  ja  heidät  hyväksyttiin  “käännynnäisinä” 
Jeesuksen opetuslapsiksi. 

15.1. Synagogat keskipisteessä

Ensimmäiset  virikkeet  lähtivät  kaiketi  alkuseurakunnan  “hellenistisestä”  eli 
kreikkaa  puhuvasta  ryhmästä,  joka  oli  kokoontunut  Stefanuksen  ympärille. 
Heillä  oli  parhaat  mahdollisuudet  julistaa  sanomaa  diasporassa  omalla 
äidinkielellään. Vaikka Stefanusta nimitetään Uudessa testamentissa diakoniksi, 
hän on tehtävältään ollut ilmeisesti kuitenkin julistaja, ei köyhien toimeentulosta 
huolehtiva avustaja. Hänen julistustyönsä jäi kuuluisaksi ja se johti hänet lopulta 
niin  suureen  vastakkainasetteluun  perinteisen  juutalaisuuden  kanssa,  että  hän 
kuoli ensimmäisenä marttyyrinä.

Sanomaa  julistettiin  synagogissa,  joita  oli  lähes  kaikissa  hellenistis-    
roomalaisen  maailman  kaupungeissa.  Ennen  Paavalin  toiminnan  alkua  oli 
sanoma kantautunut jo lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin, kuten Damasko ja 
Syyrian  Antiokia.  Paavalin  Roomalaiskirjeestä  näemme  myöhemmin,  että 
vilkkaan  yhteydenpidon  vaikutuksesta  jopa  Roomaan  syntyi  nopeasti  pieniä 
kotiseurakuntia. Apostolien tekojen alkuun kerätty lista helluntain kansanjoukon 
kotimaista  kertoo  samalla  varhaisen  lähetyshistorian  alueet:  Mesopotamia, 
Kappadokia, Pontos, Egypti ja Kyrene. Lista on terveellistä luettavaa jokaiselle, 
joka kuvittelee evankeliumin levinneen vain Paavalin työn seurauksena.
   Teologian kannalta tuolla tilanteella oli myös oma merkityksensä, mutta sen 
luonteesta  ollaan  eri  mieltä.  Bultmannilaisessa  perinteessä  Lohse  katsoo,  että 
alkukristillisellä  lähetyssaarnalla  oli  edesssään  tehtävä  julistaa  kerygmaa 
myöhäisantiikin  synkretistisen  maailman  kielellä  ja  sen  katsomuksia  käyttäen 
uhraamatta sanomaansa silti synkretismille. Hänen keskeisimpänä ajatuksenaan 
on se, että kristillinen saarna alkoi käyttää hellenistisen maailman kieltä. Lähes 
koko kristologia ja pelastusoppi olisivat siten syntyneet hellenististen käsitysten 
vaikutuksesta.  Lohsen  mukaan  käyttöön  otettiin  hellenistisiä  arvonimiä  kuten 
‘Jumalan  Poika’  ja  Kyyrios,  antropologisia  käsitteitä,  mysteeriuskontojen 
katsomuksia jumaluuden palvomisesta ja pelastuksesta sekä gnostilaisia ajatuksia 
tiedosta ja pelastumisesta. Niin kerygma olisi saanut kokonaan uuden asun.
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Oikeastaan  kaikki  mainitut  väitteet  ovat  ongelmallisia,  kuten  toisaalla     
kristologiaa käsittelevistä alaluvuista voidaan todeta. Jumalan Poika –kristologia 
ja  Jeesuksen  nimittäminen  Herraksi  eivät  ole  hellenistisiä  ajatuksia.  Pojan 
maailmaan  tulo  ja  sovituskuolema ihmisten  syntien  tähden  ovat  nimenomaan 
juutalaisen  teologian  pohjalta  muotoiltua  pelastusoppia.  Niiden  perusta  on 
historian Jeesuksen omassa  opetuksessa.  Gnostilaisuus  on Lohsen esittämässä 
muodossa  paljon  varhaisen  seurakunnan  ensimmäisiä  vuosikymmeniä 
myöhäisempi  ilmiö.  Jeesuksen  palvominen  ei  syntynyt  mysteeriuskontojen 
vaikutuksesta, vaan juuri siihen liittyy kristinuskon erityislaatu alusta lähtien.
   Lähetyssaarna ei varmasti uhrannut sanomaansa synkretismille. Syynä siihen ei 
kuitenkaan ollut hellenististen uskontojen käyttämien termien uusi tulkinta, vaan 
oman uskonperinteen voima. Käsitykset  Jeesuksen herruudesta ja sovituksesta 
voitiin ymmärtää myös muissa yhteyksissä, kulttuureissa ja toisten uskontojen 
vaikutuspiireissä,  koska  sanoma  Jeesuksesta  merkitsi  kääntymistä  pois 
epäjumalien palvonnasta elävän Jumalan puoleen.
   Evankeliumin leviäminen oli osa seurakunnan eskatologista itseymmärrystä. 
Siinä näkyi selvästi julistajien usko Jumalan valtakunnan koittamiseen ja 
pelastussanoman ainutlaatuisuuteen. Jumala oli armahtanut ihmisiä ja solminut 
heidän kanssaan rauhan liiton. Jo varhain ymmärrettiin, että sovitus koski 
kaikkia ihmisiä. Korotettu Kristus oli kaikkien kansojen ruhtinas ja koko 
maailman Herra. Tuo lähtökohta tuli sittemmin tärkeäksi Paavalille, josta niin 
teologiansa kuin kutsumuksensakin puolesta tuli kansojen apostoli.

15.2. Apostolien teot puolustuspuheena

Kristillisen sanoman leviämisestä kertoo Apostolien teot. Se on tietysti vain osa 
Luukkaan  suuresta  kaksoisteoksesta,  mutta  itsenäisenäkin  historiaa  ajatellen 
melko  vaikeaselkoinen.  Apostolien  tekojen  teologian  tulkintaan  vaikuttaa 
vahvasti käsitys kirjan synnystä. Viime aikoina on uudistettu selitystä Apostolien 
teoista  Paavalin  puolustuspuheena.  Kirjoituksen  kerronta  päättyy  asetelmaan, 
jossa Paavali odottaa oikeudenkäyntiään Roomassa. On täysi mahdollista, että 
koko kaksoisteos on kirjoitettu puolustuspuheeksi itse oikeuden istuntoa varten. 
Olisi  antiikin  kirjallisuutta  ajatellen  johdonmukaista,  että  tällainen 
puolustuskirjoitus olisi laadittu. 

Teoria  selittäisi  monta  asiaa  niin  Luukkaan  tulkinnassa,  kuin  jopa     
evankeliumien  keskinäisen  suhteen  arvioinnissa.  Apologialle  oli  toki  tarvetta 
kristinuskon  alkuvuosina.  Yhtäältä  evankeliumin  sisällön  karut  piirteet  ja 
toisaalta  liikkeen  ympärillä  velloneet  huhut  ruokkivat  vääriä  mielikuvia  tästä 
juutalaiseksi lahkoksi tulkitusta joukosta. Roomassa käsitys uudesta lahkosta ei 
ollut  mairitteleva.  Verta juovan,  ehkä jopa kannibalismiin taipuvaisen ryhmän 
oletettiin palvovan maailmanloppua julistanutta juutalaista saarnaajaa,  joka oli 
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poliittisista  syistä  tuomittu  kuolemaan  ja  teloitettu  Jerusalemissa  kapinan 
lietsojana. 

Eri  puolilla  Rooman  valtakuntaa  Kristuksen  julistajat  olivat  synnyttäneet     
liikehdintää,  hämmennystä  ja  ristiriitoja  yhteiskunnassa.  Heitä  oli  vangittu  ja 
ruoskittu.  Kun  Vähän-Aasian  hankala  apostoli,  Efesossa  mellakankin  aikaan 
saanut saarnamies Paavali oli nyt syytettynä pääkaupungissa, tilanne oli melko 
vaikea.  Hänestä  tiedettiin,  että  häntä  oli  hakattu  ja  kivitetty  monella 
paikkakunnalla. Oli houkuttelevaa ajatella, että kyseessä on kapinan lietsoja – ja 
sellaisena syyttäjät hänet kai esittivätkin. Efeson tapahtumat Luukas käsittelee 
taitavasti, laittaen Efeson kaupungin sihteerin julistamaan, että kapinasyyte tulisi 
itse  asiassa  Paavali  vastaan  nousseille  kaupungin  kiihkomielisille  asukkaille: 
“Tästä tämänpäiväisestä voi meille olla seurauksena kapinasyyte, ja meidän olisi 
vaikea löytää selitystä tälle mellakalle” (Ap.t. 19:40). 

Tällaista  taustaa  ajatellen  Luukkaan  narratiivi  näyttäytyy  uudessa  valossa.     
Teksti  on  puolestaan  täynnä  suostuttelevan  retoriikan  piirteitä.  Hänen 
kertomuksessaan  roomalaiset  eivät  ole  roiston  osassa  –  pikemminkin 
päinvastoin. Ensinnäkin Jeesus kohtelee rooman valtakunnan kansalaisia lähes 
tasavertaisesti  juutalaisten  kanssa.  Roomalaisista  hallitsijoista  ei  anneta  sen 
pahempaa  kuvaa  kuin  juutalaisista  vallanpitäjistäkään.  Nimenomaan 
jälkimmäiset vastustavat Jeesusta ja hänen sanomaansa. Kun Paavali puolestaan 
on syytettynä, Luukas marssittaa roomalaisia virkamiehiä avaintodistajiksi hänen 
puolestaan:  Kyproksen  konsuli,  Akaian  konsuli  Korintissa,  ja  Efesoksen 
kaupunginsihteeri  saavat  jokainen  vuorollaan  todistaa,  että  Paavali  ei  ole 
vaarallinen  Rooman  valtakunnalle.  Paavali  ei  joudu  ongelmiin  roomalaisten 
kanssa, vaan hänen syyttäjänsä ovat juutalaisia. 

Rooman oikeudenkäynnissäkin aiheena ovat juutalaisten keskinäiset opilliset     
riidat,  jotka koskevat  etenkin ylösnousemuksen todellisuutta.  Luukas korostaa 
läpi koko teoksen, että syytökset Paavali kohtaan ovat vääriä. Teksti sovittelee 
kirjassa  kuvattuja  voimakkaita  jännitteitä  juutalaisten ja  Kristukseen uskovien 
välillä  (vrt.  Luuk.  24-25).  Luukkaan  kuvaama  Paavali  noudattaa  juutalaisia 
tapoja  ja  antaa  ympärileikata  Timoeuksen  (16:3)  sekä  leikkaa  hiuksensa 
lupauksen merkiksi (tai tukee Aquilan tekemää valaa, 18:19; vrt. 4. Moos. 6). 
Efeson  kutsun  hän  sivuuttaa  noudattaakseen  juhlaa  Jerusalemissa  (18:21)  ja 
keskeyttää  matkansa  happamattoman  leivän  juhlan  ajaksi  Filippissä  (20:6). 
Toisen  kerran  hän  sivuuttaa  Efeson  päästäkseen  Helluntaiksi  Jerusalemiin 
(20:16), minne päästyään hän suorittaa puhdistautumismenot ja niihin liittyvän 
uhrin (21:26). Paavali on juutalaiskristitty, joka noudattaa Tooran määräyksiä.

Apostolien teoista onkin turha etsiä jännitteitä ympärileikkauksesta tai kiistoja     
juutalaiskristittyjen kesken. Galatalaiskirjeen mainitsema jännite Pietarin kanssa 
ei  ole  etusijalla.  Sen  sijaan  Luukas  selittää,  että  Paavali  alistuu  kahdentoista 
apostolin, kuuluisien pylväiden, auktoriteetin alle (9:17-30) ja saa heiltä omaan 
työhönsä valtuutuksen (15:1-35). Apostolien laatima säädös kirjoitetaan kirjeeksi 
ja Paavali ottaa sen mukaan valtakirjakseen. Kaiken huipuksi Luukas toteaa, että 
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uusilla  paikkakunnilla  Paavali  velvoittaa  uskovia  noudattamaan  apostolien 
määräyksiä (16:4). 

Lopulta Luukas kuvaa Paavalia ja Pietaria rinnakkain siihen mittaan asti, että     
tämä  nousee  kirkon  johtajan  rinnalle  kaikilla  mittareilla  mitattuna.  Esimerkit 
tästä eivät usein nouse tavallisen lukijan mieleen. Luukas kuvaa nimittäin monia 
Pietarin tekemiä ihmeitä, mutta toteaa toisaalla Paavalin tehneen saman ihmeen. 
Analogia  löytyy  ramman  parantamisesta,  (3:1-10;  14:8-14),  sairaan 
parantamisesta (9:33-35; 28:8), parantamisesta sivuaiheena varjon tai pääliinan 
avulla  (5:15;  19:12),  pahojen  henkien  karkottamisesta  (8:7-13;  13:6-12; 
16:16-18;  19:13-19),  yliluonnollisesta  rankaisemisesta  (5:1-11;  13:6-12), 
kuolleen  herättämisestä  (9:36-42;  20:9-12),  kunnioituksesta  (5:13;  10:25  f.; 
14:15;  28:7),  Pyhän  Hengen  lahjan  välittämisestä  kätten  päällepanon  kautta 
(8:17;  19:6),  ihmeellisestä  vankilasta  vapautumisesta  (5:19-21;  12:6-11; 
16:23-34), fariseusten antamasta todistuksesta (5:34; 23:9), ja kaiken päätteeksi 
vastaavista taivaallisista näyistä (9-10).

Apostolien  tekojen  puheet  ovat  teologisesti  rinnakkaisia  Paavalin  kirjeille     
yleisluontoisissa  alkukuvuissa  (1-12),  mutta  tarkemmin  Paavalin  työtä 
kuvaavissa  loppuluvuissa  (13-28)  samaa  rinnastusta  ei  näin  selvästi  tehdä. 
Tämäkin  painotus  lieventää  keskinäisiä  jännitteitä.  Alkulukujen  opetus 
juutalaisten ja pakanoiden suhteesta sekä lain (Tooran) ja uskon suhteesta vastaa 
pitkälti  sitä,  mitä  Paavali  on  kirjoittanut  Roomalaiskirjeessä.  Paavali  on 
Apostolien teoissa toki pakanoiden apostoli ja hellenistisen maailman saarnaaja – 
mutta  samaan  tapaan  kuvataan  Pietaria,  joka  julistaa  evankeliumin  toisille 
kansoille ja kastaa kääntymykseen tulevia.  

On  epäilemättä  niin,  kuten  tutkijat  sanovat,  että  luvulla  21  on  kirjan     
kokonaisuudessa erityisasema. Siinä selvitellään Paavalin suhdetta Jerusalemin 
apostoleihin  juuri  ennen  ratkaisevaa  lähettämistä  Rooman  vankilaan.  Kirja 
sovittelee  teologisia  jännitteitä  ja  luo  suhteita  Rooman  seurakuntaan.  Siitä 
huolimatta  samat  perusteet  selittävät  kirjan  luonnetta  puolustuspuheena 
oikeudenkäynnissä. Paavali on kunniallinen Rooman kansalainen, jota maaherrat 
ovat puolustaneet. Hänen ainoat kiistansa koskevat juutalaisia oppikysymyksiä. 
Kun niiden  suhteen  yhteys  suurten  apostolien  kanssa  kuitenkin  on  kunnossa, 
syitä Paavalin tuomitsemiselle ei juuri jää. Hän ei ole kapinoitsija.

Kaikkineen  Apostolien  teot  on  näin  ollen  tyylilajiltaan  apologia,     
puolustuskirjoitus. Koska sen kontekstin antaa narratiivi itse, apostoli Paavalin 
matka  Roomaan  oikeusistuimen  eteen,  tämä  asetelma  auttaa  lukijaa 
ymmärtämään kirjan painotuksia. Historiallinen kysymys siitä, luettiinko tekstiä 
Paavalin oikeudenkäynnissä vai ei, on hieman toissijainen. Roomaan saatellaan 
kahleissa Kristukseen uskovaa saarnaajaa, joka on Rooman apostolin veroinen. 
Pietari  tuskin  on vielä  tuossa  vaiheessa  saanut  niskaansa vastaavia  syytöksiä. 
Tosin historia muistuttaa, että jonkin ajan kuluttua molemmat apostolit  jakavat 
saman  kohtalon,  kun  heidät  teloitetaan  tuossa  jumalattomuuden  symboliksi 
nousseessa kaupungissa.  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III APOSTOLI PAAVALIN TEOLOGIA

Beker, J.Chr., Paul the Apostle, 1980, Bultmann, R., Theologie des Neuen Testaments, 
1980, Goppelt, L., Theologie des Neuen Testaments, 3. Aufl., 1991,  Kreitzer, L.J., Jesus 
and God in Paul’s Eschatology,  1987,  Lohse,  E.,  Uuden testamentin sanoma, 1983,  
Nikolainen, A., Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus, 1971, Räisänen, H., Paul and 
the Law, 1983,  Sanders,  E.P.,  Paul and Palestinian Judaism, 1977,  Stuhlmacher,  P., 
Biblische Theologie des Neuen Testaments 1992, (sama) – Das Evangelium von der 
Versöhnung  in  Christus,  1979.  Eskola,  T.,  Theodicy  and  Predestination  in  Pauline 
Soteriology 1998, Wright, N.T., Paul And the Faithfulness of God I-IV, 2013.

Paavali  on  Uudessa  testamentissa  Jeesuksen  seuraajista  merkittävin  teologi, 
vaikka hänen asemansa onkin alkukirkossa ollut kiistelty. Hän on ennen kaikkea 
kansojen  apostoli,  ja  hänen  teologiansa  sijoittuu  ahkeran  missionaarisen 
toiminnan  sisälle.  Siksi  hän  käsittelee  usein  juutalaisten  ja  pakanakansojen 
välistä  suhdetta  pelastuskysymyksessä.  Vaikka  Paavalin  teologian  on  usein 
ajateltu nousevan juutalaisten ja pakanoiden välisestä jännitteestä, asia voidaan 
nähdä  myös  aivan  päinvastaisena.  Hänen  universaali  pelastusoppinsa  on 
yhteyden sanoma, joka samalla ratkaisee mission praktisemmat ongelmat.

16  Paavalin evankeliumi  

Paavalin  teologia  on  voimakkaasti  sidoksissa  hänen  elämänkokemukseensa. 
Siksi  henkilöhistoriallinen  tausta  auttaa  ymmärtämään  hänen  teologisia 
lähtökohtiaan.  Erityisesti  hänen  kääntymyskokemuksellaan  on  ollut  suuri 
vaikutus hänen näkemyksiinsä.

16.1. Tutkimuksen nykytilanne

Tutkimuksessa  on  usein  kritisoitu  sellaista  käsitystä  Paavalin  teologian 
syntyvaiheista,  mikä  saisi  värinsä  perinteisestä  luterilaisesta  kääntymyksen 
tulkinnasta.  Siinä  Paavalin  kääntymystä  selitetään  kohdan  Room.  7  avulla  ja 
Paavalin  kääntymys  selitetään  Lutherin  kokemusten  tapaiseksi  lain  kanssa 
kamppailuksi.  Lakiteologian kehittely kuulunee Paavalin teologiassa kuitenkin 
muihin  yhteyksiin.  Hänen  kääntymisessään  perustavan  merkityksen  saa 
Ylösnousseen  kohtaaminen  Damaskon  tiellä.  Se  muutti  Paavalin  elämän 
suunnan.
   Paavalin henkilöhistoriasta tutkimus on yksimielinen. Hän oli heprealaisesta 
perheestä,  joka  oli  aikanaan  muuttanut  Tarsokseen.  Kreikkaa  puhunut  (sekä 
kansalaisoikeudet  omistanut)  Saulus  muutti  nuorena  miehenä  Jerusalemiin 
opiskelemaan  ja  kuului  fariseusten  liikkeeseen.  Siksi  häntä  ei  tule  pitää 
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kaavamaisesti “hellenistisen” juutalaisuuden edustajana, ikäänkuin se merkitsisi 
näkemyksien osalta jotain muuta kuin Palestiinan farisealaisuus.
   Saulus oli kiivas juutalainen uskova. Hän osallistui puhtaan opin varjeluun. 
Siksi  hän  vainosi  Kristuksen  tunnustajia,  kuten  hän  myöhemmin  kirjeissään 
usein valittaen tunnustaa (Gal. 1:13; Fil. 3:6; 1. Kor. 15:9). Galatalaiskirjeessä 
Paavali myös tallentaa itseään koskeneen huhun alkuseurakunnasta: “Se mies, 
joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää” 
(1:23). Vainon syynä oli ensimmäisten kristittyjen usko, pistis, jonka kohteena 
oli  kuollut  ja  ylösnoussut  Jeesus  Kristus  (vrt.  1.  Kor.  15:  1-5,  missä  Paavali 
kuvaa  Jerusalemista  perimäänsä  uskon  sisältöä).  Kiista  ei  missään  nimessä 
koskenut pelkkää lain tulkintaa. 
   Paavalin kääntymiskokemuksesta on kirjoittanut erityisesti Stuhlmacher, joka 
pitää  sitä  avaimena  hänen  kutsumuksensa  ymmärtämiseen.  Paavali  katsoi 
olevansa  toisten  apostolien  veroinen  julistaja,  vaikka  häntä  loppuun  saakka 
hävettikin menneisyys seurakunnan vainoojana. Tehtävänsä ja kutsunsa hän oli 
saanut  kuitenkin  Jeesukselta  itseltään.  Siksi  hän  ei  hävennyt  työtään,  vaan 
toteutti sitä Kristuksen palvelijana.

16.2. Jumalan evankeliumi

Paavalin  sanoman  lähtökohtana  on  hänen  käsityksensä  evankeliumista.  Se 
sisältää  niin  merkittäviä  näkökohtia,  että  niihin  on  suoritettava  katsaus  jopa 
ennen hänen kääntymiskokemuksensa arviointia. Tuon kokemuksen sisältö tulee 
nimittäin ymmärrettäväksi,  kun tiedetään keskeisiä seikkoja hänen teologiansa 
peruskäsitteistä.
   Erityisesti  Roomalaiskirjeen sanoman keskuksessa on Paavalin evankeliumi 
(1:1). Käyttämällä termiä “evankeliumi” Paavali liittyy Jeesuksen eskatologiseen 
sanomaan. Jumalan kuninkuus on tullut lähelle Kristuksessa, ja ilo-sanoma siitä 
on  pelastuksen  sanoma  koko  maailmalle.  Jesajan  profetialla  tulevasta 
ilosanomasta  näyttää  olevan  Paavalille  suuri  merkitys  niin  henkilökohtaisesti 
kuin teologisestikin.   “Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! 
Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman 
ja sanoo Siionille: – Sinun Jumalasi on nyt kuningas!” (Jes. 52:7).
   Jeesuksen julistus keskittyi juuri tällaiseen eskatologiseen Jumalan valtakunnan 
odotukseen. Evankeliumi toteutuu siinä, että Jumala antaa Messiaansa, Ihmisen 
Pojan,  joka  tuo  pelastuksen  kansalleen.  Kun Paavali  Roomalaiskirjeen  alussa 
määrittelee  sanomansa,  evankeliuminsa,  ja  evankelioimistyönsä  sisällön,  hän 
puhuu  Jumalan  valtakunnan  tulosta  pääsiäisen  näkökulmasta.  Jeesus  on 
ylösnousemuksessa korotettu taivaalliseen valtaan (Room. 1:4).

“Julistamani evankeliumi,  jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut 
pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta 
hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on 
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valta,  ylösnousemuksessa  tähän  asemaan  asetettu.  Hän  on  Jeesus  Kristus,  meidän 
Herramme” (Room. 1:2-4).

   Jeesuksesta on ylösnousemuksessa tullut taivaan ja maan Herra, hänelle on 
annettu  “kaikki  valta  taivaassa  ja  maan päällä”.  Sanaan “evankeliumi” liittyy 
Uuden testamentin koko hätkähdyttävä opetus ja väite: Jumalan valtakunta ja itse 
Jumalan  tulo  toteutuivat  siinä,  kun  Jeesus  tuli  maailmaan  ja  hänet  lopulta 
korotettiin taivaalliseksi hallitsijaksi. 
   Evankeliumin  julistaminen  eli  ilosanoman  eteenpäin  vieminen  merkitsee 
Kristus-sanoman kertomista.  Sovitus on suoritettu,  Jumalan armoliitto kaikille 
kansoille  on  vahva.  Uudistetun  Daavidin  valtakunnan  Herra  istuu  kuoleman 
voittajana  taivaallisella  valtaistuimella.  Iloinen  sanoma  tästä  Herrasta  siirtää 
kuulijat  hänen  valtakuntaansa.  Tämä  sanoma  on  Paavalille  “Jumalan 
voima” (1:16). Juutalaisia ja kreikkalaisia ei voi enää erotella, koska on kysymys 
kaikista ihmisistä. Koko syntiinlankeemuksen rikos on nyt sovitettu.
   Paavalille tämä sanoma on “se uskon sana, jota me julistamme” (Room. 10:8). 
Sen sisältönä on Jeesuksen kuolleista herättäminen (eli asettaminen taivaalliseksi 
kuninkaaksi  ja  Herraksi).  Sen  seurauksena  puolestaan  on  se,  että  kuulijat 
tunnustavat  Jeesuksen  Herraksi,  omaksi  Herraksensa  (10:9).  Sanoma  menee 
eteenpäin vain silloin, kun on tarpeeksi viestin viejiä. Niitä Paavali kaipaa lisää 
saman  luvun  lopussa.  Ja  ikäänkuin  ympyrän  sulkemiseksi  hän  lainaa  edellä 
mainittua Jesajan kirjan ydinkohtaa (52:7) jakeessa Room. 10:15.

Puheellaan  evankeliumista  Paavali  liittyy  siihen  traditioon  ja     
opetusperinteeseen,  jonka  jo  Jeesus  on  opetuksessaan  laittanut  liikkeelle. 
Varhaisten  seurakuntien  opetus  pitää  sen  kanssa  yhtä,  kuten  aikaisemmin  on 
nähty.  Pääsiäisen  jälkeen  evankeliumi  keskittyy  yhä  enemmän  Jeesukseen 
itsensä. Se ei koske enää pelkästään hänen ainutlaatuista asemaansa ilosanoman 
ilmoittajana.  Nyt  hänestä  itsestään  on  tullut  ilosanoman  sisältö:  hän  on 
pelastuksen tuoja jokaiselle, joka uskoo.

16.3. Paavali ja Ylösnoussut

Paavalin suhde ylösnousseeseen Herraan on yksi avainteema hänen teologiansa 
ymmärtämiseen.  Ylösnousseen  kohtaaminen  on  joskus  tulkittu  vain  vision 
omaiseksi  kokemukseksi,  jolla  ei  olisi  juuri  muuta  sisältöä  kuin  Jeesuksen 
näkeminen. Paavali antaa kirjeissään asiasta kuitenkin paljon rikkaamman kuvan.
   Galatalaiskirjeessä Paavali kertoo, että Ylösnoussut antoi evankeliumin hänelle 
ilmestyksessä. “Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä 
minulle  opettanut,  vaan  sain  sen,  kun  Jeesus  Kristus  ilmestyi  minulle”  (Gal. 
1:12). Paavali kohtasi Ylösnousseen Damaskon tiellä (Ap.t.  9; 22).  Siellä hän 
ymmärsi Jeesuksen todella nousseen kuolleista ja astuneen kirkkauteen. 
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Sisällön  Ylösnousseen  kohtaamiselle  Paavalin  henkilöhistoriassa  antaa     
vanhatestamentillinen  messianologia.  Paavali  ei  näe  Jeesusta  ainoastaan 
kuolleista  herätettynä  ihmisenä.  Hän  kohtaa  Jeesuksen  Herrana.  Paavalille 
ilmestyy  kirkkauden  kuningas,  jonka  Jumala  itse  on  asettanut  taivaalliseen 
valtaan. Siksi yksi ainoa näky muuttaa hänen koko elämänsä.

Evankeliumi  onkin  Paavalille  ennen  kaikkea  Kristuksen  kirkkauden     
evankeliumi. “Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan 
tuntemaan, ja se levittää valoaan” (2.  Kor.  4:6).  Paavali  kohtasi  jumalalliseen 
kirkkauteen  korotetun  Kristuksen.  Hän  ymmärsi  Jeesuksen  saaneen  Isältä 
ainutlaatuisen aseman.
   Vahva teologinen perustelu selittää sen, miksi Paavali voi rohkeasti väittää, 
että ihmiset eivät ole opettaneet hänelle evankeliumia. Jeesuksen ilmestymisen 
kautta Paavali on joutunut toteamaan, että Jeesus on se taivaallinen Herra, jota 
hänen vainoamansa uskovat palvovat pelastuksensa tuojana. Niinpä kirkkauden 
Herran  kohtaamisesta  tulee  hänelle  evankeliumi  –  kirkkauden  Jumalan 
ilmestyminen pelastuksen tuojana.
   Tuolla perusteella evankeliumista tuli Paavalille samalla valtuutus apostolin 
tehtävään.  Galatalaiskirjeessä  hän  sanoo,  että  ilmestyksen  kautta  Jumala 
erityisesti  kutsui  hänet  hyvän  sanoman  julistajaksi  (1:15-16).  Sama  varmuus 
näkyy  Roomalaiskirjeen  alusta.  Ylösnousemuksessa  tapahtunut  Jeesuksen 
korottaminen  Jumalan  Poika–kuninkaan  herrauteen  ja  valtaan  on  Paavalin 
evankeliumin sisältö ja samalla valtuutus apostolinvirkaan (Room. 1:1-5).

16.4. Sovitusteologia

Paavali  jäsentää  evankeliuminsa  edelleen  sovitusteologian  kautta.  Hänet 
tunnetaan  tietenkin  ristin  teologiasta.  Kirjoittaessaan  esimerkiksi  Korintin 
kaupungin  kristityille  hän  muistutti  sanomansa  ytimestä  seuraavasti:  “En 
halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en 
muusta  kuin  ristiinnaulitusta  Kristuksesta.”  (1.  Kor.  2:2).  Juutalaiset  vaativat 
ihmetekoja ja kreikkalaiset  etsivät  viisautta,  apostoli  kirjottaa.  “Me sen sijaan 
julistamme ristiinnaulittua Kristusta.” “Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, 
jotka  joutuvat  kadotukseen,  mutta  meille,  jotka  pelastumme,  se  on  Jumalan 
voima.” (1. Kor. 1:18). Inhimillisen järjen ylittävällä ja ohittavalla sanomallaan 
Jumala  on tehnyt  tämän maailman viisaiden älykkyyden turhaksi  ja  saattanut 
heidät häpeään. Paavali toteaa, että opetus suuren Vapahtajan kiinni ottamisesta 
ja puuhun ripustamisesta ovat niin mielettömiä, että sanoma avautuu vain sille, 
joka itse kohtaa oman ristinsä omantunnon sisäisellä tuomiolla. Itse sovituksen 
teologian yksityiskohtia Paavali selittää monen aiheen avulla. 

(i) Kristus syntiuhrina. Monet kohdat Paavalin kirjeissä tuovat esille ajatuksen 
Kristuksen antamasta uhrista.  Edellä  mainitun ensimmäisen Korinttilaiskirjeen 
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luvun 15 alussa oleva tunnustus on selvästi  pääsiäistunnustus.  Siinä kerrataan 
yksinkertaisella  tavalla  Jeesuksen  maallisen  elämän  viimeiset  tapahtumat. 
”Kristus  kuoli  meidän  syntiemme  vuoksi,  niin  kuin  oli  kirjoitettu,”  (1.  Kor. 
15:3-4).

Yhdeltä  osaltaan  nämä  lauseet  kertaavat  tavallista  pääsiäisen  historiaa. 
Lauseissa  mainitaan  Jeesuksen  kuolema,  hänen  hautaamisensa  sekä 
herättämisensä  haudasta.  Itse  teologia  nousee  puolestaan  esiin  taitavan 
uudelleentulkinnan  kautta.  Teksti  sanoo,  että  Kristus  on  kuollut  meidän 
syntiemme  tähden  (hyper  tōn  hamartiōn  hēmōn,  j.  3).  Lyhyt  lause  siirtää 
hermeneuttisen  skopuksen  temppelin  liturgiaan:  joku  täytyy  uhrata  syntien 
tähden.  Varhaisen  uskontunnustuksen  mukaan  Jeesus  itse  antoi  kuollessaan 
uhrin. Hänen kuolemaansa voidaan verrata temppelissä annetuihin esikuvallisiin 
uhreihin. Ihmisten synnit siirrettiin Jeesuksen päälle, kuten Paavali myöhemmin 
kirjoitti samalle Korintin seurakunnalle: “Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, 
Jumala siirsi kaikki meidän syntimme [teki synniksi].” (2. Kor. 5:21)

Varhaisen sovitusteologian mukaan Jeesus oli kuollessaan kuin uhrilammas, 
josta  tuli  koko  ihmiskunnan  syntien  kantaja  (vrt.  Hepr.  2:17  “sovittaa 
[hilaskomai]  kansansa  synnit”).  Esikuva  uhritoimitukseen  löytyy  ensinnäkin 
Jerusalemin  temppelissä  toimitetusta  hattat-uhrista  (LXX:  hamartia).  Herran 
käskyä vastaan rikkonut tuo Herralle temppeliin uhriksi pukin tai karitsan: “Jos 
joku  tuo  karitsan  syntiuhriksi,  hän  tuokoon  virheettömän  naaraan,  pankoon 
kätensä  sen  pään  päälle  ja  teurastakoon  sen  syntiuhriksi  polttouhrieläinten 
teurastuspaikalla.  Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta,  sivelköön 
sitä  polttouhrialttarin  sarviin  ja  kaatakoon  lopun  veren  alttarin  juurelle.”  (3. 
Moos. 4:32-34)

Syntiuhrin  toimittamisessa  näkyvät  uhriteologian  keskeiset  piirteet.  Kätten 
päällepanemisen kautta  toteutuu transferenssi,  syntien  siirtäminen uhrieläimen 
päälle.  Uhri  toimii  sijaisena  rikkoneen  puolesta.  Veren  sivelyn  perusteella 
rikkonut  tulee  sovitetuksi  Jumalan  kanssa,  kun veri  viedään Herran  alttarille. 
Paavalin  sovitusteologisessa  lausessa  edellä  Jumala  ”teki  Kristuksen 
synniksi” (hamartian epoiēsen). Juutalaisen teologian kontekstissa tämä voidaan 
tulkita ”syntihriksi” (hamartia, hattat) tekemiseksi. Nykyisen käännöksen ajatus 
syntien ”siirtämisestä” on kehitelty Suomen kielen vaatimuksista, ei teologisista 
syistä.

(ii)  Jumalan vihan sovittaminen ja  veren teologia.  Roomalaiskirjeessä  suuren 
sovituspäivän  teologiaa  käytetään  hyväksi  esimerkiksi  viidennessä  luvussa. 
Paavali  toteaa  ensin,  että  kysymys  on  syntiuhrin  antamisesta.  ”Mutta  Jumala 
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, 
kun  vielä  olimme  syntisiä.”  (5:8).  Sovitusteko  pelastaa  meidät  Jumalan 
”vihalta”  (5:9).  Uhriveri  tuottaa  sovituksen  synneistä,  koska  olemme 
”vanhurskautetut hänen veressään” (dikaiōthentes nyn en tō haimati autou, 5:9; 
nykyinen  käännös  häivyttää  vanhurskauttamisen  verbin  merkitystä).  Näin  me 
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Jumalan vihollisina ”tulemme sovitetuiksi [katallassoo] hänen kanssaan hänen 
Poikansa  kuoleman  kautta”.  Koska  Jeesus  antaa  uhrin  kuuliaisuuden  tekona 
Jumalalle, syntiset vanhurskautetaan armosta (Room. 5:19). Kolossalaiskirjeessä 
puolestaan terminä on ”ristin veri”, joka tuottaa sovinnon ja synnyttää rauhan 
tilan  Jumalan  ja  tämän  langenneen  maailman  välillä  (Kol.  1:20). 
Efesolaiskirjeessä taas veri  tuottaa lunastuksen: ”Kristuksen veressä meillä on 
lunastus, rikkomustemme anteeksianto” (Ef. 1:7; vrt. 1. Joh. 2:2; 4:10).

Kaikkein  selkeimmin  Paavali  käyttää  temppelikulttiin  liittyviä  kuvia 
Roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa. Jeesus on kulkenut kaikkeinpyhimpään 
vieden verensä sinne uhriksi. Tällä perusteella Jumala on tehnyt hänestä itsestään 
“armoistuimen”  (hilastêrion).  Tämä  armoistuin  on  juuri  se  liitonarkun  kansi, 
sovituksen  paikka,  johon  uhriveri  pirskotettiin:  “Kaikki...  saavat  lahjaksi 
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta,  joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa,  jonka  Jumala  on  asettanut  armoistuimeksi  uskon  kautta  hänen 
vereensä”. (Room. 3:23-25, 1938). 

Sovituksen  paikka  (hilasteerion)  esiintyy  tässä  yhteydessä  vertaus-
kuvallisessa,  metaforisessa  merkityksessä.  Valtaistuin  ei  ole  vain  itsenäinen 
sovitusveren  pirskottamisen  kohde.  Jeesuksesta  on  tullut  sovituksen  paikka 
jokaiselle, joka lähestyy Jumalaa. Paavalin hengellisen puheen viesti on selvä. 
Syntinen saa kulkea Jumalan kasvojen eteen, mutta hänen ei enää tarvitse pelätä 
synneistä  seuraavaa  rangaistusta.  Jumala  on  kohdattavissa  Kristuksessa  juuri 
siinä  paikassa,  missä  synnit  on  sovitettu.  Kristus  istuu  kerubien  vartioimana 
taivaallisessa kaikkeinpyhimmässä ja hänen oma verensä on todisteena siitä, että 
sovitus on tuotettu ihmiskunnan syntien edestä.

Veren  teologia  on  esillä  myös  Paavalin  ehtoollisteksteissä.  Ehtoollinen  saa 
uhrimerkityksen siinä,  että  ehtoollisen viettäjä  ”julistaa  Herran kuolemaa” (1. 
Kor. 11:26). Syntisen partisipaatio uhriin näkyy Paavalin opetuksessa selvästi. 
”Siunauksen malja” – kuten oikea käännös kuuluisi –  merkitsee ”osallisuutta” 
Kristuksen vereen. Veri elämän symbolina on sijaisen elämä. Osallisuus vereen 
sovittaa uhrin antajan eli syntisen todellisesti suhteessa Jumalaan.

Luukkaalla  ehtoollisen  teologia  varmistaa  sovitusajatuksen sisällön.  Herran 
kärsivän palvelijan tullessa langennut Israel sovitetaan verellä, ja Jumalan viha 
väistyy.  ”Tämä malja  on uusi  liitto  minun veressäni,  joka vuodatetaan teidän 
puolestanne.”  (22:20).  Temppeliteologian  kontekstissa  veriuhri  viittaa 
syntiuhriin, joka tuo sovituksen. Tätä korostaa termi “teidän edestänne” (hyper), 
joka  tyypillisenä  temppeliterminä  ilmaisee  Jeesuksen  veren  uhriluonteen  – 
samoin,  kuin  muissa  evankeliumeissa.  Tämä  terminologia  toistaa  Vanhan 
testamentin syntiuhrilain (3. Moos. 4) piirteen, eikä tästä teologisesta taustasta 
ole epäselvyyttä.

(iii)  Rikkomusten  anteeksianto.  Edelleen  on  huomattava,  että  Kristuksen 
kuoleman teologiaa ei voi käsitellä kattavasti ilman Paavalin teologian yhteyttä 
Herran kärsivän palvelijan lauluihin (Jes 53). Luvun mukaan Jumalan palvelija 
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annetaan alttiiksi ihmisten syntien tähden. Synnit lasketaan tuon Palvelijan päälle 
ja hänet lyödään hengiltä kansan rikkomusten tähden. 

“Omista  teoistaan  me  uskoimme  hänen  kärsivän  rangaistusta,  luulimme 
Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat 
hänet  lävistäneet  ja  meidän  pahat  tekomme  hänet  ruhjoneet.  Hän  kärsi 
rangaistuksen,  jotta meillä olisi  rauha,  hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet.” (53:4-5) 

Herran  Palvelijan  kärsimys  ei  ole  profeetta  Jesajan  mukaan  vain 
rangaistuskuolema. Hänen kärsimyksellään ja kuolemallaan olisi sama merkitys 
kuin temppelin uhritoimituksella. ”Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että 
hänet  lävistettiin.  Mutta  kun  hän  antoi  itsensä  sovitusuhriksi,  hän  saa  nähdä 
sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan.” (Jes. 
53:10). Temppelin uhrin tavoin hän antaa itsensä ”kuolemalle alttiiksi” (j. 12). 
Profeetta  ei  tyydy  kultillisen  puhdistamisen  ja  anteeksiannon  teemoihin.  Hän 
lisää  vielä,  että  Herran  palvelijasta  tulee  täydellinen  pelastus  ihmisille. 
Kärsivästä  Messiaasta  tulee  syntisten  vanhurskaus,  ja  tämä  lahja  annetaan 
jokaiselle anovalle. ”Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, 
heidän  pahat  tekonsa  hän  kantaa.”  (Jes.  53:11).  Puhuessaan  Kristuksen 
sovituskuolemasta Paavali käyttää samaa kieltä kuin Jesaja.

Jumala antoi (paredothē) Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme (hyper) tähden 
ja  herätti  (ēgerhtē)  hänet  kuolleista  meidän  vanhurskauttamisemme  (hyper)  tähden.  
(Room. 4:25)

Ajatus  Kristuksen  kuolemasta  meidän  ”rikkomustemme  tähden”  nousee 
suoraan  Jesajan  tekstistä.  Yhteys  on  itse  asiassa  vieläkin  läheisempi.  Vaikka 
emme nykyisestä käännöksestämme enää näe yhteyttä,  Paavalin lause sisältää 
suoran  lainauksen  jakeesta  Jes.  53:12.  Jumalan  palvelija  “annetaan  alttiiksi” 
meidän  syntiemme  tähden.  Paavali  ja  Jesaja  käyttävät  tässä  kohden  samaa 
ilmausta. Uhrin antaminen tuottaa Jesajan lupaaman rauhan, kuten Paavali sanoo 
(5:1).

Paavali on lainannut Jesajan opetuksia yhdistäessään Jeesuksen kärsimykset 
jumalanpalveluksen uhritoimituksiin. Kärsivä Kristus on annettu uhriksi ihmisten 
syntien  vuoksi.  Näin  ovat  toteutuneet  profeettojen  kautta  annetut  lupaukset 
Herran kärsivän Palvelijan tuomasta sovitustyöstä. Lauseiden mukaan Kristus on 
hattat-uhri,  joka  tuottaa  sovituksen  kansan  synneistä.  Tällä  perusteella 
Kristuksen  herättäminen  kuolleista  varmistaa  uhrin  hyväksynnän  ja  tuottaa 
vanhurskauden.  Rinnakkaisuutta korostavat  passiivin partisiipit,  jotka ohjaavat 
parallelismin muotoa. Vastaavasti Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa hieman 
myöhemmin Paavali kirjoittaa, että yhden ihmisen kuuliaisuuden kautta monet/
suuri joukko (polloi) tulevat vanhurskaiksi (vrt. Jes. 53:11).

Yllä  olevan  Paavalin  parallelismin  molempien  lauseiden  yhteys  Jesajan 
tekstiin  on  selvä.  Molemmat  puhuvat  sovituksen  tuomasta  uudesta 
vanhurskaudesta.  Veriuhrillaan  Kristus  on  lahjoittanut  meille  täydellisen 
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vanhurskauden lahjaksi. Lause edellyttää taustakseen samanlaisen kosmologian 
kuin Heprealaiskirje. Ylösnoussut Kristus kulkee taivaalliseen temppeliin omaa 
verta mukanaan. Viedessään uhriverensä Jumalan kasvojen eteen hän toimittaa 
sovituksen  kansalle  ja  saa  aikaan  vanhurskauden.  Teologinen  johtopäätös  on 
selkeä.  Koska  syntinen  ei  voi  Paavalin  mukaan  saavuttaa  vanhurskautta  eikä 
kestää  Jumalan  edessä  tuomiolla,  hänen  syntinsä  täytyy  ottaa  pois  ja  hänelle 
täytyy  antaa  lahjavanhurskaus.  Tämän  Jeesus  on  pääsiäisenä  tehnyt 
mahdolliseksi.  Kristus  on  ”vuodattamalla  verensä  tehnyt  meidät 
vanhurskaiksi” (Room. 5:9). Siksi nimenomaan sovitustyö on Paavalin mukaan 
pelastuksen perustus.

Kristuksen  kuolema on  myös  Luukkaan  mukaan  muodostunut  sovittavaksi 
teoksi,  koska  juuri  sen  perusteella  Israelille  annetaan  nyt  synnit  anteeksi: 
“Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte 
ristinpuulle  ja  murhasitte.  Jumala  on  korottanut  hänet  oikealle  puolelleen 
Ruhtinaaksi ja Pelastajaksi johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen 
sille  synnit  anteeksi.”  (5:30-31).  Tämän  selvemmin  ei  enää  voi  esittää 
pelastushistoriallista  sovitusteologiaa,  jossa  koko  pääsiäisen  tapahtuma  on 
Israelin syntien sovittamisen peruste.

Uhriteologia  sisältää  monia  teologisia  piirteitä,  jotka  antavat  sisällön 
sovitusaiheelle.  Ensinnäkin  itse  uhri  edustaa  syntistä  ihmistä.  Uhri  on  siten 
sijainen, joka kuolee toisen puolesta (substituutio). Tämä on mahdollista, koska 
synnit  on  otettu  pois  ja  siirretty  syntisen  päältä  uhrin  päälle  (transferenssi). 
Ajatus toimii Vanhassa testamentissa sekä teurastettavan uhrin että ”syntipukin” 
kohdalla.  Uhrin  antaja  tulee  etenkin  alttarille  (Jumalan  eteen)  pirskotettavan 
veren  kautta  osalliseksi  uhrista  ja  sovituksen  toimesta  (partisipaatio).  Veri 
elämän  symbolina  edustaa  nyt  myös  uhraajan  omaa  elämää,  joka  on  tuotu 
Jumalan kasvojen eteen. Näin tuotetaan sovitus (ekspiaatio)  kansan synneistä. 
Tehdyn uhritoimituksen jälkeen synnit on annettu anteeksi.

(iv)  Pojan  uhraaminen  (sijaisuus).  Vanhan  testamentin  uhrikäytännön  koko-
naisuudessa Iisakin uhri saa vahvasti teologisen merkityksen. Siitä tulee symboli 
Jumalan omasta uhrimielestä: Jumala on hankkiva oma uhrinsa (Childs). Teksti 
toimii siten kahteen suuntaan. Toisaalta se kuvaa Abrahamin uskollisuutta: ”Nyt 
minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta 
edes ainoaa poikaasi” (22:12). Toisaalta Abrahamin luottamus perustuu siihen, 
että  Jumala  itse  on  uskollinen  lupauksilleen  ja  ”katsoo  uhrin”  Abrahamin 
puolesta. Iisakin ”sitomisesta” (Akeda) tulee näin kuva Jumalasta, joka itse antaa 
uhrin langenneen kansan puolesta. 

Uudessa  testamentissa  Abrahamin  uhri  ja  Akeda  kulkevat  mukana 
sovitustraditioissa.  Paavali  käyttää  sitä  Roomalaiskirjeen  kahdeksannessa 
luvussa.  Lause  tulee  jälleen  kerran  esiin  hieman  sivulauseessa,  keskellä 
seurakunnalle annettua rohkaisua. Asetelma tosin muistuttaa Vanhan testamentin 
kontekstia:  vainoissa  elävät  uskovat  pelkäävät,  että  he  joutuvat  antamaan 
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elämänsä uhriksi  uskonsa tähden.  Heille  Paavali  vastaa Iisakin uhria  tulkiten. 
“Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien 
meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea 
muutakin?” (Room. 8:32). 

Paavalin sovitusteologiassa Iisakin sitominen on esikuva Kristuksen uhrista. 
Jumala  on  uskollinen  eikä  säästä  omaa  Poikaansakaan.  Kristuksesta  tulee 
Jumalan  itsensä  antamaa  uhri,  joka  Akedan  tavoin  tuo  rauhan  ja  toteuttaa 
täydellisen  rakkauden  yhteyden  Jumalan  kanssa.  Paavalin  tekstissä 
uhriterminologia  korostuu  vielä  hyper-formelin  avulla:  Kristus  on  syntiuhri 
ihmisten rikkomusten edestä, ”meidän puolestamme”.

(v)  Kirouksen  poistaminen.  Kristuksen sijaiskuolema saa Paavalin mukaan 
merkitystä myös siunausten ja kirousten teologian puitteissa. Yhdistävänä tekijän 
on kirouksen teema, joka voidaan liittää myös rikkomuksen tähden telotettuun 
ihmiseen. Puuhun ripustetun kiroaminen sijoittuu Vanhassa testamentissa 
nimittäin rikoksesta kuolemaan tuomitun ihmisen kohtaloon. 5. Moos. 21:23 
puhutaan ruumiin häpäisemisestä. “Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu 
surmataan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, ruumista ei saa jättää siihen 
yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on 
Jumalan kiroama.” (5. Moos. 21:23). 

Paavali  toteaa,  että  Kristus  on  ristinpuussa  tullut  todellisesti  Jumalan 
kiroamaksi. Hän on Jumalan hylkäämä ja Jumalan rangaistus on hänen päällään. 
“Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi 
meidän sijastamme.” (Gal. 3:13). Nimenomaan tähän ajatukseen perustuu ristin 
teologian voima. Kristuksen kuolema ei tapahtunut hänen omien syntiensä tai 
hänen oman pahuutensa ja rikollisuutensa tähden. Paavali julistaa, että Kristus 
tuli  kirotuksi  ”meidän  sijastamme”.  Kyseessä  on  todellinen  rangaistus  ja  se 
koskee  todellisia  syntejä.  Nuo  synnit  eivät  kuitenkaan  ole  Kristuksen  omia 
syntejä, vaan meidän ihmisten, kaikkien Aadamin jälkeläisten syntejä.
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17  Kristologia 

Paavalin kristologiassa on monia juonteita. Hänen käsityksiään ei suinkaan voi 
lähteä  tutkimaan  tarkastelemalla  pelkästään  kristologisten  nimitysten  esiin-
tymistä.  Tosin  tällaiseen  työskentelyyn  ei  usein  ole  lähdettykään.  Paavalin 
kristologia tulee esille laajoissa teemoissa, joissa Kristus kuvataan kuninkaaksi, 
papiksi, uhriksi tai esimerkiksi uudeksi Aadamiksi.

17.1. Tutkimuksen nykytilanne

Bultmannilainen lähtökohta Paavalin kristologian tarkastelussa kuuluu: “Paavali 
ei välitä Jeesuksen oppia, vaan tulkitsee teologiassaan kerygmaa ristiinnaulitusta 
ja  ylösnousseesta  Kristuksesta”.  Tuokin  lause  osoittaa,  että  termiä  “kerygma” 
käytetään hyvin kaksijakoisesti, kuten taustaluvussa on käynyt ilmi. Toisaalta se 
on bultmannilaisittain  pelkästään teologiaa  edeltävä inspiraatio.  Toisaalta  sillä 
kuitenkin tarkoitetaan alkukristillistä julistusta yleensä. Sana kerygma esiintyy 
tietysti Uudessa testamentissa, missä sillä tarkoitetaan julistajien sanomaa (joka 
siis on jo valmista teologiaa).
  Paavali  osoittaa  kyllä  pelastustapahtuman  universaalin  merkityksen.  Olisi 
kuitenkin väärin väittää, että Paavalin kristologialla ei ole yhteyttä kirjoituksiin 
tai  Jeesuksen  julistukseen.  Kristologiaa  käsitellessään  Paavali  hyödyntää 
runsaasti  traditiota.  Useita  kristologisia  jaksoja  pidetään  traditiokriittisesti 
Paavalia  vanhempina  muotoiluina.  Se  osoittaa  Paavalin  yhteyden  muuhun 
kristikuntaan ja erityisesti Jerusalemin juutalaiskristilliseen seurakuntaan, johon 
hänellä muutoin on laki–problematiikan takia ollut kireät suhteet.

Kristologian tutkimus on muuttunut  kolmessa vuosikymmenessä suorastaan     
dramaattisesti. Sitä ovat edistäneet kolme seikkaa. Ensinnäkin juutalaisen toisen 
temppelin  ajan  teologian  tutkimus  on  edennyt  merkittävästi.  Toiseksi  vanhat 
kuvitelmat kristologisten nimitysten (Herra, Jumalan Poika) ensisijaisuudesta on 
jätetty  taakse.  Kolmanneksi  kristologia  osataan  nykyään  linkittää  niihin 
narratiiveihin,  joiden  puitteissa  Kristuksen  työn  merkitystä  kuvataan  Uudessa 
testamentissa.
   Kuten  sanottu,  Paavalin  kristologian  keskipisteenä  ovat  Jeesuksen  risti  ja 
ylösnousemus.  Silti  raamattuteologiassa  ei  sovi  ylikorostaa  Paavalin  “ristin 
teologian” merkitystä kristologiassa siltä osin, kun on kyse sanatarkasti pelkästä 
“ristin  sanomasta”.  Monissa  niistä  kohdista,  joissa  Paavali  puhuu  ristin 
merkityksestä (esim. 1. Kor. 1; 2. Kor. 2; Gal. 6), on kysymys ristin sanoman 
vastakohtaisuudesta luonnolliselle uskonnolliselle ajattelulle. Sana risti esiintyy 
muutoin  kristologisissa  kohdissa  yllättävän  harvoin.  Kuoleman  ja 
ylösnousemuksen kristologia kuvataan yleensä toisin termein.
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17.2. Ylösnousemus valtaan asettamisena 

Paavalin ylösnousemuskristologia on rinnakkainen Uuden testamentin varhaisille 
kristologisille traditioille. Kuten aikaisemmin on nähty, useimmat kristologisista 
formeleista  ja  lausumista  löytyvät  juuri  hänen  kirjeistään.  Siksi  Paavalin 
kristologia  ei  olennaisesti  poikkeakaan  tuosta  opetuksesta,  vaan  pikemminkin 
hyödyntää sitä. 
   Niinpä Paavalinkin teologian kohdalla Jeesuksen ylösnousemukseen liitetään 
ajatuksia  kuninkuudesta,  Daavidin  suvusta,  valtaistuimella  istumisesta  ja 
palvomisesta. Paavalin teologiassa myös aikaisemmin mainitulla apokalyptisellä 
ajattelulla  on  huomattava  merkitys.  Lisäksi  kultin  uudelleentulkinta  jatkaa 
temppelikritiikin perinnettä.
   Messianologista  (ja  kuningasideologista)  taustaa  hyödyntävän  kristologian 
mukaan  Jeesus  on  asetettu  kuninkaaksi  ylösnousemuksessa.  Myös  Paavali 
rakentaa kristologiaansa tällaisen tradition varaan. Paavalin käsitys käy kaikkein 
selvimmin esille Roomalaiskirjeen alusta, missä hän lainaa äsken jo mainittua 
korotuskristologista traditiokatkelmaa. Paavali on alkukirkon tavoin ymmärtänyt 
Jeesuksen  kuninkuuden  taivaalliseksi  kuninkuudeksi.  Lupaukset  Daavidin 
dynastian uudesta kuninkaasta ovat toteutuneet. 
   Ylösnousemus on osoittanut, että Messiaan kuninkuus ei ollutkaan maallista 
hallintaa,  vaan  universaalia  valtaa  transsendenttisessa  todellisuudessa.   Aikai-
semmin mainittu apokalyptinen tulkintaperiaate tulee esille erityisesti Paavalin 
teologiassa. Ylösnousseen kuninkuus ei toteuta poliittista messianologiaa, vaan 
hän istuu kuninkaana taivaallisella valtaistuimella. 

Tuollaisella  kristologiallaan  Paavali  tietoisesti  samastuu  varhaisten     
seurakuntien  muuhun  opetukseen.  Varhaisissa  hymnimuodostelmissa  –  joita 
Paavali lainaa usein – Jeesuksen valta kuvataan herruuden saamiseksi. “Jumala 
on korottanut hänet yli kaiken  ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman.  Jeesuksen  nimeä  (so.  “Herra”)  kunnioittaen  on  kaikkien 
polvistuttava,  kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla.” (Fil.  2: 
6-11).  Daavidin  jälkeläisenä  ja  Jumalan  Poikana  Jeesus  istuu  Isän  Jumalan 
kanssa  kirkkauden valtaistuimella.  Häntä  palvovat  niin  kerubit  taivaassa  kuin 
seurakunta maan päällä. 
   Puhe ylösnousemuksessa korotetusta Herrasta sijoittuu Paavalin evankeliumin 
ytimeen,  kuten  on  nähty.  Kohtia  tuon  teologian  esiintymisestä  ei  ole  vaikea 
löytää.  Edellä  mainittujen  traditiokatkelmien  ohella  Paavali  käyttää 
ylösnousemuskristologian  esittämisessä  runsaasti  hyväkseen   Psal-min  110 
tulkintaa.  Niin  Paavalin  kuin  muunkin  Uuden  testamentin  viittaukset  tuohon 
psalmiin  käyvät  esille  ilmauksista,  joissa  puhutaan  Jeesuksen  istumisesta 
Jumalan “oikealla puolella”. Isän “oikealla puolella” istuminen merkitsee tietysti 
istumista taivaallisella kirkkauden valtaistuimella (Room. 8:34; 1. Kor. 15:25). 
Psalmin kuninkaallinen tulkinta nähdään ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille 
(15:25).
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   Paavalin kuninkaallinen kristologia kertoo näin ollen Kristuksen taivaallisesta 
vallasta.  Sillä on suuri  merkitys Paavalin kristologian kokonaisuudelle,  mutta 
tuota piirrettä ei tule eristää hänen muusta ajattelustaan. Aiheella on nimittäin 
läheinen yhteys Kristuksen kuolemasta ja sovitustyöstä puhuvaan opetukseen.

17.3. Alennuksen ja korotuksen kristologia

Paavalin  ylösnousemuskristologia  ei  jää  koskaan  pelkkään  korotuksen 
ajatukseen,  vaan  siinä  on  aina  mukana  pääsiäisen  koko  sanoma,  alennus  ja 
korotus yhdessä. Tuon kaavan lähtökohdat ovat sovitusteologiassa.
   Vanhan  testamentin  kultillinen  sovitusteologia  antoi  Uuden  testamentin 
teologialle  ennen  kaikkea  mahdollisuuden  temppelijumalanpalveluksesta 
lainattujen kuvien ja  symbolien käyttöön pelastusopin  muotoilussa.  Jeesuksen 
kuolema Pitkäperjantaina selitettiin sovitusuhriksi kansan syntien edestä. Tämä 
kultillinen  tulkinta  ei  kuitenkaan  ollut  erossa  korotuskristologiasta.  Jeesuksen 
ylösnousemuksen  avulla  voitiin  sovitusteologiassa  yhdistää  uhripapillinen 
näkemys  ja  kuninkaallisen  messianologian  pääajatus.  Jeesuksen  korotus  oli 
samalla kertaa uhrin viemistä ja valtaan nousemista. 
   Aikaisemmin  on  nähty,  että  jo  varhaisin  kristikunta  opetti  Jeesuksen 
korotuksen  papillista  merkitystä.  Paavali  lainaa  tuota  traditiota  (joka  sitten 
Heprealaiskirjeessä  saa  täyden  ilmiasunsa).  Sen  mukaan  Jeesuksen 
ylösnousemuksen  katsottiin  merkitsevän  kuninkuuteen  korottamisen  ohella 
hänen papillista  tehtäväänsä.  Korottamista edelsi  ristillä  annettu uhri.  Korotus 
merkitsi Jeesuksen astumista uhrin kanssa taivaalliseen temppeliin. 
   Valtaistuimen luo astuminen tapahtui täten “kaikkeinpyhimmän” kautta, aivan 
kuten  Jerusalemin  temppelissäkin.   Paavalin  käyttämässä  traditiossa  ja  sen 
seurauksena  myös  hänen  omassa  teologiassaan  Jeesus  on  uhrinsa  ansiosta 
“sovituspaikka”  kaikkeinpyhimmässä.  Häntä  verrataan  liitonarkun  päällä 
sijainneeseen “sovituksen merkkiin” (hepr. kapporet, kr. hilastêrion ks. LXX 2. 
Moos. 25:22). Hänet “Jumala on asettanut armoistuimeksi” (Room. 3:25 vanha 
käännös; uusi käännös tulkitsee hieman liiallisesti: “Hänet Jumala on asettanut 
sovitusuhriksi”).  Jeesus  on vienyt  uhriverensä  kaikkeinpyhimpään,  liitonarkun 
päälle.  Tämä  ei  tapahtunut  Jerusalemin  temppelissä,  vaan  todellisessa 
kaikkeinpyhimmässä, Jumalan edessä taivaassa.
   Vaikka kuninkaallinen ja papillinen aihe näyttävät kristologiassa keskenään 
erilaisilta, niillä on kuitenkin läheinen yhteys. Ne perusteltiin Psalmin 110 avulla. 
Siten  kyettiin  liittämään  toisiinsa  pääsiäisen  kaksi  merkittävintä  tapahtumaa, 
Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Keskeisenä yhdistävänä symbolina toimi 
Jumalan  valtaistuin,  joka  oli  sekä  sovituksen  että  vallan  paikka.  Sellainen 
teologinen  lähtökohta  synnytti  Uuden  testamentin  pelastusopin  kuuluisimman 
formelimuodon:  Jeesuksen  alennuksen  ja  korotuksen  kristologian.  Jeesuksen 
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sovittava  työ  ja  hänen  kuninkaallinen  valtansa  eivät  ole  toisistaan  irrallisia 
traditiopiirteitä, vaan yhtenäisen kristologian erottamattomia puolia.
   Yksi näistä sovitusteologisista traditioista on Roomalaiskirjeen neljännen luvun 
lopussa (Room. 4: 25). 

“Jumala antoi Kristuksen kuolla     
meidän rikkomustemme tähden     

ja herätti hänet kuolleista     
meidän vanhurskauttamisemme tähden.”     

Parallelismin  ensimmäisessä  lauseessa  puhutaan  syntiuhrin  alttiiksi     
antamisesta ja tuodaan sijaissovituksen kultillinen näkökulma esille aikaisemmin 
mainitun  yleisen  formelin  avulla  “meidän  rikkomustemme  tähden”.  
Jälkimmäinen  lause  puolestaan  on  luonteeltaan  yksinkertaista 
ylösnousemuskristologiaa.  Parallelismin  teologinen  viesti  on  selvä:  juuri 
ylösnousemus on saanut aikaan vanhurskauttamisen.  Siksi voidaan sanoa, että 
kultillinen aihe ohjaa kuolleista herättämisen ajatusta. 
   Kohdan  kultillinen  luonne  on  yleensä  ymmärretty  hyvin  kapeasti.  Koska 
Jeesuksen kuoleman ajateltiin olevan lopullinen syntiuhri ihmiskunnan syntien 
puolesta, ei ylösnousemus saanut tutkijoiden mielestä olla muuta kuin ilmausta 
ristiinnaulitun voitosta ja herruudesta. Selittäjät ovat ilmeisesti varoneet sitä, ettei 
ylösnousemuksesta tehtäisi vanhurskauttamisen perustaa. Tällainen dogmaattisen 
ongelman pelko  on  turha  ja  sillä  vaikeutetaan  kohdan selittämistä.  Jeesuksen 
ylösnousemus tuottaa vanhurskauden koska hän toimittaa korotuksessa papillisen 
tehtävän. Kulttiterminologiaa hyödyntävä kristologia sisältää tämän näkökulman 
implisiittisesti myös silloin, kun psalmia 110 ei erikseen mainita.
   Samaa pelastusopetusta Paavali esittää Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa, 
missä hän ensin viittaa Jeesuksen antamaan veriuhriin (5:9). Tämä uhri on sitä 
seuranneen  korottamisen  (Jeesuksen  “elämän”)  tähden  antanut  varmuuden 
pelastuksesta. “Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, 
kun  olimme  hänen  vihollisiaan,  paljon  varmemmin  on  Jumalan  Pojan  elämä 
pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.” (5:10).

Sovituksen  ja  korotuksen  yhteys  esiintyy  selvästi  myös  toisen     
Korinttilaiskirjeen  kuuluisassa  sovitusteologisessa  jaksossa  5:11-21.  Tämänkin 
kohdan  taustalla  häämöttää  varhainen  hymnimuodostus,  jonka  tarkasta 
rakenteesta tosin on vaikea saada enää selvyyttä. 

“Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta,     
niin kaikki ovat kuolleet.     
Ja hän on kuollut kaikkien puolesta,     
jotta ne, jotka elävät eivät enää eläisi itselleen     
vaan hänelle, joka on kuollut     
ja noussut kuolleista heidän tähtensä.”(5:14-15).    
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Kultillisen  sijaiskuoleman  ajatus  on  jaksossa  ilmeinen.  Roomalaiskirjeen     
neljännen luvun formelin tavoin tässä traditiossa korostetaan sitä, että  Jeesuksen 
kuolema ja ylösnousemus tapahtuivat sovitukseksi. Ne yhdessä tuottivat elämän 
(j. 15).
   Mainittujen kahden piirteen läheinen yhteys nähdään myös Filippiläiskirjeen 
hymnissä (2:6-11). Siinä puhutaan sekä Jeesuksen nöyrtymisestä sovitustyöhön 
että  Hänen  vallastaan,  jota  kuvataan  herruuden  saamiseksi.  Sovituksen 
näkökulma  nousee  esille  erityisesti  jakeesta  8:   “hän  alensi  itsensä  ja  oli 
kuuliainen kuolemaan asti”. Siinä nöyrtymisestä käytetyn sanan avulla viitataan 
varsin  selvästi  Vanhaan  testamenttiin.  Kohdassa  3.  Moos.  23:29  puhutaan 
nöyrtymisestä  paastoon  ennen  suurta  sovituspäivää.  Tämän  kuvan  mukaisesti 
hymnin kirjoittaja on kuvannut Jeesuksen kuuliaisuutta nöyrtymiseksi kärsivän 
palvelijan tehtävään – ja  aina kuolemaan asti  –  jotta  suuri  sovituspäivä voisi 
toteutua.  Hymnin  loppuosa  puolestaan  kertoo  Jeesuksen  korottamisesta 
ylösnousemuksessa kirkkauden valtaistuimelle:

“Jumala on korottanut hänet yli kaiken      
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.     
Jeesuksen nimeä (so. “Herra”) kunnioittaen     
on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa     
kuin maan päällä ja maan alla.” (Fil. 2: 6-11).     

   Daavidin jälkeläisenä ja Jumalan Poikana Jeesus istuu Isän Jumalan kanssa 
kirkkauden valtaistuimella. Häntä palvovat niin kerubit taivaassa kuin seurakunta 
maan päällä.  Hymni huipentuu seurakunnan tunnustukseen:  Jeesus Kristus on 
Herra. 

Kun  edellä  mainittu  kaksijakoinen  kristologia  on  haluttu  pukea  yksityis-    
kohtaisemmin  pääsiäisen  historiallisia  tapahtumia  seuraavaan  muotoon,  on 
seurauksena  syntynyt  ns.  Jerusalemin  tunnustus,  jonka  Paavali  on  tallentanut 
ensimmäiseen  korinttilaiskirjeeseen  (15:3-7).  Lyhyessä  pääsiäistunnustuksessa 
Jeesuksen kuoleman sanotaan tapahtuneen “meidän syntiemme vuoksi” (15:3). 
Käytetty  formeli  paljastaa  jälleen  kultillisen  näkökulman  läsnäolon.  Tämä 
sovitusajatus  liitetään  seuraavassa  lauseessa  kiinteästi  opetukseen 
ylösnousemuksesta  “kolmantena  päivänä”  (15:4).  Tunnustus  ei  säilyneessä 
muodossaan ole samalla tavalla korotuskristologinen kuin edellä mainitut kaavat. 
Ylösnousemuksen  ohella  siinä  ei  puhuta  Jeesuksen  asettamisesta  Jumalan 
oikealle  puolelle.  Tosin  saattaa  olla  niin,  että  jaksossa  homologinen aines  on 
yhdistetty  kertovaan  ainekseen.  Ylösnousemuksen  todistajien  luetteleminen 
katkaisee  homologian  ennen  kuin  korotuksen  merkityksestä  on  ehditty  edes 
mainita.  Siinä  tapauksessa  myös  kyseinen,  “historiallinen”  homologia  on 
saattanut  sisältää  myös  muita  piirteitä.  Niistä  meillä  ei  kuitenkaan  ole  sen 
parempaa  tietoa,  ellei  sellaiseksi  katsota  psalmin  110  käyttöä  samassa 
kontekstissa, jakeessa 25.
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   Psalmin 110 vaikutuksesta muotoiltu alennuksen ja korotuksen kristologia on 
ennen  kaikkea  ylösnousemuskristologiaa.  Kultillinen  piirre  ei  liity  ainoastaan 
Jeesuksen  kuolemaan,  vaan  sillä  on  merkitystä  hänen  korottamiselleen. 
Jeesuksen  ylösnousemuksen  sanotaan  tapahtuneen  meidän  vanhurskaut-
tamiseksemme  ja  ylösnousseena  hän  toimittaa  papillista  esirukoustehtävää 
taivaan  temppelissä.  Tämä  piirre  kuuluu  jo  Paavalia  edeltävään  traditioon, 
mutta  sillä  näyttää  olevan  suuri  merkitys  myös  Paavalille  itselleen.  Moni 
kyseisistä kohdista esiintyy lohduttavan tai kehottavan puheen palveluksessa.

17.4. Teokratiasta Kristuksen herruuteen

Vanhatestamentillisen  sovitusajatuksen  keskuksena  oli  kansan  yhteys 
kuninkaalliseen  Jumalaan.  Paavali  käyttää  kristologiassaan  ja  sovitusopissaan 
tuota Jumalan kuninkuuden aihetta hyvin radikaalisti. Juutalaisuudessa Jumalan 
valtakunnan  ajateltiin  toteutuvan  silloin,  kun  Jumala  astuu  esiin  ja  tuo 
pelastuksen ajan. Paavali väittää, että se totetutui Kristuksen kuninkuudessa ja 
Jumalan valtakunta on nyt koittanut.

Vanhan  testamentin  sovitusteologian  kuninkuudesta  puhuvat  piirteet      
kietoutuvat  mielenkiintoisella  tavalla  Uuden  testamentin  kristologiseen 
esitykseen. Lunastus synneistä tapahtui siinä, kun Kristus vei sovituksen veren 
taivaallisen Kuninkaan kasvojen eteen. Hänen korottamisensa merkitsi kuitenkin 
samalla  Daavidin  jälkeläisen  korottamista  uuden  valtakunnan  Herraksi. 
Sovittajasta tuli kuningas ja uhrin antajasta tuomari. 
   Psalmin 110 toteutuminen merkitsee Uudessa testamentissa Jumalan vallan ja 
valtakunnan  (malkût  Jhwh  /  basileia  theou)  ilmestymistä.  Sanoma  Herrasta 
merkitsi esimerkiksi Paavalille Jesajan evankeliumin toteutumista (Room. 10:9, 
16-18).  Pelastuksen  aika  on  koittanut  Kristuksen  saadessa  herruuden.  Luukas 
puolestaan  kertoo  Jerusalemin  tradition  keskittyvän  Jeesuksen 
ylösnousemukseen  kuolleista  (Ap.t.  2:  32).  Kuolleista  herättäminen  merkitsi 
samalla asettamista Jumalan oikealle puolelle (2:33), mikä puolestaan psalmia 
110  tulkiten  tarkoitti  sitä,  että  Jeesus  korotettiin  taivaalliseen  herruuteen 
(2:34-36). Tässä oli pelastavan evankeliumin ydin. 
   Edellä  mainittuun  korotusajatukseen  liittyy  samalla  perinteisen  juutalaisen 
teologian kannalta häkellyttävä piirre: Uudessa testamentissa Kristus asetetaan 
uskon kohteeksi. Kristittyjen tunnustus keskittyy Isän Jumalan sijasta Jeesukseen 
Kristukseen.  Pelastus  ei  merkitse  pelkästään  yhteyttä  Jumalaan,  vaan  myös 
yhteyttä Kristukseen. Itse asiassa juuri uskon Kristukseen ajateltiin toteuttavan 
uskon Jumalaan.

Kolminaisuuden ajatukseen perustuva usko tulee häkellyttävällä tavalla esille     
ensimmäisen Korinttilaiskirjeen tunnustuksesta, missä Kristuksen tunnustaminen 
rinnastetaan juutalaiseen tunnustukseen yhdestä Jumalasta. 
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“Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, 
ja  hänen  luokseen  olemme  matkalla.  Meillä  on  vain  yksi 
Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, 
niin myös meidät.” (1. Kor. 8:6).

Näin  ollen  juuri  ylösnousemususko  ja  Jeesuksen  herruuden  tunnustaminen     
muodostavat Paavalille pelastavan julistuksen välttämättömät tekijät.  “Jos sinä 
suullasi  tunnustat,  että Jeesus on Herra,  ja sydämessäsi  uskot,  että Jumala on 
herättänyt  hänet  kuolleista,  olet  pelastuva”  (Room.  10:  9).  Vain  Kristuksen 
tunnustajat kuuluvat pelastuksen valtakuntaan.  
   Tästä  teologianhistoriallisesti  uudesta  teemasta  tulee  varhaisen  kristillisen 
teologian  keskeinen  tulkintaperiaate.  Sen  mukaan  korotuskristologia  tulkitsee 
uudelleen juutalaisen teologian keskuksen,  teokratian perusajatuksen Jumalan 
kohtaamisesta.  Vanhan testamentin sovitusopin päämäärä oli  säilyttää kansan 
yhteys  kuninkaalliseen  Jumalaan,  kuten  asiaa  käsitellessä  taustaluvussa 
todettiin. Uudessa testamentissa teokratian ajatellaan toteutuvan uudella tavalla. 
Korotettu Herra on uskon ja tunnustuksen kohde. Sovituksen ja pelastuksen etsijä 
kohtaakin  Jumalan  sijasta  hänet.  Jeesuksen  herruudesta  tulee  näin  koko 
temppelikultin  ja  teokratian  uudelleentulkinnan  periaate.  Jumalan  hallinta 
merkitsee  Kristuksen  hallintaa  kirkkauden  valtaistuimella.  Se  toteutuu 
seurakunnassa kuuliaisuutena Kristukselle. Uhria ei enää tarvita, koska synti on 
sovitettu.
   Uuden  testamentin  korotuskristologia  onkin  välttämättä  sovitusopillinen. 
Herruuden saanut Kristus on myös sovittaja, koska muuten pelastuksen aika ei 
olisi  voinut toteutua. Ilman sovitusajatusta ensimmäiset kristityt olisivat olleet 
samassa tilanteessa kuin Qumranin yhteisö. Sovitus olisi pitänyt hankkia joko 
perinteisellä tavalla tai sille olisi pitänyt keksiä jokin lahkoille sopiva sovellutus. 
Pelastuskäsitys  olisi  tässä  tapauksessa  väistämättä  futuurinen.  Sitä  se  ei 
Jeesukseen uskovilla ollut. Pelastus oli totta jokaiselle Kristuksen omalle.
   Jeesuksen  herruuden  tunnustamisessa  pelastus  on  kuitenkin  todellista  ja 
läsnäolevaa. Sovitus on toteutunut ja armon valtakunta on perustettu. Temppelin 
aika on ohi. Jeesukseen uskovan tunnustuksessa toteutuu perinteisen juutalaisen 
uskon syvin ajatus: usko Jumalaan ja hänen kuninkuuteensa.
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18  Laki ja synti

Paavalin käsitys laista ja synnistä on perin kiistelty aihe teologiassa. Toisaalta se 
on  kuitenkin  yksi  tärkeimpiä  tekijöitä  hänen  teologiansa  kokonaisuudessa. 
Seuraavassa otetaan esille keskeisiä piirteitä hänen lakikäsityksestään.

18.1. Tutkimuksen nykytilanne

Saksalaisen  tutkimuksen  perinteessä  ajatellaan  usein  Paavalin  kärjistäneen 
synnin käsitteen. Toisin kuin juutalaisuus ja alkukristillisyys hän ei ymmärrä sillä 
yksittäistä tekosyntiä, vaan kosmista mahtia, joka tuli maailmaan Aadamin teon 
myötä  ja  pitää  ihmiskuntaa  orjuudessaan.  Siten   Paavalin  sanotaan 
radikalisoineen  juutalaisuudessa  vallinneen  syntikäsityksen.  Tietyillä 
edellytyksillä  tuo  käsitys  sisältää  oikean  periaatteen,  vaikka  sen  edellyttämä 
näkemys juutalaisesta lakikäsityksestä on perin yksipuolinen.

Esimerkiksi Lohse (Sanoma) katsoo, että laki itsessään merkitsee Paavalille     
Tooraa, Pentateukkiin kirjoitettua Jumalan tahtoa. Tooran käsky on hyvä, mutta 
synnin tähden siitä on tullut ihmisille tappava kirjain ja synnin paljastaja. Kristus 
puolestaan on lain loppu. Ottaessaan päälleen lain kirouksen (Gal. 3) hän teki 
laista lopun ja toi ilmi, miten ihminen löytää oikean suhteen Jumalaan. Myös 
kristitylle Jumalan käsky on Lohsen mukaan edelleen pyhä, vaikka se ei olekaan 
omavanhurskauden väline.  Noin yleinen lakiteologian määrittely lienee melko 
yleisesti hyväksytty, mutta se ei vielä kerro paljon varsinaisesta problematiikasta.

Kuluneen  vuosikymmenen  Paavali-tutkimusta  on  eniten  muovannut  E.P.     
Sandersin  teoria  liittonomismista.  Hän  tarkasteli  Paavalin  lakiteologiaa 
liittoajatuksen sisälle sijoittuvana teologisena käsityksenä. Sanders ajatteli tuon 
näkökulman muuttavan ratkaisevasti  perinteistä  protestanttista  tulkintaa,  missä 
“juutalainen” lakivanhurskaus ja Paavalin uskonvanhurskaus asetettiin toistensa 
vastakohdiksi. Sandersin teoria on saanut monia tutkijoita kehittelemään ajatusta 
edelleen, toiset  hänen linjoillaan (Dunn) ja toiset  taas radikalisoimalla teorian 
(Räisänen). Näkemyksiä käsitellään alempana omassa alaluvussaan.

Sandersin  ja  Dunnin  teorioiden  osoittauduttua  puutteellisiksi  Paavalin     
lakiteologiaa osataan nykyään arvioida hieman toisenlaisen juutalaisen teologian 
näkökulmasta.  Kyse  on  siitä,  miten  juutalaiset  teologit  ymmärsivät  Tooran 
luonteen ja miten Paavali loi vahvan teologisen kontrastin juuri sen suhteen.

18.2. Juutalaisen lakiteologian piirteitä

Vanhan  testamentin  moraaliopetus  keskittyy  varsin  selvästi  Mooseksen  lain 
ympärille. Keskeisellä sijalla on Siinailla annettu laki, Jumalan käskyt. Yleinen 
lainsäädäntö  on  varsinaisesti  käskyjen  soveltamista  yksityistapauksiin.  Tooran 
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noudattamisen kohdalla Mooseksen kirjat puhuvat kahdesta tiestä, jotka kansan 
eteen on asetettu. Toinen niistä on Tooran noudattamisen tie ja toinen Jumalasta 
luopumisen  tie.  Käskyjen  noudattamisen  luvataan  tuovan  siunauksen 
arkielämään, mutta Jumalasta luopumisen uhataan tuottavan kirouksen (5 Moos 
30:15–20).
  Juutalainen  viisausteologia  katsoo  Jumalan  lakia  hieman  filosofisemmasta 
näkökulmasta. Perinteinen juutalainen Tooraan keskittynyt lakiteologia tuodaan 
viisauskirjallisuudessa  uudella  tavalla  laajempaan,  koko  Jumalan  luodun 
maailman  käsittävään  yhteyteen.  Jumalan  laki  ei  merkitse  viisausteologeille 
pelkästään  Siinailla  annettuja  käskyjä.  Jumalan  laki  samastetaan  Jumalan 
luomistahtoon ja luomisen järjestyksiin. Koko maailma on järjestynyt Jumalan 
lain  mukaan  ja  ihmisen  kaikki  elämä  on  näiden  lainalaisuuksien  rajaamaa. 
(Hengel käyttää tuollaisesta käsityksestä nimitystä Toora-ontologia.)

Toora  korvataan  viisausteologiassa  lähes  personoidulla  viisaudella,  joka     
käsittää  Tooran  ohella  koko  Jumalan  luomistahdon.  Vanhan  testamentin 
sananlaskujen  viehättävä  kuvaus  viisaudesta  Jumalan  luomistyön  seuraajana 
sisältää  jo  tämän  näkökulman.  “Herra  loi  minut  töittensä  esikoiseksi, 
ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua...  Kun hän taivaat valmisti,  olin 
minä siinä... Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun 
teitäni!” (Snl. 8:22, 27, 32).
  Siirak kirjoittaa luomistyöstä Jumalan asetuksena. “Herran asetuksen mukaiset 
ovat hänen tekonsa hamasta alusta, ja jo silloin, kun ne tehtiin, hän sääti niiden 
osat.  Hän asetti  järjestykseen  tekonsa  ikiajoiksi,  ja  niitä  hallitsevaiset  voimat 
suvusta sukuun.” (Siir. 16:26–27). Baarukin kirjassa viisaus, joka toisaalta liittyy 
Jumalan luomistyöhön (3:32) samastuu toisaalta suoraan Tooraan. “Viisaus on 
Jumalan käskyjen kirja,  laki,  joka  pysyy iankaikkisesti.”  (Baar.  4:1).  Samaan 
lopputulokseen päätyy Siirak: “Jos viisautta halajat pidä käskyt, niin Herra sen 
sinulle lahjoittaa” (1:26).
  Viisaus  kuvataan  juutalaisessa  teologiassa  vanhatestamentilliseen  tapaan 
elämän  tuottajana.  Se  rinnastuu  siinäkin  mielessä  Tooraan.  Viisauden 
seuraaminen tuottaa elämän, mutta sen hylkääminen kuoleman (Baar. 4:1; Siir. 
15:17; Viis. 1:12–15). Vanhassa testamentissa ihmisen eteen asetetut kaksi tietä 
ovat nyt viisauden kuunteleminen ja jumalattomuus. Täten viisaus osoittautuu 
hurskauden  mitaksi.  Vanhurskas  ihminen  seuraa  Jumalan  tahtoa,  mutta 
jumalattomat eivät kuuntele viisauden ääntä.

Viisausteologian sapientiaalinen lakikäsitys esiintyykin juutalaisissa teksteissä     
selvästi soteriologisessa kontekstissa. Hurskaat täyttävät Jumalan tahtoa ja hänen 
käskyjään.  Jumalattomat  puolestaan  osoittavat  elämällään,  että  he  ovat 
ristiriidassa  niin  Jumalan  käskyjen  kuin  luomistahdonkin  kanssa.  Siinä  on 
konteksti  syntiluetteloiden  esiintymiselle.  Jumalattomien  ihmisten  rietasta 
elämää kuvataan pitkilläkin luetteloilla heidän pahuuksistaan.
  Ensimmäisenä  ihmisten  jumalattomuuden  kuvauksena  esitetään  yleensä 
epäjumalanpalvelus (Viis.  11:15; 12:24; 14:12).  Siinä mielessä viisausteologia 
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seuraa  johdonmukaisesti  Vanhan  testamentin  lakiteologiaa,  missä 
epäjumalanpalvelus  on  kansan  suurin  synti  sekä  Jumalan  koston  tuottaja  (2. 
Moos.  20:3–5).  Tämän  ohella  ihmisten  elämän  sanotaan  olevan  Jumalasta 
luopumisen  seurauksena  “suurta  sotaa”:  “Kaikkialla  vallitsee  sekaisin 
verenvuodatus  ja  murha,  varkaus  ja  petos,  turmelus  ja  uskottomuus,  metelit, 
valapattoisuus,  hyvien  ahdistaminen,  kiittämättömyys,  sielujen  saastutus, 
luonnoton sukuyhteys,  avioliittojen  sekasorto,  haureus  ja  irstaus.  Sillä  noiden 
epäjumalain palvelu, joita ei sovi edes nimeltä mainita, on kaiken pahan alku, 
syy ja täyttymys.” (Viis. 14:22, 25–27).
  Syntiluettelo ei ole pelkästään lista turmiollisista asioista. Se on laajemmassa 
mielessä  kuva  ihmisen  jumalattomuudesta.  Koska  koko  ihmisen  elämä  on 
Jumalan luomistahdon tulos, voidaan mikä hyvänsä elämää rikkova asia esittää 
Jumalan  lain  vastaisena.  Vaikka  syntilista  nostaa  esiin  eräitä  konkreettisia 
vääryyksiä,  se  on  ensisijaisesti  vain  esimerkin  omainen  katsaus  ihmisen 
tilanteesta. Jumalaton on hylännyt viisauden, hän on hylännyt Jumalan, ja siksi 
hänen koko elämänsä heijastaa järjettömyyttä ja elämän peruslakien rikkomista. 
Syntiluettelot  ovat  ymmärrettäviä  sapientiaalisen lakikäsityksen näkökulmasta. 
Käskyjen  ohella  mikä  tahansa  elämänviisaus  sopii  kriteeriksi  ihmisen 
jumalattomuuden arvioimiseen ja sen kuvaamiseen.

18.3. Paavalin sapientiaalinen lakikäsitys

Olisi virhe asettaa Paavalin syntikäsitys ja juutalainen sapientiaalinen lakikäsitys 
toistensa vastakohdiksi. Tältä osin tutkimus on olennaisesti muuttunut. Synti ei 
merkitse  Paavalille  ainoastaan  kosmista  mahtia,  vaan  sillä  on  selkeä  ja 
yksityiskohtainen  sisältö.  Tuon  sisällön  laki  saa  viisausteologian  mukaisesti 
ymmärretystä Tooran merkityksestä.
   Viisausteologian lakikäsityksessä oli kaksi keskeistä piirrettä. Toisaalta viisaus 
samastettiin  Jumalan  luomistyön  kanssa  ja  toisaalta  ihmisen  jumalattomuutta 
kuvattiin  moninaisena  Jumalan  järjestysten  rikkomisena.  Nämä  piirteet  ovat 
selvästi esillä esimerkiksi Paavalin Roomalaiskirjeen alussa. Jumalan tuntemisen 
lähtökohdaksi esitetään siinä luomistyö. Luomistyön pohjalta ihmisellä on myös 
lain  tuntemus,  koska  laki  on  nähtävissä  Jumalan  luomistöistä  maailman 
luomisesta asti. “Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa 
ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa 
hänen teoissaan.”  (Room 1:20).  Näin  Paavali  ottaa  lähtökohdakseen  sapienti-
aalisen lakikäsityksen, jonka mukaan jo luomistyössä asetettu kaikkea ihmisen 
elämää säätelevä järjestys on Jumalan lain mukaista.
   Paavali jatkaa viisausteologian linjalla kuvatessaan ihmisten jumalattomuutta. 
Ihmiset ovat hylänneet Jumalan luomisviisauden sekä itse Jumalan ja siirtyneet 
epäjumalanpalvelijoiksi  (1:23).  Edelleen  viisausteologian  tapaan  Jumalasta 
luopumisella sanotaan olevan seurauksia. Ihmisen jumalattomuuden kuvauksessa 
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Paavali  rakentaa  syntilistan,  jossa  hän  rehevällä  kielellä  luettelee  synnin 
ilmenemistä: “He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja 
pahuutta,  täynnä  kateutta,  murhanhimoa,  riitaisuutta,  petollisuutta  ja 
pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja 
pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmär-
tämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä” (1:29–31).
   Myös Paavalin ensimmäinen Korinttolaiskirje alkaa viisausteologian teemoilla. 
Ensimmäisen luvun taustalla kuultaa lainaus Viisauden kirjasta. “Turhia olivat 
luonnostaan  kaikki  ihmiset,  joilta  puuttui  Jumalan  tuntemus,  ja  jotka  eivät 
voineet  siitä  hyvästä,  mikä  näkyy,  tuntea  häntä,  ‘joka  on’,  eivätkä  tekoja 
katselemalla havainneet tekijää, vaan pitivät maailmaa hallitsevina jumalina joko 
tulta  tai  tuulta...”  (Viis  13:1–2).  Jumalan  tuntemisen  tulisi  periaatteessa  olla 
mahdollista  Jumalan  hyvän  luomisjärjestyksen  tarkastelemisen  avulla,  mutta 
ihmiset eivät ole tällä tavoin alistuneet Jumalan tahdon alle. Korinttilaiskirjeessä 
Paavali  nostaa  tämän  teeman  soteriologiseen  yhteyteen.  “Jumala  on  kyllä 
osoittanut  viisautensa,  mutta  kun  maailma  ei  omassa  viisaudessaan  oppinut 
tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, 
jotka  uskovat.”  (1.  Kor.  1:21).  Viisausteologia  antaa  Paavalille  aineksia 
lakikäsitykseen, mutta soteriologian näkökulmasta viisaus ei  hänen mielestään 
voi  enää  olla  tie  pelastukseen.  Jumalan  tunteminen  olisi  periaatteessa 
mahdollista,  mutta  ihmisen  elämäntilanne  osoittaa  Paavalille  tämän  mahdol-
lisuuden käyneen mahdottomaksi.
   Lakiteologiassa on Vanhasta testamentista lähtien mukana Jumalan tuomion ja 
rangaistuksen  näkökulma.  Lain  rikkominen  tuottaa  Jumalan  vihan,  mutta  sen 
noudattaminen  hänen  laupeutensa.  Nuo  kysymykset  ovat  selvästi  esillä 
juutalaisessa teologiassa eikä Uusi testamenttikaan tee sen suhteen poikkeusta.
   Juutalainen viisausteologia painiskelee erityisesti teodikean ongelman kanssa: 
vanhurskas kärsii, mutta jumalaton menestyy. Tuollaisessa vastakkainasettelussa 
hurskaiden  ainoana  toivona  on  kaikkivaltias  Jumala,  joka  lopulta  rankaisee 
jumalattomia  ja  tekee  hurskailleen  oikeuden.  Siksi  sapientiaaliseen 
lakikäsitykseen liittyy olennaisesti  ajatus Jumalan tuomiosta. "Yhtä suuri kuin 
hänen laupeutensa on myös hänen kurituksensa.  Hän tuomitsee kunkin hänen 
tekojensa mukaan. Ei pääse pakoon synnintekijä ryöstöksinensä, eikä Herra jätä 
täyttämättä hurskaan kärsivällistä odotusta" (Siir 16:12–13).
   Erityisesti Viisauden kirja käsittelee kysymystä vainotun hurskaan kohtalosta. 
Kirjoittajan mukaan inhimillinen tappio ja varhainen kuolema eivät ole merkkejä 
siitä, että Jumala olisi hylännyt hurskaansa. Jumala päästää vanhurskaan lepoon 
ja pelastaa tämän (4:7–14). Jumalattomien osa sitä vastoin on kova. “Ja sitten he 
tulevat  inhotuksi  raadoksi  ja  pilkaksi  kuolleitten joukossa iankaikkisesti.  Sillä 
hän  syöksee  heidät  alas  päistikkaa,  ennenkuin  he  ehtivät  suutansa  avata;  ja 
ravistaa heidät pois perustuksiltansa... Vapisten he tulevat, kun heidän syntinsä 
lasketaan  yhteen,  ja  heidän  rikkomuksensa  nousevat  syyttäjinä  heitä 
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vastaan.”  (4:19–20).  Hurskaat  Jumala  korottaa  jopa  tuomareiksi,  joiden eteen 
jumalattomat kuoltuaan joutuvat (4:16; 5:1).
   Syntiluettelolla on oma asemansa tuomion teologiassa. Luettelo kuvaa ihmisen 
jumalattomuutta  ja  toimii  täten  samalla  syyteluettelona  oikeudenmukaisen 
tuomion hetkellä. Jumalan luomistahtoa ja lakia vastaan rikkonut elämä joutuu 
kaikkineen  tuomittavaksi.  Syntiluettelon  ei  tarvitse  katsoa  käsittävän  kaikkia 
niitä syntejä, joiden mukaan ihminen tuomitaan. Pikemminkin se toimii jälleen 
vain esimerkkinä kaikesta siitä jumalattomuudesta, joka joutuu Jumalan vihan 
kohteeksi (esim. Viis. 14:22–31).
   Syntiluettelot  esiintyvät  usein  myös  Uudessa  testamentissa  samanlaisessa 
kontekstissa kuin juutalaisessa teologiassa. Galatalaiskirjeen viidennessä luvussa 
Paavali  kuvaa lihan tekoja syntiluettelon avulla.  Termi lihan teot  on Paavalin 
vastine jumalattomuuden ajatukselle. Syntiluettelo, jota edellä on jo lainattu, tuo 
jälleen konkreettisten esimerkkien avulla esille Jumalan tahdon vastaisen elämän 
piirteitä. Luettelo päättyy formeliin: “ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa 
omakseen Jumalan valtakuntaa” (5:21). Syntiluettelo on olennainen osa tuomion 
teologiaa, joka aktualisoidaan kohdassa erityisellä tuomioformelilla.

Paavali  käyttää  tuomioformelia  myös  toisaalla.  Ensimmäisen     
Korinttolaiskirjeen  moraaliopetuksen  perusteluna  hän  käyttää  jälleen  kerran 
viisausteologiasta  muistuttavaa  syntiluetteloa,  joka  sekä  alkaa  että  päättyy 
tuomioformelin avulla (1. Kor. 6:9–10). “Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät 
saa  omakseen  Jumalan  valtakuntaa?  Älkää  eksykö!  Jumalan  valtakunnan 
perillisiä  eivät  ole  siveettömyyden  harjoittajat  eivätkä  epäjumalien  palvelijat, 
eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,  eivät varkaat eivätkä 
ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.”
   Paavali  käyttää  syntiluetteloita  viisausteologian  mukaisesti  kuvaamaan 
ihmisen jumalattomuutta.  Syntiluettelo on tuomion mitta.  Listaa ei  kuitenkaan 
sovi  ymmärtää  kasuistisessa  mielessä  vain  tiettyjen  nimettyjen  syntien 
korostamisena.  Syntiluettelo  kuvaa  ihmisten  yleistä  jumalattomuutta,  joka 
kokonaan joutuu tuomittavaksi Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Mittapuuna 
on varsinaisesti sapientiaalisesti käsitetty Jumalan luomistahto ja koko ihmisen 
elämän  käsittävä  laki.  Ihmisen  turmeltuneisuutta  voidaan  kuvata  monella 
tavalla,  mutta  yhtä  kaikki  kyseessä  on  aina  Jumalan  luomisjärjestyksen 
rikkominen. 

18.4. Laki ja Israelin työ: Avodat Israel

Jo Vanhasta testamentista lähtien juutalaiselle teologialle oli tavanomaista kuvata 
Jumalan palvelemista nimityksellä työ (avoda). Vastaavasti temppelissä ja myös 
arkielämässä  Jumalalle  tehtävän  työn  yksittäiset  piirteet  olivat  heille  “lain 
tekoja”  (kreikankielisissä  teksteissä  erga  nomou).  Tämä  perinne  on  jatkunut 
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juutalaisessa opetuksessa näihin päiviin saakka. Juutalainen rukouskirja Siddur 
on yhä nykyään toiselta nimeltään Avodat Israel, Israelin työ. 

Israelin työ Jumalan palvelemisessa liittyy Vanhan testamentin eri teksteissä 
kansan erityisasemaan. Israel on valittu kaikkien muiden kansojen joukosta tähän 
työhön tuomaan esille Jumalan kunniaa kansojen keskellä. Vanhan testamentin  
palvelustehtävä  ei  ollut  pelkästään  papiston  tehtävä  eikä  koskenut  ainoastaan 
pyhäkössä  tehtäviä  toimia.  Pääsiäisen  asettamisesta  puhuvassa  kertomuksessa 
Jumala  määrää pääsiäisaterian vieton perheille  ikuiseksi  säädökseksi:  ”Ja kun 
tulette siihen maahan, jonka Herra teille lupauksensa mukaan antaa, noudattakaa 
näitä  juhlatapoja  [sanatarkasti:   noudattakaa  tätä  työtä,  avoda]”  (2.  Moos. 
12:24-26). Juhlat ja jumalanpalvelukset olivat israelilaisten hengellistä työtä, jota 
he tekivät Jumalalle. 

Määrätessään  palvelemisen  työn  Israelille  Jumala  on  itse  asiassa  antanut 
kansalle juuri sen käskyn, josta tuli sille laki. Jumalan määräys on Toora, jota 
Israelin  on  noudatettava.  Israelin  työn  toteuttaminen  samastui  siten  lain 
noudattamiseen  (Lohmeyer).  Työ  (avoda)  merkitsi  Mooseksen  lain  käskyjen 
täyttämistä.  Yksi  syy  siihen,  että  tämä  työn  näkökulma  on  tutkijoiden 
keskuudessa myöhemmin kaventunut, on siinä, että se on liitetty vain seikkoihin, 
jotka  Paavali  mainitsee  Galatalaiskirjeessä.  Jos  katsotaan,  että  Paavali  liitti 
ainoastaan ympärileikkauksen ja ateriasäädökset nomistiseen palvelemiseen, lain 
tekoihin,  termin  laaja  yhteys  koko  jumalanpalveluselämään  ja  Tooraan  jää 
huomiotta.  Paavalille  lain  teot  merkitsivät  erotuksetta  niin  liturgiaan,  juhliin, 
arkielämän askareisiin, kuin moraaliinkin kuuluvia asioita.

Vanhan testamentin teksteistä nouseva näkemys on edelleen nähtävissä toisen 
temppelin ajan juutalaisuuden teksteistä. Myös viisauskirjallisuudessa ihmisten 
teot  samastettiin  lakia  kohtaan  osoitettuun  kuuliaisuuteen.  Monissa  kohdissa 
kirjoittajat julistavat vääriä tekoja vastaan ja muistuttavat, että ne ovat Jumalan 
tuomion  alaisia.  Esimerkiksi  Viisauden  kirjan  kirjoittaja  varoittaa  kuninkaita, 
joiden  teot  (erga)  tullaan  koettelemaan  sen  mukaan,  ovatko  he  halukkaita 
noudattamaan lakia  (Viis. 6:3-4; vrt. 12:4, 19; Sirak 10:6; 11:20-21; 15:19). Vrt. 
Jumalan tuomiot  (Siir.  16:12).  Viisauden kirjassa tematiikka laajenee:  laki  on 
lisäksi Jumalan viisaus, ja hurskaiden tulee valita sen teot (erga, Viis. 8:4). Tämä 
onkin viisausteologian johtava ajatus  lain  luonteesta.  Israelin  “työnä” oli  lain 
noudattaminen,  mikä  luonnollisesti  oli  muutenkin  tärkeimpiä  teemoja  toisen 
temppelin  ajan  sapientiaalisessa  kirjallisuudessa  (Sir.  15:16-17;  21:1-6;  Viis. 
6:17-19; vrt. 1. Makk. 2:49-54). 

Valinta  lain  tekojen ja  Beliarin  tekojen välillä  oli  monien mielestä  vapaan 
tahdon mukainen ratkaisu,  johon jokaista  juutalaista  kehoitettiin.  Sama ajatus 
näkyy myöhemmin Kahdentoista patriarkan testamenteissa. Leevin testamentissa 
Jumalan  lain  noudattaminen  rinnastetaan  kuuliaisuuden  työhön,  jonka 
vastakohtana ovat vastustajan teot: “Valitkaa itse valkeus tai pimeys, Herran laki 
tai  Beliarin  teot.’ Ja  hänen  poikansa  vastasivat,  ‘Herran  edessä  me  tulemme 
elämään hänen lakiaan noudattaen” (TLev. 19:1,2). Vrt. Benjaminin testamentti: 
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“Jos teet  hyvää,  jopa pahat  henget  pakenevat  luotasi  ja  villieläimet  pelkäävät 
sinua. Jos kenellä on kunnioitusta hyviä tekoja kohtaan ja ymmärryksen valo, 
hänen edestään pimeys kaikkoaa.” (TBenj. 5:2,3). 

Juutalaisessa teologiassa esiintyvä käsitys tekojen vanhurskaudesta perustuu 
siten vanhatestamentilliseen lähtökohtaan. Uskonnollisen juutalaisen hurskauteen 
kuului  jumalanpalvelus,  joka  kattoi  niin  temppelin  uhritoimet  ja  juhlat  kuin 
perhe-elämän  keskellä  toimitetut  menot.  Osin  terminologian  ja  osin  itse 
toiminnan käytännöllisyyden tähden juutalaiseen teologiaan vakiintui näin ollen 
uskonnollisten  tekojen  korostus.  Uskonnollisiin  tekohin  vetoaminen  tuli 
ymmärrettävästi  tärkeäksi  etenkin  kriisitilanteissa.  Tämä  käy  selväksi  myös 
Salomon psalmeista. Salomon  psalmissa 9 valitetaan pakkosiirtolaisuuden aikaa, 
mutta samalla kirjoittaja ylistää Jumalan tuomion oikeudenmukaisuutta. Kansa 
on kärsinyt omien syntiensä tähden, vailla oikeata jumalanpalvelusta ja oikeita 
tekoja ja ansainnut Jumalan rangaistuksen. Valitussa kansassa yksikään syntinen 
ei voi paeta Herran tuomiota (PsSal. 9:3-5). 

Esimerkit osoittavat, että kuuliaisuutta Mooseksen laille, Tooralle, kuvattiin 
juutalaisessa opetuksessa lain tekojen tekemiseksi.  Lain tekojen tekeminen oli 
normaalia  juutalaista  hurskautta.  Jo  Vanhassa  testamentissa  nimenomaan 
Mooseksen  lakia  kutsuttiin  myös  “teoiksi”,  jotka  hurskaan  pitää  suorittaa: 
“Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea, ja 
kaikki,  mitä  sen  tulee  tehdä.”  (2.  Moos.  18:20).  Lisäksi  on  muistettava,  että 
vastaava  termistö  oli  käytössä  esimerkiksi  Qumranin  yhteisössä.  Sielläkin 
käytettiin  lain  oikeasta  noudattamisesta  nimenomaan  “lain  tekojen”  (hepr. 
ma’ase tōra) nimitystä.  

Lain  noudattaminen  oli  erottamaton  osa  Qumranin  yhteisön  identiteettiä. 
Pelastuksen  ehtona  oli  sitoutuminen  Mooseksen  lakiin.  “Ja  hän  sanoi,  että 
ihmisten  on  rakennettava  keskuuteensa  hänelle  pyhäkkö,  jossa  polttouhrina 
tuodaan hänen eteensä lain tekoja.” (4QFlor. 1, 6-7). Käsikirjoitus tosin on tällä 
kohden hieman turmeltunut ja lause saattaa puhua sanatarkasti kiitoksen (toda) 
teoista.  Ajatus  teoista  säilyy  samana.  Lisäksi  kirjefragmentissa  4QMMT 
kuvataan oikeata jumalanpalvelusta ja Tooran säännösten noudattamista. Oikein 
suoritettujen  lain  tekojen  tekemisen  sanotaan  tuottavan  hallitsijalle  ja  hänen 
kansalleen  hyvinvoinnin.  Mitä  nämä  toimet  sitten  koskivat?  Teksti  alkaa 
uskonnollisella  kalenterilla,  joka  seuraa  essealaisille  merkittävää 
aurinkokalenteria.  Sen  jälkeen  mainitaan  useita  kohtia  uhritoimitusten 
pyhyydestä.  Lain  teot  (ma’ase  toora)  merkitsivät  Jerusalemin  temppeliä 
vastustaneille papeille aivan erityistä kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Ne koskivat 
Jumalan nimenomaisten käskyjen noudattamista.  

Qumranin tekstit osoittavat, että Israelin kuuliaisuus, Avodat Israel, ilmaistiin 
vaatimuksena noudattaa oikein lain tekoja. On helppo nähdä, että lain teoilla ei 
ollut juutalaisessa teologiassa pelkästään sosiologista merkitystä, kuten joskus on 
ehdotettu.  Lain  teot  eivät  olleet  pelkkiä  juutalaisen  identiteetin  rajamerkkejä, 
kuten ympärileikkaus tai puhtaussäännöt. Sen sijaan nämä teot viittasivat koko 
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Tooraan,  kaikkeen Jumalan palvelemiseen.  Kirjallisesta  näkökulmasta  katsoen 
Avodat  Israel  on  suuri  kertomus  valitun  kansan  kuuliaisuudesta  Israelin 
Jumalalle.  Juutalaiset  itse  kuvasivat  lain  tekojen  käsitteen  avulla  syvintä 
uskonnollista  identiteettiään.  He  olivat  Jerusalemin  temppelin  kaikkein-
pyhimmässä  kohdattavan  Jumalan  palvelijoita.  Jokainen,  joka  vastustaisi  lain 
tekoja,  syyllistyisi  Mooseksen  lain  väheksymiseen  ja  temppelijumalan-
palveluksen sekä juhlakäytännön vastustamiseen. Tämä on hieman yllättäväkin 
näkökulma, joka on tarpeen ottaa huomioon arvioitaessa Paavalin käsitystä lain 
teoista. 
 Saul oli farisealainen oppinut ja on luontevaa ajatella, että yleinen käsitys lain 
teoista on ollut hänelle tuttu jo kauan ennen hänen kääntymistään Messiaaseen 
uskovaksi Paavaliksi. Hän oli epäilemättä mieltänyt oman jumalanpalveluksensa 
osaksi  Israelin  “työtä”.  Lain  tekojen  noudattaminen  oli  hänen  suurin 
päämääränsä, kuten oli aiemmin ollut Salomon psalmien kirjoittajan ja Qumranin 
yhteisön  hurskaiden  tavoite.  Kyse  ei  kuitenkaan  ollut  kuitenkaan  pelkkien 
halakha-käskyjen käytännöllisestä seuraamisesta. Valitun kansan teot käsittivät 
koko Tooran ja niiden mielekkyys koski Israelin jumalanpalvelusta. Kasuististen 
sääntöjen  sijaan  on  syytä  ajatella  niiden  olleen  temppelijumalanpalveluksen 
käytännöllinen  laajennus  joka  tehtiin  esimerkiksi  Qumranin  tapaan  Jumalan 
kunnian varjelemiseksi.

Viitteitä  tällaisesta  asenteesta  voidaan  nähdä  Paavalin  kirjeissä. 
Filippiläiskirjeen mukaan hänen suhtautumisensa lakiin oli ollut yksinkertainen: 
“intoni  ja  kiivauteni  osoitin  vainoamalla  seurakuntaa,  lakiin  perustuva 
vanhurskauteni  oli  moitteeton”  (Fil.  3:6).  Tässä  yhteydessä  lakiin  liittyvä 
vanhurskaus on mitä ilmeisimmin ilmaus Israelin “työstä”. Kyseessä oli se työ, 
jota  Saul  oli  vanhurskaasti  noudattanut  juutalaisen  perinteensä  mukaisesti  ja 
opettajiaan  seuraten.  Lain  noudattaminen  oli  ollut  hänelle  helppoa  ja  se  oli 
tuottanut hyvän elämän. Toora oli ohjannut hänen elämäänsä samaan tapaan kuin 
erga nomou  oli ohjannut Sirakin elämää joitain sukupolvia aiemmin. Paavalin 
mainitseman “kiivauden” perusteella ei tietenkään tarvitse päätellä,  että hänen 
Jumala-suhteensa  olisi  ollut  ankaran  legalismin  määräämä.  Muun  juutalaisen 
opetuksen tapaan hän lienee ajatellut, että Jumalan armo kuuluu jokaiselle, joka 
noudattaa lakia koko sydämestään. Kiivaus (zēlos) merkitsi ennen kaikkea sitä, 
että Saulus oli ollut ylpeä laista – kuten kuka tahansa hurskas juutalainen olisi – 
ja oli valmis tekemään lähes mitä hyvänsä suojellakseen Jumalan lakia. 

Kun  Paavali  myöhemmin  Galatalaiskirjeessä  ilmoittaa,  “ettei  ihminen  tule 
vanhurskaaksi  tekemällä  lain  vaatimia  tekoja  [lain  tekoja,  erga  nomou]”,  hän 
kyseenalaistaa koko sen perinteisen hurskauden, jonka varaan hän on aiemmin 
laittanut koko elämänsä. Hän tuntuu menevän jopa Jeesusta pidemmälle siinä, 
että  hän  suhteellistaa  kaiken  hurskauden  Messiaaseen  kohdistuvan  uskon 
vastakohtana.  Toinen vaihtoehto  on,  että  juuri  tässä  nähdään myös  Jeesuksen 
sanoman ydin.
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Juutalaisessa  teologiassa  lain  teoilla  tarkoitettiin  näin  ollen  kaikkea 
jumalanpalvelukseen ja henkilökohtaiseen hurskauteen liittyvää toimintaa. Se oli 
Avodat Israel,  Israelin työ.  Mooseksen lain noudattaminen ”kaikessa,  mitä on 
kirjoitettu” oli  oikeaoppisille juutalaisille heidän elämänsä tärkein tehtävä. He 
kokivat,  että  Jumala  itse  oli  asettanut  heidät  lain  vartijoiksi  ja  noudattajiksi, 
erotuksena  kaikista  muista  kansoista.  Kun  Paavali  omassa  pelastusopissaan 
asettaa  Israelin  työn  ja  lain  teot  kyseenalaisiksi,  hänen  synnyttämänsä 
vastakkainasettelu  ei  voisi  olla  suurempi.  Vastakkain  ovat  Kristus  ja  koko 
Israelin kansan perinteinen käsitys uskonnon luonteesta.

Jerusalemin temppeli jumalanpalveluksineen ja kulttielämän sekä arkielämän 
sääntöineen  joutuu  Paavalin  teologiassa  yhtä  ankaraan  polarisaatioon  uuden 
seurakunnan hengellisen temppelin kanssa kuin Jeesuksen julistuksessa. Israelin 
jumalanpalveluksen työ, Avodat Israel, joka toteutuu lain tekojen (erga nomou) 
tekemisen kautta, on käynyt turhaksi. Nykyinen temppeli ja nykyinen Israel on 
hedelmätön  –   yhtä  hedelmätön  kuin  Saul  itse  oli  ollut  ennen  Kristuksen 
kohtaamista.  Pyrkiessään kiivailemaan lain  puolesta  ja  puolustamaan Jumalaa 
harhaoppisia  Jeesuksen  seuraajia  vangitsemalla  ja  tuomitsemalla  hän  oli  itse 
asiassa vastustanut elävää Jumalaa ja ollut hengellisessä pakkosiirtolaisuudessa. 
Näin Paavalin oma elämänkaari ja kohtalo on kuva Israelista pienoiskoossa – 
etenkin  koska  hän  oli  ollut  merkittävän  aseman  saavuttanut  lainkiivailija, 
farisealainen selootti.

18.5. Lain olemus

Laki  merkitsee  Paavalille  Jumalan  tahtoa.  Se  on  tahto,  joka  näkyy 
luomisjärjestyksessä ja on kaiken ihmisen toiminnan mittapuu. Täysin Jeesuksen 
opetusta seuraten hän selittää lain olemusta: se on hänelle rakkaus.  “Käskyt... 
voidaan koota tähän sanaan: ‘Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi... rakkaus 
toteuttaa  koko  lain”  (Room.  13:9-10).  Kaikki  käskyt  toteutuvat  rakkaudessa, 
koska se on yhtä Jumalan tahdon kanssa.
   Sillä  perusteella  on  helppo  ymmärtää,  miksi  Paavali  ajattelee  lain  sitovan 
jokaista ihmistä, myös uudestisyntynyttä uskovaa. Laki on olemukseltaan elämän 
perimmäinen järjestys.  Siksi sitä ei saa rikkoa. Niinpä jokaisen uskovan tulee 
elää  kuuliaisena  lähimmäisenrakkauden  käskylle  ja  kilpailla  toisten  kunnioit-
tamisessa kaikessa nöyryydessä.
   Kristus lain loppuna on lain syyttävän tehtävän hävittäjä. Laki ei voi tuomita 
uskovaa,  vaikka  se  rakkauden  mittapuuna  olisikin  juuri  tuohon  tehtävään 
tarkoitettu.  Paavalin  käsitys  vanhurskaudesta  on  se,  että  Kristuksesta  tulee 
uskovan  vanhurskaus.  Tuomarin  mitatessa  rakkautta  mitaksi  riittää  usko 
Kristukseen (Room. 10:4-10).
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18.6. Liittonomismi-teorian eri tulkinnat

E.P.  Sandersin  teoria  liittonomismista  on  vaikuttanut  voimakkaasti  Paavali-
tutkimukseen.  Ajatus  liittonomismista  osoitti  Sandersille  sen,  että  Paavali  ei 
varsinaisesti pitänyt juutalaisuutta legalistisena uskontona. Legalismin ajatus on 
hänen  mielestään  paljon  myöhäisempi,  protestanttisen  raamatunselityksen 
vakiinnuttama käsitys.  Siksi  sitä  on pidettävä täysin virheellisenä.  Hän sanoo 
Paavalin kyllä tienneen, että juutalaiset katsoivat pelastuvansa Jumalan armon ja 
liittolupausten  perusteella.  Mutta  juutalaisilta  puuttui  Kristus,  joka  oli  tullut 
tuomaan  maailmaan  todellisen  pelastuksen.  Siksi  Paavali  hylkäsi  ajatuksen 
juutalaisten valinnasta ja pelastuksesta.  Sanders pitääkin tärkeimpänä piirteenä 
sitä,  että  Paavalin  pelastusopetus  on  kristologisesti  motivoitu.  Pelastusopin 
“ratkaisu” edeltää täten sen “ongelman” hahmottamista. 
   Sandersin mukaan Paavalin lakiteologia rakentuu edellä esiteltyjen edellytysten 
pohjalta. Paavalin piti löytää ratkaisu siihen, missä määrin pakanakristittyjen tuli 
täyttää lakia. Soteriologisen lähtökohtansa tähden hän päätyi lain hylkäämiseen. 
Lakia ei siten syrjäytetty siksi, että se olisi juutalaisuudessa ymmärretty väärin 
tai  siksi,  että  sillä  olisi  juutalaisuudessa  todellakin  katsottu  olevan  pelastus-
opillinen merkitys. 

Liittonomismiteoria  muodosti  Sandersin  Paavali-tulkinnan  ehdottoman     
perustan.  Hän  löysi  sen  avulla  uuden  tavan  tulkita  Paavalin  pelastusopin 
dynamiikkaa. Vaikka Sanders pyrki judaistiikan tutkimuksen osalta romuttamaan 
vanhoja käsityksiä, hänen hyökkäyksensä ei kohdistunut itse Paavalin teologiaa 
vastaan.  Protestanttisen  tutkimuksen  kuva  juutalaisuudesta  tosin  oli  hänen 
mielestään  vanhentunut  ja  sen  perustalle  rakennettu  tekojen  vanhurskautta 
korostava Paavali-tulkinta tuli hylätä. 
   Sandersin teoria liittonomismista on otettu tieteen kentällä vastaan hyvin eri 
tavoin. Yhtäältä Sandersin lähtökohdat ovat johtaneet osan tutkijoista asettamaan 
Paavalin pelastusopin johdonmukaisuuden täysin kyseenalaiseksi. Toisaalta eräät 
tutkijat taas pyrkivät selittämään Paavalin lakiteologiaa tietoisena kannanottona 
juutalaisen teologian edustamaan liittonomismiin.

(i) Epäjohdonmukaisuuden armoilla (Räisänen). Kirjassaan Paul and the Law H. 
Räisänen omaksuu Sandersin näkemyksen liittonomismista juutalaisen teologian 
peruspiirteenä.  Räisänen  ei  kuitenkaan  Sandersin  tavoin  tyydy  esittämään 
Paavalin teologiaa liittonomismin kritiikkinä, vaan hän katsoo Paavalin antavan 
lukijoilleen  vääristyneen  ja  virheellisen  käsityksen  juutalaisesta  pelastus-
opetuksesta. Tämä näkyy Räisäsen mukaan erityisesti Paavalin lakiteologiasta. 
Paavalilla  ei  nimittäin  olisi  ollut  oikeutta  puhua  lain  mahdottomuudesta 
pelastustienä, koska sitä ei juutalaisuudessa koskaan sellaisena esitettykään.
   Paavalin lähtökohdista johtuvat teologiset jännitteet näkyvät Räisäsen mukaan 
kaikkialla hänen kirjeissään. Toisaalta kristityistä sanotaan, että he eivät ole enää 
lain alla. Paavalin mukaan Kristus on lain loppu. Toisaalta kristittyjä kuitenkin 
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kehoitetaan lain täyttämiseen, koska se on rakkautta.  Näin Paavalin sanotaan 
käyttävän lakia aina tarpeen mukaan eri tehtävissä, mutta ei johdonmukaisesti.
   Toiseksi Räisänen kiinnitää huomiota siihen, että Paavali mainitsee ainoastaan 
tietyssä tilanteessa, että lakia on mahdoton täyttää. Tämä tapahtuu silloin, kun 
hän pyrkii esittämään juutalaistenkin olevan synnin alla.  Muutoin hän ei pidä 
mahdottomana sitä, että laki voitaisiin täyttää, ja että jopa pakanat voisivat sen 
täyttää. 
   Paavalin  lakikäsityksen  keskeisimmäksi  tulkintaperiaatteeksi  nousi  edellä 
viisausteologian  mukainen  sapientiaalinen  lakikäsitys.  Tässä  valossa  Räisäsen 
näkemys lain ja synnin suhteesta jää puutteelliseksi siitä syystä, että hän ei herätä 
kysymystä  lain  universaalista  pätevyydestä.  Sapientiaalisen  lakikäsityksen 
mukaan  nimittäin  niin  juutalaiset  kuin  pakanatkin  osoittavat  elämällään  lain 
tuntemisen.  Tästä  syystä  laki  voi  Paavalin  mielestä  olla  myös  heidän 
syntisyytensä arvioinnin mittapuu.  
   Räisäsen toisena tuloksena on näkemys siitä, että laki olisi Paavalin mukaan 
täytettävissä. Paavali puhuu kuitenkin retorisessa argumentaatiossaan ainoastaan 
teoreettisessa  mielessä  lain  täyttämisestä.  Hänen  universaalin  lakikäsityksensä 
olennaisena  osana  on  jatkuvasti  ajatus  kaikkien  ihmisten  syntisyydestä  ja 
kyvyttömyydestä  toteuttamaan  lain  vaatimaa  rakkautta  Jumalan  tahtomalla 
tavalla.
   Lain tehtävästä Paavalilla on Räisäsen mukaan kaksi mielipidettä. Toisaalta 
laki kielteisessä mielessä tuottaa syntiä. Toisalta Paavali vetoaa usein kuitenkin 
myös  siihen,  että  lain  tarkoituksena  oli  johtaa  ihmiset  elämään.  Räisäsen 
kehittämän vastakkainasettelun olennaisimpana puutteena on synnin olemuksen 
käsittelemättä jättäminen. Hän ei arvioi riittävästi sitä, miten Paavali väittää lain 
vaikuttavan syntisen ihmisen elämässä ja toiminnassa.
   Räisäsen mukaan Paavalin ristiriitainen ja ambivalentti suhtautuminen lakiin 
johtuu  ensisijaisesti  hänen  teologisesta  lähtökohdastaan.  Koska  pelastusoppi 
täytyy muotoilla Kristuksen tuoman sovituksen (Kristus-tapahtuman) perusteella, 
tulee käsitys laista muokata sen avulla. Kyse on samasta “taaksepäin päättelystä” 
kuin Sandersilla.  Sitä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä juutalaisen perinteen 
pohjalta täysin johdonmukaisesti. Siksi kokonaiskuvasta tulee hänen mielestään 
ristiriitainen, ja Paavali alkaa esittää laista kielteisiä käsityksiä. 

Soteriologian kristologisen motivaation osalta voidaan olla monessa kohdassa     
samaa  mieltä  Räisäsen  ja  Sandersin  kanssa.  Kokemuksella  Kristuksen 
ylösnousemuksesta  on  Paavalin  teologiassa  olennainen  merkitys.  Paavalin 
“ratkaisu” pelastuksen ongelmaan on Kristus-keskeinen. Siitä ei kuitenkaan voi 
vetää sellaista johtopäätöstä, että Paavalin tuomion teologialla ja lakikäsityksellä 
ei  olisi  mitään  yhteyttä  juutalaiseen  teologiaan.  Analyysi  on  osoittanut,  että 
Paavali  rakentaa  pelastusopetustaan  nimenomaan  juutalaisuudessa  eläneiden 
käsitysten varaan. Kristosentrinen tulkinta ei tee tätä taustaa turhaksi. Räisäsen 
ilmeisenä  heikkoutena  onkin  Paavalin  teologian  puutteellinen  vertaaminen 
juutalaisen  teologian  perusajatusten  kanssa.  (Räisänen  vertaa  kyllä 

���144



hahmottelemiaan  kokonaisuuksia  jokaisessa  pääluvussa  myös  juutalaisiin 
teksteihin, mutta hänen tulkintansa estää häntä näkemästä jopa toisen temppelin 
ajan juutalaisen teologian tärkeimpiä piirteitä.) Hän jättää lukijansa usein siihen 
käsitykseen, että Paavalilla ei teologiaa rakentaessaan olisi ollut mitään muuta 
kuin  kristologinen  lähtökohta.  Lopputuloksena  on  varsin  erikoinen  näkemys, 
jonka  mukaan  Paavalin  pelastusopilla  ei  katsota  olevan  yhtään  relevanttia 
perustetta juutalaisen teologian teemoissa.

Paavalin pelastusopin tulkitsija on Räisäsen mukaan täysin tämän epäjohdon-    
mukaisuuden armoilla.  Juutalaista  teologiaa pidetään täysin toisenlaisena kuin 
Paavalin implikoima teologinen kokonaisuus antaisi olettaa. Paavali on pelkkä 
juutalaisen  näkemyksen  vääristelijä  ja  jopa  turmelija.  Räisäsen  näkemyksen 
heikkous  on  siinä,  että  hän  omaksuu  Sandersin  yksipuolisen  käsityksen 
juutalaisen  teologian  luonteesta  ilman  kritiikkiä.  Paavalin  teologian  jyrkkä 
arviointi  suoritetaan  liittonomismiteorian  puitteissa.  Silloin  Jumalan  vihan  ja 
tuomion teemat jäävät täysin käsittelemättä. 
   Tällaisen arvioinnin kohdalla herää terävä kysymys, pitäisikö ajatella Paavalin 
keksineen  myös  synnin  käsitteen?  Paavalin  teologiaa  käsitellään  ikäänkuin 
ajatusta syntiinlankeemuksesta ei esiintyisi  juutalaisessa teologiassa ollenkaan. 
Edelleen  apokalyptisissä  teksteissä  ja  Qumranin  yhteisön  kirjoituksissa  aivan 
olennaisessa asemassa oleva Jumalan tuomion näkökulma syrjäytyy täydellisesti. 
   Ei olekaan ihme, että tällaisessa kokonaiskonseptiossa Paavalin soteriologialle 
ei löydy juuri mitään muuta perustetta kuin kristologinen lähtökohta. Tieteellisen 
teorian puitteissa ja Paavalin soteriologian tulkintamallia hahmoteltaessa ajatus 
on  virheellinen  ylilyönti.  Se  on  ilmeistä  jo  siitä  yksinkertaisesta  syystä,  että 
Räisäsen selityksessä ajatukselle tuomiosta ja rangaistuksesta ei löydy mielekästä 
paikkaa. Hän ei voisi mitenkään ottaa sitä esille käsittelemättä samalla aiheen 
traditiohistoriaa ja yhteyksiä juutalaiseen teologiaan. Ehkäpä juuri tästä syystä 
hän jättää aiheen lähes kokonaan syrjään.
   Kärjistetysti sanoen Räisänen muotoilee pelastusoppia, missä on synti ilman 
Jumalan tuomiota ja pelastus ilman rangaistuksen uhkaa. Tästä syystä Paavalin 
teologian esitys jää yksipuoliseksi eikä pelastusopin kristologiselle tendenssille 
löydy mitään muuta perustetta kuin Paavalin henkilökohtainen, spiritualistinen 
kokemus.  Kun  tämän  luvun  päämääränä  on  tarkastella  Paavalin  teologian 
kokonaistulkintoja,  joudutaan Räisäsen kohdalla määrittelemään ajatus hieman 
uudella tavalla. Hänen mukaansa kokonaistulkinta Paavalista osoittaa, että hän 
on epäjohdonmukainen teologi, joka on käsitellyt aiheitaan ristiriitaisesti ja lähes 
yksinomaan “propagandistisia” päämääriään silmälläpitäen. Paavalin teologialle 
ei  täten  hahmoteta  mitään  merkittäviä  struktuuriprinsiippejä.  Ainoana 
kaikenkattavana motiivina pidetään kristologista lähtökohtaa. Tuon lähtökohdan 
takia Räisänen katsoo Paavalin voivan tehdä väkivaltaa “tosiasioille” niin kuin 
tahtoo.
   Tällaisen Paavalin teologian tulkinnan tilalle tarvitaan selitys, missä Paavalin 
ajattelun  kaikkein  olennaisin  vastakkainasettelu,  nimittäin  tuomion  ja  armon 

���145



vastakkaisuus  löytää  mielekkään  paikkansa.  Tähän  liittyen  tarvitaan 
tulkintamalli, missä voidaan relevantisti perustella, miksi Paavali väitti kaikkien 
ihmisten olevan “synnin alla “. Samalla voidaan hakea nimenomaan juutalaiseen 
teologiaan verraten selitystä sille, miksi Paavali väittää Kristuksen olevan lain 
loppu.  Näihin  näkökulmiin  predestinaatioteeman  tarkastelu  antaa  useita 
mielekkäitä vastauksia.

(ii) Paavali liittonomismin muokkaajana (Dunn). Räisäsen lähtiessä soveltamaan 
Sandersin teoriaa Paavalia kritisoi-vaan suuntaan J.D.G. Dunn puolestaan pyrki 
kehittämään Paavalin teologian tulkintaa enemmän myönteisessä sävyssä. Näin 
hän  jatkoi  tutkimusta  lähempänä  Sandersin  alkuperäisiä  ajatuksia.  Räisäsen 
tavoin  hänkin  arvostaa  käsitystä  liitto-no-mis-mista  juutalaisen  teologian 
selitysmallina  (Dunn  tuo  näkemyksensä  esille  esimerkiksi  Roomalaiskirjeen 
kommentaarin johdantoon sisällytetyssä artikkelissaan, Word, 1988, lxv.). Hänen 
mukaansa  Paavalin  pelastuskäsitys  ei  kuitenkaan  ole  liittonomismin  kanssa 
jännitteessä, vaan rakentuu sen lähtökohtien varaan.
   Liittonomismin,  siis  Jumalan  liittolupauksiin  ja  armoon luottamisen,  ainoa 
ratkaiseva vastakkainasettelu Paavalin teologian kanssa on Dunnin mukaan täten 
se, että Kristusta ei siinä vielä oteta huomioon Jumalan tarkoittaman pelastuksen 
lopullisena  tuojana.  Mikäli  lähtökohtana  on  se,  että  juutalaisen  käsityksen 
mukaan liittonomismi ei  ole uskon vastakohta,  niin ainoa varsinainen muutos 
kristillisessä  näkemyksessä  on  loppujen  lopuksi  uskon  kohdistuminen 
Jeesukseen.
   Dunn  kiinnittää  huomiota  siihen,  että  juutalaisessa  teologiassa  laki  alkoi 
ilmaista Israelin erityisyyttä (distinctiveness) Jumalan valitsemana kansana. “In 
sosiological terms the law functioned as an “identitity marker” and “boundary”, 
reinforcing Israel’s sense of distinctiveness and distinguishing Israel  from the 
surrounding nations” (ks. Roomalaiskirjeen kommentaari). Tästä erityisyydestä 
seurasi  myös  kansan  etuoikeus  (privilege)  ja  ylpeys  laista,  joka  oli  Jumalan 
suosion merkki. Sosiologinen näkökulma auttaa ymmärtämään, miten valinnan 
ajatus  ja  liittonomismin  toteuttaminen  ilmenivät  uskonnollisessa  käyttäyty-
misessä  ja  rituaaleissa.  Juutalaiset  toteuttivat  Dunnin  mukaan  liittonomismin 
puitteissa identiteettiä antavia toimia (identity markers), kuten ympärileikkaus, 
ruokasäädökset  ja  sapatti.  Dunn katsoo Paavalin  kutsuneen juuri  näitä  toimia 
“lain teoiksi”.  Juuri tällaista taustaa vasten Dunnin mukaan Paavalin lakikritiikki 
Roomalaiskirjeessä on nähtävä. 
   Paavali ei kuitenkaan puhu lain teoista ainoastaan liiton ulkonaisten merkkien 
yhteydessä. Hänelle lain teot liittyvät läheisesti myös käskyihin.  Käsitellessään 
lain  tehtävän  muuttumista  Paavali  ei  suinkaan  puhu  ainoastaan  käytännössä 
tapahtuneiden  lain  vääristelyiden  hylkäämisestä,  vaan  hän  asettaa  uskon  ja 
Kristuksen nimenomaan Mooseksen lain vastakohdaksi.
   Dunn  ajattelee,  että  Paavalin  päämääränä  oli  vapauttaa  sekä  käsitykset 
lupauksista  että  käsitykset  laista  liian ahtaista  etnisistä  sidoksista.  Juutalaisten 
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vanha kansallisen erityisyyden korostaminen rajoitti täten Jumalan armoa ja esti 
näkemästä Jumalan pelastavan toiminnan tärkeintä osaa – Kristusta. Varsinainen 
vastakohta-asetelma ei Dunnin mielestä olekaan täten liittonomismin ja Kristus-
uskon  välillä.  Oikein  ymmärrettynä  se  on  “lain  tekojen”  tuottaman 
vanhurskauden ja uskonvanhurskauden välillä.  Tämän erottelun voi ymmärtää 
ainoastaan  siltä  pohjalta,  että  Dunn  katsoo  “lain  tekojen”  (identity  markers) 
olevan uskoon verrattava liittonomismin toteuttamistapa. Siksi usko Kristukseen 
joutuu jännitteeseen ympärileikkauksen ja rituaalilain kanssa.
   Paavalin  kritiikki  Roomalaiskirjeen  toisessa  luvussa  kohdistuukin  Dunnin 
mukaan  suoraan  juutalaisen  liittonomismikäsityksen  yksityiskohtia  vastaan. 
Näitä  piirteitä  olivat  laki  kansallisesti  erottavana  tekijänä,  laki  kansallisen 
ylpeyden  aiheena  ja  ympärileikkaus  kansan  erityisyyden  osoittajana.  Muualla 
Roomalaiskirjeessä  Paavali  kritisoi  Dunnin  mielestä  painokkaasti  lain 
kapeutunutta ja vääristynyttä käyttöä (3:27-31; 7:14-25; 9:30-10:4). 

Dunnin  yhteenveto  liittonomismin  merkityksestä  Paavalin  teologian     
tulkinnassa muodostuu ymmärrettävästi aivan toisenlaiseksi kuin Räisäsen edellä 
nähty näkemys. Monien tutkijoiden mielestä ristiriitaiselta vaikuttanut Paavalin 
lakikäsitys onkin Dunnin mukaan hänen teologiansa keskeisin, integroiva tekijä, 
joka oikeuttaa juutalaisen liittoteologian kristologisen uudelleentulkinnan.
   Dunn on varmasti kiinnittänyt oikealla tavalla huomiota siihen, miten Paavali 
uudistaa liittoteologian teemoja ja  tarttuu moniin siinä käytettyihin termeihin. 
Dunnin heikkoutena on kuitenkin Paavalin lakiteologian kaventaminen. Hän ei 
kykene selittämään sitä, miten Paavalin käsitys laista löytää mielekkään paikan 
vanhatestamentillisessa  tuomion  teologiassa.  Siksi  Dunn  ei  riittävästi 
problematisoi synnin vallan ajatusta. Hänelle Paavalin soteriologia jää pelkäksi 
liiton uudistamisen teologiaksi.
   Sandersin  teoria  on  mielenkiintoisella  tavalla  vilkastuttanut  tutkimuksen 
kenttää  ja  antanut  sille  uusia  näkökulmia.  Hän  on  varmaankin  oikeassa 
ajatellessaan,  että  Paavalin  soteriologian  ja  siten  myös  laki-teologian 
varsinainen  motivaatio  on  Kristuksen  sovitustyössä.  Hän  näyttää  kuitenkin 
seuraajineen  olevan  väärässä  käsityksessään  lain  asemasta.  Paavalin 
pelastusopissa  lailla  on  erityinen  merkitys  synnin  ja  Jumalan  ehdottoman 
tuomion predestinaation osoittajana. Sanders on väärässä myös liittonomismi-
ajattelun  yleisyyden  suhteen.  Teoria  sopii  kyllä  kuvaamaan  perinteistä 
Mooseksen  kirjojen  perusteella  hahmoteltavaa  juutalaisuutta,  mutta  se  ei 
sellaisenaan  sovi  tuntemaamme  toisen  temppelin  ajan  juutalaisuuden 
kirjallisuuteen (apokalyptiikka, Qumran).  Paavalin laki-teologia ei  siten selity 
liittonomismin puolustamisesta  eikä  sen vastustamisesta.  Se  selittyy  parhaiten 
tuolle  ajalle  tyypillisen  predestinaatio-ajattelun  (ks.  jäljempänä) 
radikalisoimisesta:  kaikki  ovat  synnin  ja  Jumalan  tuomion  alla  –  siksi  vain 
Kristus voi pelastaa lain alle nääntyvät.  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19  Jumalan vanhurskaus

Käsitykset  vanhurskauttamisesta  ja  Jumalan  vanhurskaudesta  ovat  Paavalin 
teologiassa tärkeitä. Jo termien esiintymistiheys on niin suuri, että käsitteiden on 
välttämättä  täytynyt  olla  hänen  mielessään  jatkuvasti.  Tuo  lähtökohta  ei  saa 
kuitenkaan  johtaa  siihen,  että   käsitteen  merkitys  Paavalin  teologiassa 
yritettäisiin selittää vain sen yleisen kielellisen merkityksen avulla. Kysessä on 
laaja ajatus, joka on asetettava aina hänen pelastuskäsityksensä kokonaisuuteen.
 

19.1. Tutkimuksen nykytilanne

Vanhurskautta  ja  vanhurskauttamista  koskeva  teologinen  kysymyksenasettelu 
käy hyvin selväksi vanhasta Lohsen ja Käsemannin näkemysten välisestä erosta. 
Lohse  katsoo,  että  Paavalin  käyttämä  Jumalan  vanhurskauden  käsite  on 
ymmärrettävä  vanhatestamentillis-juutalaisista  edellytyksistä  käsin.  Silloin 
lähtökohtana  on  Jumalan  vanhurskauden  merkitys  juutalaisuudessa,  joka 
merkitsisi  Lohsen  mielestä  “Jumalan  armollista  toimintaa,  koska  hän  pysyy 
uskollisena  liitolleen  ja  osoittaa  laupeutensa,  niin  että  armahdettu  syntinen 
vastedes elää tästä hänelle suodusta vanhurskaudesta”. Näkemyksellään Lohse 
haluaa  tehdä  eron  Käsemanniin,  jonka  mukaan  vanhurskaus  on  pelkkä 
luojajumalan voiman osoitus.  Näkemys on sisällöltään uuskantilainen ja  tulee 
suoraan Ritschliltä. Kyseiset teologit puhuvat pelkästä valtapiirin vaihtumisesta. 
Samaan päätyy myöhemmin Sanders ja koko liittonomismi-koulukunta. Toisaalta 
Lohse  on  ottanut  välimatkaa  myös  Stuhlmacheriin,  jonka  mukaan  Jumalan 
vanhurskaus  merkitsee  tämän  pelastavaa  toimintaansa  historiassa,  astumista 
jumalattoman luo ja lahjavanhurskauden tarjoamista.

Juutalaisen teologian käsitys vanhurskaudesta siirtyi Lohsen mukaan Paavalia     
edeltäneeseen  seurakuntaan,  missä  se  hänen  mukaansa  tarkoitti  Jumalan 
uskollisuutta liitossa (vrt.  Sanders).  Paavalin näkemys puolestaan eroaisi siitä, 
koska hänen teologiassaan Jumala osoittaa vanhurskautensa vanhurskauttavassa 
toiminnassaan. Osalliseksi siitä pääsee ihminen, joka ilman tätä Jumalan lahjaa 
olisi  hukassa,  mutta  saa  nyt  elää  hänen  laupeuteensa  luottaen.  Lohsen  ero 
Käsemanniin  on  selvä,  mutta  hänen  kritiikkinsä  Stuhlmacheria  kohtaan  on 
erikoinen, sillä myös hänen oma käsityksensä muistuttaa kovasti tämän tunnettua 
näkemystä Jumalan aktiivisesta, pelastuksen tuottavasta vanhurskaudesta. 

Lohsen  esitys  on  lisäksi  tyyppiesimerkki  Suomessakin  melko  yleisestä     
eksistenssiteologisesta  vanhurskauttamiskäsityksestä.  Hän  kuvaa  nimittäin 
Paavalin käsitystä vanhurskauttamisesta kaksijakoisesti. Toisaalta hän myöntää, 
että ihmisten edestä “synniksi tehty” Kristus (2. Kor. 5:21) on näiden vanhurs-
kaus.  Synnin  valta  on  murrettu  ja  armahdetut  syntiset  otetaan  vanhurskaina 
vastaan.  Toisaalta  kuitenkin  vanhurskauttaminen  jää  Lohselle  pelkäksi 
eksistentialistiseksi kokemukseksi: se on vain toivo, jonka usko ihmiselle antaa. 

���148



Tuollaisesta  epävarmuudesta  päästään,  kun  Paavalin  käsitys  vanhurskaut-
tamisesta asetetaan laajemmin hänen soteriologiansa kokonaisuuteen.

19.2. Vanhurskauttamis-terminologian ongelmia

Käsitteiden  osalta  vanhurskautta  koskeva  sanaryhmä  on  aina  ollut  Raamatun 
kääntämisen kohdalla yksi vaikeimpia. Historiallisessa mielessä vanhurskaus ja 
vanhurskauttaminen eli sanajuuri dik- on juridinen. Sanaryhmän sanat viittaavat 
myös  Raamatun  tekstissä  esimerkiksi  oikeuden  tuomioon  dikee  ja  tuomariin 
dikastees.  Vanhurskas dikaios  on ihminen,  joka on niin täydellisesti  viaton ja 
puhdas,  että  välttyy  tuomiolta  (Jumalan)  tuomioistuimessa.  Juutalais-kristil-
lisessä kontekstissa tuomari on tietenkin Jumala itse, ja lakikirja jonka mukaan 
tuomitaan  on  Toora,  Jumalan  rakkauden  laki  (josta  sekä  Jeesus  että  Paavali 
puhuvat: siinä täyttyy koko laki).  

Teologisesti katsoen vanhurskaus tarkoittaa enemmän. Vanhurskas ihminen on     
paratiisin viaton alkuihminen, joka ei tiedä synnistä. Hänen vanhurskas (dikaios) 
elämänsä  heijastaa  täydellisesti  Jumalan  rakkauden  lakia.  Siksi 
vanhurskauttamisesta  (verbi)  tulee  merkityksellistä  vasta  syntiinlankeemuksen 
maailmassa:  “kaikki  ovat  tehneet  syntiä  ja  ovat  vailla  Jumalan 
kirkkautta” (Room. 3:22). Suomen kielestä on vaikea löytää sopivaa vastinetta 
vanhurskauttamis-termistölle.  Kielitoimisto  toteaa  Jumalasta  tämän  sanan 
kohdalla: ‘ehdottoman oikeamielinen’, ‘pyhyydessään täydellinen’ ja ihmisestä: 
‘Jumalalle kelpaava’. Meiltä ei löydy samanlaista juridista sanastoa kuin joistain 
muista kielistä. 

Mikael  Agricola  otti  käyttöönsä  Ruotsi-Suomessa  jo  liturgisissa  teksteissä     
aiemmin  esintyneen  sanan  va(a)nhurskas  (vrt.  Uppsalan  evankeliumikirjan 
analyysistä  dosentti  Mikko  Heikkilä).  Ensimmäisen  käännöksen  lähtökohtana 
näyttää  olleen  muinaisruotsin  “rättvis”,  joka  ilmaisee  oikeaa  ymmärrystä. 
Merkitystä  on  lisäksi  ohjannut  saksan  kiellinen  vastine   rechtfertig,   joka 
juridisena terminä merkitsee oikeudessa kestävää samaan tapaan kuin Vulgatassa 
esiintyvä  latinan  sana   iustus.  Ruotsin  kieleen  tämä  sana  on  puolestaan 
asianomaisissa kohdissa siirtynyt muinaisruotsin sanan rättfärdig kautta. Kankea 
käännös edellisestä sanasta olisi kaiketi “oikea ja viisas” tai “vakaasti viisas” ja 
jälkimmäisestä  “vakaasti  kunnollinen”.  Englannin  sana  “righteous”  tulee 
puolestaan  etymologisesti  vastaavasta  juuresta  kuin  ruotsin  rättivis,  nimittäin 
*riht – wis, toisin sanoen “right” ja “wise”. Sanan vanhempi merkitys kantaa 
siten saksan ja ruotsin tapaan juridista merkitystä. Verbi on puolestaan rakennettu 
eri juuresta “justification”, joka latinapohjaisena on juridinen (<justice). 

Mitä sitten voidaan sanoa Raamatun tekstien perusteella sanan alkuperäisestä     
semanttisesta kentästä? Substantiivi ‘vanhurskaan’ kanssa samaan semanttiseen 
kenttään kuuluvat  olemusta  koskevat  sanat  ‘synnitön’,  ‘viaton’,  ‘virheetön’ ja 
‘turmeltumaton’.  Sanat  määrittyvät  myös  vastakohtiensa  kautta.  Niitä  ovat 
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Uuden  testamentin  tekstissä  esimerkiksi  ‘syntinen’,  ‘langennut’,  ‘jumalaton’, 
’turmeltunut’  ja  ‘liha’.  Heikompia  vaihtoehtoja  puolestaan  ovat  tilanne-  ja 
tapauskohtaisuuteen liittyvät moralistiset termit ‘moitteeton’ ja ‘syytön’ (koska 
vapautuu vain tietystä syytteestä; muutos ei koske olemusta). Useimpien sanojen 
olennaisena  semanttisena  ongelmana  on  se,  että  ne  ovat  pelkkiä  negaatioita. 
Niiden pohjana on jokin kielteinen käsite, kuten synti, vika, virhe, turmelus ja 
moite. Sanat eivät kerro kohteen luonteesta paljonkaan, vaan toteavat, mitä ilman 
kohde jää. Verrattuna edellä mainittuihin syntisyyteen ja jumalattomuuteen moite 
ja syy jäävät laimeiksi, vaikka ovatkin juridista kieltä.

Käännösvaihtoehtona  voisi  käydä  edelleen  ‘pyhyys’.  Mikäli  vanhurskaus     
koetaan  tällä  hetkellä  substantiivina  ongelmalliseksi,  pyhyys  ajaisi  monen 
kohdan kääntämisessä saman asian – sehän mielletään olemukselliseksi asiaksi. 
Lahjavanhurskauden  ajatus  tulisi  epäilemättä  ilmi  myös  lahjapyhyyden 
opettamisessa. Pyhyys on siten olemusta koskeva käsite, jolla on hyvä sisältö. 
Verbiksi se ei taivu, koska ‘pyhittäminen’ tarkoittaa jo teologisesti muuta. Tämä 
ongelma  voitaisiin  kiertää  ilmauksilla  ‘tehdä  ansiotta  pyhäksi’  tai  ‘lukea 
pyhäksi’.  

On melko vaikea löytää itsessään positiivisia  sanoja,  joiden merkityskenttä     
kuvaisi  sitä  paratiisimaista  viattomuutta,  mitä  vanhurskaudella  teologisesti 
tarkoitetaan.  Sanat  ‘hyvä’,  ‘puhdas’,  ‘hurskas’ ja  ‘jalo’ voisivat  kuulua  tähän 
kenttään.  Raamatussa  sana  tarkoittaa  täydellistä  pyhyyttä.  Nykyisen  termin 
lyhyempi  muoto  ‘hurskas’ vastannee  merkityskentältään  alkuperäistä  ajatusta. 
Sellainen  olisi  myös  vanhahtava  sana  ‘rehti’,  jolla  saattaa  olla  etymologinen 
yhteys  saksan  sanaan  ‘recht’  (rehti  kilpailu  on  nykyäänkin  kisa,  jossa 
noudatetaan sääntöjä).  Edelleen  käytössä  voisi  toimia  lainasana  ‘integriteetti’, 
joka  edustaa  vilpittömyyttä  ja  ehdotonta  totuutta.  Terveyteen,  eheyteen  ja 
turmeltumattomaan puhtauteen liittyvä käsite koskisi olemusta ja pitäisi sisällään 
näin  ollen  viesti  täydellisestä  synnittömyydestä.  Muissa  kielissä  termi  onkin 
liitetty  Raamatun  tekstien  jumalalliseen  täydellisyyteen.  Suomen  arkikieleen 
sanaa ei kuitenkaan voi siirtää.

Merkityksen  pohdinnan  kohdalla  on  kaikista  esimerkeistä  huolimatta     
muistettava, että vanhurskauttamisteologian jäsentäminen tapahtuu lauseiden, ei 
yksittäisten  sanojen avulla.  Pelkkä leksikaalinen sanakirjamerkitys  ei  koskaan 
avaa puhujan täyttä  merkitystä.  Sanojen todellinen käyttömerkitys  tulee esille 
lauseissa, ilmaisussa, jossa laajaan merkitysyhteyteen on koodattu monia aihetta 
määrittäviä käsitteitä. Yhdessä ne rakentavat merkityskokonaisuuden, joka avaa 
teologian sisältöä.

19.3. Lain tekojen hylkääminen

Opetus  vanhurskauttamisesta  jatkaa  itse  asiassa  lakiteologiaa,  sillä  sen  myötä 
ensimmäinen  periaate  Jumalan  vanhurskauden  oikeasta  luonteesta  kävi 
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Paavalille  selväksi.  Hän  kykeni  soveltamaan  suurta  teologista  ratkaisuaan 
monilla Vanhan testamentin kohdilla. Kaikkein vahvimmaksi esikuvakseen hän 
nostaa  Abrahamin.  Avaintermi  “vanhurskaus”  (dikaiosynē)  kuvasi  myös 
juutalaisille  opettajille  parhaiten  kuuliaisuutta  Jumalalle.  Luettuaan 
kirjoituksensa tarkkaan Paavali  totesi,  että  Abraham sai  vanhurskauden uskon 
perusteella, täysin ilman myöhemmin annettavaa Mooseksen lakia.

“Mitä  meidän  on  sanottava  Abrahamista,  kansamme  kantaisästä?  Mitä  hän  saikaan 
osakseen?  Jos  Abraham  katsottiin  vanhurskaaksi  tekojensa  perusteella,  hänellä  oli 
aihetta ylpeillä – ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? ‘Abraham 
uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.” (Room. 4:1–3)

Septuagintan  mukaan  lainattu  Vanhan  testamentin  kohta  Abrahamista  (1. 
Moos. 15:6) oli Paavalille käyttökelpoinen, koska siinä mainitaan sekä usko että 
vanhurskaus. Täsmällinen käännös paljastaa tämän: ”Abraham uskoi Jumalaa, ja 
se  luettiin  hänelle  vanhurskaudeksi”.  Lauseen  molemmat  avainsanat,  usko 
(pistis)  ja vanhurskaus (dikaiosynē)  voidaan ymmärtää Paavalin tarkoittamalla 
tavalla. Usko luettiin Abrahamille vanhurskaudeksi ilman tekoja, koska lakia ei 
ollut  annettu.  Selittäessään  lainausta  Paavali  käyttää  termiä  ”lukea 
hyväksi” (logizomai). Sen avulla hän kuvaa toisissakin kohdissa niin synnin kuin 
vanhurskaudenkin toteamista. Hyväksi lukemisen termi on luonteeltaan juridinen 
eli  koskee  ihmisen  oikeudellista  asemaa.  Paavali  puhuu  ihmisen  tilanteesta 
taivaallisen tuomarin edessä. Paavali käyttää sanaa monissa juridisessa kohdissa 
puhuessaan  sekä  hyväksi  lukemisesta  että  syyksi  lukemisesta.  Vanhurskaaksi 
“lukeminen” eli toteaminen tulee esille erityisesti Roomalaiskirjeen neljännessä 
luvussa (4:3, 5, 9, 11, 22; vrt. Gal. 3:6).  

Hyväksi  lukemiseen  liittyy  lisäksi  ajatus  palkkion  maksamisesta  tai 
rangaistuksen langettamisesta. Tuomiolla seisovalle myös annetaan jotain. Tämä 
merkitys nähdään alempana olevassa Paavalin esimerkissä, jossa palkka ”luetaan 
hyväksi” eli annetaan työntekijälle. “Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota 
armosta saaduksi vaan ansaituksi.” (Room. 4:4). Työnteosta otettu esimerkki on 
Paavalille vain retorinen apuväline varsinaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lain 
tekojen tekeminen ei hänen mielestään auta pelastuksen kysymyksessä. Jos siis 
on ihminen, vaikkapa juutalainen, joka ei pyri löytämään uskonnollisia ansioita 
uskonnollisesta toiminnasta, hän voi silti pelastua. Jos hän uskoo Jumalaan, joka 
pelastaa ihmisen, hänen uskonsa ”luetaan hänen hyväkseen” vanhurskaudeksi. 
Paavali  muuttaa  uskomisen  verbin  substantiiviksi  ”usko”,  mutta  ajatus  säilyy 
samana: ”Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee 
jumalattoman  vanhurskaaksi,  Jumala  lukee  hänen  uskonsa  vanhurskaudek-
si.” (Room. 4:5).

Miksi laki sitten oli Paavalin mielestä tehoton? Jälleen Vanhaan testamenttiin 
vedoten  Paavali  toisaalla  toteaa,  että  lain  avulla  ei  saavuteta  täydellisyyttä. 
Galatalaiskirjeessä (3:10) hän lainaa Viidettä Mooseksen kirjaa ja muistuttaa, että 
laki vaatii täysin puhdasta elämää. “Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä 
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lain kirja käskee”. Lain kirja määrää Israelille “työn”, ja siksi ihmisten tulee olla 
Jumalalle kuuliaisia kaikessa, mitä oli kirjoitettu. Jos he eivät toteuta lain tekoja, 
he eivät voi lähestyä Jumalaa. Lain funktion muuttuminen on Paavalille siten 
myös  teoreettinen  välttämättömyys.  Kun  Aadamin  jälkeläiset  elävät  synnin 
vallassa, he eivät kykene saavuttamaan oikeata yhteyttä edes Jumalan käskyjen 
avulla. Vaikka lain teot ovat Jumalan määräämiä ja lähtökohdaltaan myönteisiä 
muodostaen  Israelin  varsinaisen  työn,  ne  joutuvat  tässä  asetelmassa  uuden 
kritiikin alle. Myönteisestä tulee kielteinen tavalla, jota perinteisen juutalaisen 
pelastusopin kannattajan olisi varsin vaikea hyväksyä. “Eihän yksikään ihminen 
tule  Jumalan  edessä  vanhurskaaksi  lain  käskyjä  (eks  ergōn  nomou) 
noudattamalla” (Gal. 3:20). 

Tässä  kohden  on  syytä  tehdä  yksi  tarkennus.  Lain  teot  ovat  juutalaisille 
itselleen merkinneet juuri sitä hurskautta, jota Jumala odotti kansaltaan. Lain teot 
koskevat  koko Tooraa  ja  ovat  kuuliaisuuden  tekoja,  joiden  avulla  hurskaiden 
juutalaisten tulee soveltaa käytäntöön kaikki ne käskyt ja ohjeet, joiden on määrä 
tuottaa elämä. Ongelmana ei ole laki itse vaan kyvyttömyys noudattaa sitä. Synti 
on  turmellut  myös  hyvät  asiat.  Jumala  lähetti  Poikansa  pelastamaan  ihmisiä 
nimenomaan siksi, että vanha liitto, jumalanpalvelus ja lain teot, eivät voineet 
pelastaa ketään. Siksi lain tekoihin ei ole paluuta. 

Niinpä  laki  saa  Paavalin  opetuksessa  uuden  funktion.  “Lain  tehtävänä  on 
opettaa  tuntemaan,  mitä  synti  on.”  (Room.  3:20).  Apostolin  kuvaamassa 
polarisaatiossa  Tooran  noudattaminen  ja  vanha  jumalanpalvelus  kuuluvat 
“kuoleman virkaan”  (2.  Kor.  3:7).  Niiden  tehtävänä  on  pitää  yllä  tietoisuutta 
synnistä,  jotta  myös uhritoimitusten kuvaama ja  välittämä armo käsitettäisiin. 
Synnin  paljastajana  laki  tosin  palvelee  vasta  kadotusta,  mutta  Paavali  on 
vakuuttunut – osin omankin kokemuksensa perusteella – että juutalaisilta puuttuu 
myös  tämä  lain  tuntemus.  Samoin  kuin  Mooseksen  kasvoilla  oli  peite  lain 
kirkkauden tähden, samoin israelilaisten sydämen päällä on peite yhä nykyään: 
“Yhä  vieläkin  heidän  sydämensä  päällä  on  peite  Mooseksen  lakia 
luettaessa” (3:15). 

Juutalaiset  oppineet eivät  näin ollen tunne lain todellista merkitystä,  ennen 
kuin  kristillinen  lain  ja  evankeliumin  julistus  avaa  sen.  Siksi  myös  käsitys 
vanhurskaudesta on puutteellinen. Yhteys Jumalaan ei löydy kuuliaisuuden tai 
lain  tekojen  eli  Tooran  käskyjen  ja  jumalanpalveluksen  perusteella.  Synti  on 
tukkinut  tuon  tien.  Siksi  vanhurskauttamisen  täytyy  olla  Jumalan  suvereeni 
toimi. Sen täytyy perustua Jumalan työhön Kristuksessa. Se on yksinomaan ja 
täydellisesti lahjavanhurskautta.

19.4. Tuomion predestinaatio

Kysymys  synnistä  määrittää  vanhurskauttamisen  käsitteen  sisältöä.  Siksi 
vanhurskaus  on  Paavalin  teologiassa  terminä  pääosin  juridinen.  Sen  avulla 
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voidaan  kuvata,  miten  ihminen  kestää  arvioinnin  tuomarin  edessä.  Hänen 
viattomuutensa,  moitteettomuutensa ja  hurskautensa,  toisin  sanoen täydellinen 
pyhyytensä  arvioidaan  rakkauden  lain  ehdoilla.  Teologisessa  kielenkäytössä 
kysymys  on  Jumalan  tuomiosta,  jossa  Jumala  tai  Kristus  itse  esiintyvät 
tuomarina  (dikastees).  Vanhurskas  on  ihminen,  joka  kestää  tuomiolla.  Käsite 
“Jumalan  vanhurskaus”  merkitsee  puolestaan  Jumalan  oikeudenmukaisuutta. 
Paavalin ajatuksella Jumalan vanhurskaudesta on siksi sisältönä Jumalan hyvyys 
ja  oikeuden  toteuttaminen.  Nämä  kaksi  piirrettä  tulevat  teologiassa  hyvin 
näkyville.
   Paavalin  vanhurskauttamiskäsityksen  lähtökohtana  on  näkemys  siitä,  että 
Jumala  on  Kaikkivaltias,  ihmisten  Luoja  ja  hallitsija,  ja  tulee  tuomitsemaan 
maailman  rakkauden  vaatimuksen  mukaan.  Apostoli  kirjoittaa  hyvin  terävästi 
Jumalan vihasta, joka kohtaa maailman syntiä. Termiin “Jumalan vanhurskaus” 
on  syytä  kiinnittää  huomiota.  Se  ei  nimittäin  tarkoita  pelkästään  Jumalan 
oikeamielisyyttä  tai  suorastaan  uskonvanhurskautta.  Jumalan  vanhurskaudesta 
puhutaan Vanhassa testamentissa usein (5. Moos. 33:21; 1. Sam. 12:7; Ps. 103:6) 
ja sillä tarkoitetaan Jumalan pelastavaa työtä, hänen pelastustekoaan. Kyseessä ei 
siten ole pelkkä Jumalan ominaisuus, vaan termi tarkoittaa hänen toimintaansa 
ihmisten  pelastumiseksi.  “Autuas  se  kansa,  joka  tuntee  juhlariemun...  sinun 
vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan” (Ps. 89:16-17). Tämä vanhurskaus 
merkitsee suurta oikeutta: “hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat 
uskollisuudessansa”  (Ps.  96:13).   Jesajakin  tietää  odottaa  pelastuksen  tulevan 
Jumalan vanhurskauden kautta: “Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet 
vanhurskaudella. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion” (1:27-28).

Vanhan  testamentin  Jumala-käsityksellä  on  näin  ollen  kaksinainen  tehtävä     
vanhurskauttamiskäsityksen  muodostumisessa.  Yhtäältä  kyse  on  Jumalan 
pelastavasta toiminnasta, toisaalta mukana kulkee käsitys Jumalan pyhyydestä, 
jonka  edessä  synti  tuhoutuu.  Muihin  juutalaisiin  opettajiin  verraten  Paavali 
laajentaakin  ajatuksen  syntisiä  kohtaavasta  tuomiosta  koskemaan  kaikkia 
ihmisiä:  “sillä  kaikki  ovat  tehneet  syntiä  ja  ovat  vailla  Jumalan 
kirkkautta”  (Room.  3:23;  vrt.  3:9;  11:32).  Syntiinlankeemus  on  Paavalin 
teologiassa  myös  keskeisellä  sijalla.  Se  näkyy erityisesti  Aadam-typologiassa. 
Vanhan  testamentin  kertomuksessa  olennainen  kuoleman  aihe  nousee 
lankeemuksen metaforaksi. “Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja 
synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska 
kaikki  ovat  tehneet  syntiä.”  (Room. 5:12).  Aadamissa  kaikki  ovat  kuolleet  ja 
heidät  on  täten  predestinoitu  rangaistuksen  alaisiksi.  Ajatukselle  vapaasta 
tahdosta tässä teologiassa ei ole sijaa.

Tuollaista  näkemystä  kutsutaan  yleensä  predestinaatioksi.  Jumala  on     
määrännyt  tuomion  kaikille  ihmisille.  Paavali  ajattelee,  että  ihmisillä  ei 
Kristuksen  ulkopuolella  voi  olla  mitään  pelastumisen  mahdollisuutta.  Tässä 
kohden hän ajautuu jyrkkään vastakkainasetteluun muun juutalaisuuden kanssa. 
Temppelin  uhrit  eivät  voi  todella  sovittaa  ihmistä.  Edes  Jumalan  tahdon 
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noudattamiseen sitoutuminen ei voi tuoda ketään valittujen joukkoon. Ainoastaan 
Kristuksen  sovituskuolema  ja  ylösnousemus  uuteen  elämään  voivat  antaa 
synteihinsä kuolleelle ihmiselle uuden elämän (Room. 6:1-5; 10:9-13). Valittujen 
joukkoon  päässeet  on  siihen  kutsuttu  evankeliumin  saarnalla.  Kristittyjen 
erityisenä  nimenä  on  “kutsutut”  (Room.  1:6;  1.  Kor.  1:2;  Gal.  1:6).  Jo 
juutalaisessa teologiassa merkittävän sijan saanut valinnan aihe tulee Paavalin 
teologian ratkaisevimmaksi teemaksi. Valinta tapahtuu Kristuksen evankeliumin 
kautta. Sanoma ylösnousseesta kutsuu kuolleet uuteen elämään.

Paavalin  opetus  paljastaa,  että  tuossa  ei  ole  kysymys  dogmihistorian     
tuntemasta ns. kaksinkertaisesta predestinaatiosta. Silloin Jumalan katsottaisiin 
nimittäin valinneen tietyt  ihmiset  pelastukseen ja  tietyt  kadotukseen.  Paavalin 
ajatteluun  kuuluu  vain  näkemys  “tuomion  predestinaatiosta”.  Koko  synnin 
valtaama maailma on Jumalan ehdottoman tuomion alla. Valinta pelastukseen ei 
tapahdu ennakoivalla päätöksellä,  vaan evankeliumin sanan avulla.  “Jokainen, 
joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” (Room. 10:13).
   Paavalin  predestinaatioteologia  kulminoituu  käsityksessä  vanhurskaudesta. 
Käsitys Jumalan pelastushistoriasta ja kaikkien ihmisten syntisyydestä yhdessä 
Kristuksen  ainutkertaisuuden  ajatuksen  kanssa  luovat  näkemyksen  oikeasta 
vanhurskaudesta.  Todellinen,  pelastava  vanhurskaus  tulee  Jumalalta  ja  se 
lahjoitetaan  Kristuksessa.  Siksi  on  periaatteen  tasolla  olemassa  vain  kaksi 
erilaista  vanhurskautta:  Jumalan  antama  tai  ihmisen  “oma”  vanhurskaus. 
Kristuksen  ulkopuolella  ja  uskonvanhurskauden  ulkopuolella  ihminen  jää 
väistämättä “omavanhurskauden” varaan. 

Juuri tämä kaksijakoisuus selittää lukijalle, miksi Paavali Roomalaiskirjeessä     
arvioi  melko  rajusti  juutalaisten  suhtautumista  vanhurskauteen.  Kristuksen 
hylänneet juutalaiset eivät tunne Jumalan vanhurskautta eivätkä täten Jumalan 
pelastustahtoa. He eivät ole tunnistaneet Jumalan pelastavaa toimintaa. “He eivät 
tiedä,  mitä  Jumalan  vanhurskaus  on,  ja  yrittäessään  pystyttää  omaa 
vanhurskauttaan  he  eivät  ole  alistuneet  siihen  vanhurskauteen,  joka  tulee 
Jumalalta.” (Room. 10:3).
   Paavalin vanhurskauskäsityksen olennaisena väitteenä on, että juutalaiset eivät 
ole “alistuneet” Jumalan vanhurskauden alle. He eivät ole hyväksyneet Jumalan 
valitsemaa pelastusta. Paavali ei siten väitä, että juutalaisuus olisi ollut tietoisesti 
omavanhurskas  uskonto.  Tokihan  Israelilla  oli  lupaukset  ja  uhrit  uskonsa 
perusteena.  Paavali  väittää  kuitenkin,  että  pelastushistoriassa  on  ylitetty 
ratkaiseva  rajalinja.  Kristuksen  tulon  jälkeen  ja  pääsiäisen  jälkeen  lupausten 
potentiaali  on  keskittynyt  Jumalan  Pojan  tuomaan  vanhurskauteen. 
Vastustaessaan Kristusta ja hylätessään hänen tuomansa vanhurskauden monet 
juutalaiset hylkäävät itse Jumalan.
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19.5. Synnin vankilaan suljettu ihmiskunta

Käsitys synnistä ja sille asetetusta ikuisesta tuomiosta määrittää lopulta sen, mitä 
Paavali opettaa ihmisen asemasta ja lahjavanhurskauden luonteesta. Aiemmin 
olemme jo  nähneet,  miten juutalaisen teologian kuuluisat  opettajat  ratkaisivat 
pelastuksen  ongelman.  Esimerkiksi  viisausteologian  lainopettajat  seurasivat 
Siirakia ja julistivat hyvien ja pahojen ihmisten saavan erilaisen kohtalon. Hyvät 
ihmiset haluavat vapaan tahtonsa perusteella seurata Jumalaa.  Pahat ihmiset taas 
pysyvät synnissään, eivätkä halua kääntyä Jumalan puoleen. Ihmisen vapaa tahto 
oli  samalla  peruste  sille,  että  hän  on  todella  vastuussa  jumalattomuudestaan. 
Siksi  tuomion  määrääminen  tuntui  oikeudenmukaiselta.  Tuomio  tulisi 
kohtaamaan niitä, jotka pahasta tahdostaan olivat valinneet jumalattomuuden.

Qumranin  yhteisön  predestinaatiokäsitys  oli  vieläkin  ankarampi.  Qumranin 
munkkien  mukaan  ihmiset  jakautuvat  valon  ja  pimeyden  lapsiin.  Henget 
määräsivät heidän kohtalonsa, ja jokainen ihminen on saanut niistä osansa. Pahat 
ihmiset oli suorastaan predestinoitu kadotukseen. Hurskaita ihmisiä puolestaan 
ohjasi Jumalan Henki ja siksi he pääsivät pelastukseen – kunhan vain noudattivat 
Mooseksen lakia kaikessa, mikä oli kirjoitettu.

Tosin  Qumranin  yhteisön  opetuksessa  oli  myös  erikoinen  piirre.  Yhteisön 
pelastuskäsitys  perustui  kääntymyksen  mahdollisuudelle.  Syntinen  saattoi 
kääntyä uudelleen Jumalan puoleen, jos hän niin valitsi.  Kaikki syntiset  eivät 
sittenkään  ole  pimeyden  lapsia,  vaan  oli  olemassa  myös  kolmas  ryhmä. 
Useimmat juutalaiset piti  luokitella “eksytetyiksi”. He eivät olleet vielä täysiä 
pimeyden  lapsia,  vaan  vasta  eksytettyjä.  Siksi  he  voivat  kääntyä  Jumalan 
puoleen.  Qumranin  esimerkki  osoittaa,  että  yksinkertainen  jako  hyviin  ja 
pahoihin ei ole uskonnossa aivan helppoa. Silloin voi nimittäin käydä niin, että 
hurskaita on liian vähän.

Paavali ajatteli tässäkin asiassa uudella tavalla. Hän ei jakanut ihmisiä kahteen 
ryhmään. Kaikki ihmiset ovat Aadamin lapsia. Synnin valta on hänen mukaansa 
täydellinen.  Ero  Jumalasta  on syntynyt  jo  Aadamin lankeemuksessa.  Jumalan 
tuomio  on  kyllä  asetettu,  mutta  se  ei  koske  vain  joitakuita  jumalattomina 
pidettyjä  yksilöitä.  Se  tulisi  koskemaan  koko  ihmiskuntaa.  Kaikki  olivat 
samanarvoisia Jumalan edessä.

Paavalin kirjeissä näkemys täydellisestä tuomion predestinaatiosta tulee esille 
kahdenlaisissa  yhteyksissä.  Ensimmäisen  ryhmän  muodostavat  varsinaiset 
predestinaatiolauseet,  joissa  puhutaan  Jumalan  määräävästä  teosta.  Toiseksi 
hänen  kirjeissään  on  runsaasti  kuvailevia  lauseita,  joissa  kuvataan  syntiin 
sidottujen ihmisten tilaa sekä synnin kaikenkattavuutta.

Varsinaisina  predestinaatiolauseina  voidaan  Paavalin  kirjeissä  pitää  lähinnä 
seuraavia jaksoja:
“Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan.” (Gal. 3:22)
“Hänen kauttaan on kaikki tehty tappioksi.” (Fil. 3:8)
“Minä... olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty.” (Room. 7:14)
“Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi” (Room. 11:32).
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Näissä lauseissa sekä perustelu että lopputulos ovat samankaltaisia. Paavali 
kuvaa  ihmistä,  jonka  tilanne  on  toivoton.  Jumala  on  sulkenut  ihmiset  synnin 
vankilaan  ja  heittänyt  avaimen  pois.  Jumala  on  määrännyt  ihmisen  tuomion 
alaiseksi.  Vastaava  ajatus  hallitsee  kuvailevia  lauseita,  joita  ovat  esimerkiksi 
seuraavat jaksot:  

“Kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa.” (Room. 3:9)
“Koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi.” (Room. 3:19)
“Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.” (Room. 3:23)
“Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja... kuoleman.“ (Room. 5:12)
“Yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio.” (Room. 5:16)
“Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki.” (Room. 7:23)
“Kaikki,  jotka perustautuvat  lain  tekoihin,  ovat  kirouksen alaisia.”  (Gal.  3:10,  1938 
käännös).

Nämä lauseet  kuvailevat  ihmiskunnan lohdutonta  tilaa  Jumalan edessä.  Ne 
kertovat myös siitä, mitä Jumala on tehnyt. Jumala ei ole katsellut ihmisen syntiä 
toimettomana tai välinpitämättömänä. Jumalan pyhyys vaatii enemmän. Jumala 
on määrännyt syntisille tuomion, eikä kukaan voi välttää sitä. 

Paavalin  opetuksen  varsinaisista  predestinaatiolauseista  selkein  on 
Roomalaiskirjeen  yhdennentoista  luvun  kohta,  jossa  Paavali  antaa  tuomion 
predestinaatiosta  lähes  määritelmänomaisen  luonnehdinnan:  “Jumala  on  näet 
tehnyt  kaikki  tottelemattomuuden  vangeiksi,  jotta  hän  voisi  antaa  kaikille 
armahduksen.” (Room. 11:32). 

Lause muodostaa pelastushistoriallisen yhteenvedon ihmiskunnan kohtalosta 
Jumalan  luomakunnassa.  Lause  liittyy  siihen  kokonaisuuteen,  jota  Paavali  on 
läpi  koko  kirjeen  rakentanut.  Jumalan  määräys,  predestinaatio,  on  koskenut 
kaikkia  maailman  ihmisiä.  Juutalaiset  ja  kreikkalaiset  ovat  jumalallisessa 
pelastushistoriassa samassa asemassa (vrt.  Room. 3:9).  Samalla kun jae 11:32 
esittää  yhteenvedon  Israelin  asemaa  koskevasta  pohdinnasta,  se  esittää  itse 
asiassa yhteenvedon koko kirjeen pääteemasta. 

Sekä  pakanat  että  Israel  ovat  olleet  tottelemattomia  (11:30-31).  Tuolla 
tottelemattomuudella  Paavali  tarkoittaa  samaa  synnin  valtaa,  josta  hän 
aikaisemmin on kirjoittanut käyttämällä kuvaa Aadamissa kuolemantuomion alle 
jätetystä ihmiskunnasta (Room. 5). Jumala on määrännyt tuomion synnin tähden 
koko ihmiskunnalle, ja kaikki ihmiset on “vangittu” (mitä tässä käytetty kreikan 
kielen  sana  varsinaisesti  tarkoittaa)  tottelemattomuuteen.  Paavalin  käyttämä 
väkevä kuva vankilaan sulkemisesta on predestinaatioteologiaa selkeimmillään.  

Vaikka  tällainen  ennanaltamääräys  kuulostaa  ahdistavalta,  se  on  Paavalin 
mielestä kuitenkin ollut osa Jumalan pelastushistoriaa, yksi vaihe niissä toimissa, 
joiden avulla Jumala on tuonut syntiselle maailmalle pelastuksen. Jopa valitun 
kansan hylkääminen on merkki Jumalan ihmeellisestä pelastavasta toiminnasta. 
Koko  maailman  tuomio  ja  rangaistuksen  määrääminen  ovat  valmistelua 

���156



ainutkertaiselle  pelastukselle,  jonka  Jumala  antaa  pojassaan  Jeesuksessa 
Kristuksessa.   

Kun  Roomalaiskirjeen  käsitystä  verrataan  Galatalaiskirjeen  rinnakkaiseen 
ajatukseen, Paavalin opetus vain täydentyy. Galatalaiskirjeen predestinaatiolause 
liittää  vangitsemisen  syntiin.  “Pyhä  kirjoitus  on  kaiken  sulkenut  synnin 
vankilaan”  (Gal.  3:22).  Vangitsijana  on  nyt  “kirjoitus”,  mutta  senkin  takana 
seisoo tietysti Jumala itse. Jumalan laki asettaa ihmiset täydellisesti vastuuseen 
synnistä.  Teema on yleinen Paavalin kirjeissä. Laki herättää synnin ja surmaa 
ihmisen  (Room.  5:20-21;  7:10).  Laki  tekee  kaikki  syyllisiksi  Jumalan  edessä 
(Room. 3:19).

Myös Galatalaiskirjeessä Paavali selittää lain merkitystä ja tehtävää Jumalan 
pelastushistoriassa.  Kirjoitus  on  vanginnut  kaikki  synnin  valtaan.  Paavali  ei 
kuitenkaan  tarkoita,  että  laki  itsenäisesti  saisi  sellaista  aikaan.  Vankilaan 
sulkeminen  on  nimittäin  tässäkin  yhteydessä  Jumalan  oma  ennalta  määräävä 
toimi,  jonka  päämääränä  on  täydellisen  pelastuksen  valmistaminen.  Niinpä 
predestinaatiolause  sisältääkin  nämä  molemmat  piirteet:  “Pyhä  kirjoitus  on 
kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin 
niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen” (3:22).

Viimein  päästään  katsomaan,  miten  synkistä  tuomion  lauseista  päästään 
todellisen vapauden evankeliumin äärelle. Paavalin mielestä Jumalan tuomio ei 
ole  itsetarkoitus.  Evankeliumin  sanoma  ei  ole  murheellinen.  Tuomion 
määräämisellä  oli  yksi  selkeä  tavoite,  ja  se  on  myös  toteutunut.  Jumala  on 
tuominnut synnin Kristuksessa tehdessään hänestä syntisten sijaisen ristillä. Siksi 
ihmiskunnan ikuinen tuomio on kärsitty ja evankeliumi Kristuksesta merkitsee 
todellista pelastusta.

Paavali  liittikin  tuomion  lauseisiin  lähes  poikkeuksetta  vapauden  lauseen. 
Evankeliumi annetaan syntisille lahjaksi. 

“Kaikki ovat tehneet syntiä... 
mutta saavat... lahjaksi vanhurskauden.” (Room. 3:23)

“ Rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion...
riittää yhden... teko antamaan kaikille... vanhurskauden.” (Room. 5:18)

“Yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä...
yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita” (Room. 5:19)

“Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi,
jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.” (Room. 11:32).

“[K]aiken sulkenut synnin vankilaan...
että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, 
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen.”(Gal. 3:22).

Tuomion uhka ja pelastuksen lupaus kulkevat käsi kädessä. Synti kyllä saa 
tuomionsa,  mutta  syntisten  tilanne  on  muuttunut.  Kenenkään  ei  tarvitse  enää 
jäädä Jumalan vihan alle. Evankeliumi on tarjona kaikille, jotka sen kuulevat. 
Kristuksen sijaiskuolema koituu juuri sen ihmiskunnan hyväksi, joka on vangittu 
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synnin  valtaan.  “Mutta  Jumala  osoittaa  rakkautensa  meitä  kohtaan  siinä,  että 
Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä” (Room. 5:8). 

Sama  käsitys  edeltä  määräämisestä  hallitsee  Roomalaiskirjeen  kahdeksatta 
lukua,  vaikka  sitä  on  joskus  tulkittu  toisin:  ”Ne,  jotka  Jumala  on  edeltä 
määrännyt, hän on myös kutsunut; ne jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt 
vanhurskaiksi.” (Room. 8:30). Ensilukemalta herää kysymys, onko tässä opetus 
siitä, että Jumala on valinnut vain jotkin ihmiset pelastukseen. Paavali ajatteli 
kuitenkin toisin.

Jos lause irrotetaan yhteydestään, se ymmärretään väärin. Luvussa kahdeksan 
Paavali  lohduttaa  niitä  uskovia,  jotka  kärsivät  ”yhdessä  Kristuksen  kanssa”. 
Paavali  lupaa,  että  nykyisen  ajan  kärsimykset  eivät  ole  mitään  taivaallisen 
kirkkauden rinnalla. Vakuutena tästä taivaallisesta kirkkaudesta on Pyhä Henki, 
joka  on  tekevä  meidän  kuolevaiset  ruumiimme  eläviksi  samalla  tavalla  kuin 
Kristus herätettiin kuolleista. 

Tässä  on  Paavalin  toivo  kaikille  niille,  jotka  on  kutsuttu  pelastukseen 
evankeliumin  sanalla.  Juuri  näistä  kutsutuista  hän  puhuu  jakeessa  28.  Ei  ole 
muuta valintaa kuin evankeliumin valinta. Ja evankeliumi puolestaan on vapaa 
kaikille, ketkä vain sen kuulevat. 

Varmuus  tulevasta  kirkkaudesta  on  Paavalin  mukaan  täydellinen.  Nämä 
evankeliumin sanalla valitut on määrätty ylösnousemuksen kautta taivaan iloon. 
Sitä  Paavali  tarkoittaa  puhumalla  Pojan  kaltaisuudesta.  ”Ne,  jotka  hän 
edeltäkäsin  on  valinnut,  hän  on  myös  edeltä  määrännyt  oman  Poikansa 
kaltaisiksi,  niin  että  hänen  Poikansa  olisi  eikoinen  suuressa 
veljesjoukossa.” (Room. 8:29). Moni lukee näitä jakeita ajatellen, että Jumala on 
edeltä  määrännyt  ne,  jotka  valitaan pelastukseen.  Mutta  Paavali  ei  sano niin. 
Jumala  on  määrännyt,  että  evankeliumin  kautta  valitut  uskovat  tulevat 
ylösnousemuksessa Pojan kaltaisiksi. Kristus on ylösnousseiden esikoinen, kuten 
Paavali toisaalla sanoo: ”esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun 
hän tulee” (1. Kor. 15:23).

Tässä  kohdassa  on  siten  jatkuvasti  kyse  siitä  lohdutuksesta,  jota  Paavali 
julistaa kärsimysten keskellä eläville uskoville. Hän vakuuttaa, että Hengen lahja 
on samalla lupaus ruumiin lunastamisesta. Ylösnousemus on varma. Jumala on 
suorastaan  edeltä  määrännyt  meidät  Pojan  kaltaisiksi,  koska  uskomme 
keskuksena on kuolleista herätetty Kristus.

Saatuaan tämän lodutuksen kirjoitetuksi Paavali tyylilleen uskollisena toistaa 
käyttämänsä  sanat  käännetyssä,  kiastisessa  muodossa:  ”Ne,  jotka  Jumala  on 
edeltä  määrännyt,  hän  on  myös  kutsunut”.  Nuo  ylösnousemukseen  määrätyt 
uskovat ovat siis juuri niitä syntisparkoja, jotka Jumala on armossaan kutsunut 
pelastukseen tämän syntisen sukukunnan keskeltä. Muuta edeltä määräämistä tai 
valintaa ei pelastuksen suhteen ole olemassa.

Jumala on kyllä määrännyt tuomion jo ennalta. Kaikki Aadamin jälkeläiset 
ovat  samassa  asemassa.  Jokaista  uhkaa  iankaikkinen  kuolema  pois  Jumalan 
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yhteydestä.  Juuri  näille  synnin  vallassa  oleville  Paavali  julistaa  pelastuksen 
sanomaa. Kristuksen evankeliumi on tarjona jokaiselle, poikkeuksetta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että juutalaisen opetuksen tavoin Paavali pitää 
Jumalan  tuomiota  ennalta  asetettuna.  Tuomio  tulee  varmasti  kohtaamaan 
jumalattomia.  Vapaan tahdon oppiin ei  kuitenkaan ole paluuta.  Ihmisiä ei  voi 
jakaa  hyviin  ja  pahoihin  vain  ihmisten  omien  mittapuiden  mukaan.  Paavalin 
käsitys on radikaali. Jumalan tuomio koskee kaikkia ihmisiä. Kaikki Aadamin 
jälkeläiset ovat synnin alla ja heitä odottaa rangaistus. 

Paavalin predestinaatiokäsitys ei siten edusta missään mielessä niin sanottua 
kaksinkertaista  predestinaatiota.  Jumala  ei  ole  valinnut  vain  tiettyjä  ihmisiä 
valmiiksi pelastukseen. Edes hurskauden harjoittaminen ei voi päästää Aadamin 
jälkeläisiä tuomion alta.  Jumala ei myöskään ole määrännyt joitain ihmisiä jo 
ennalta  kadotukseen.  Tuomion  predestinaatio  on  yksinkertainen:  se  koskee 
kaikkia  maailman  ihmisiä.  Jumala  on  vanginnut  kaikki  ihmiset  syntiin  ja 
tottelemattomuuteen  sekä  tuomion  alle.  Vain  siten  hän  voi  järjestää  kaikille 
pelastuksen samalla tavalla. Yksin ehdoton tuomio antaa riittävän taustan sille 
sovitukselle, joka on toteutunut Kristuksen uhrikuolemassa. Siksi kuka tahansa 
voi pelastua. Armo on auki jokaiselle.

 
19.6. Kristukselta tuleva vanhurskaus  

Paavalin  vanhurskauttamiskäsityksestä  on  tarkasteltu  monta  tärkeätä  piirrettä. 
Vanhurskaus merkitsee hänelle ensinnäkin hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Se 
merkitsee  rakkauden  mukaista  elämää  ja  puhdasta  sydäntä.  Vanhurskaus  on 
lisäksi synnin vastakohta. Siksi syntisten ihmisten ongelmana on nimenomaan 
vanhurskauden  puute.  Jumalan  edessä  vanhurskas  ihminen  kestäisi  jopa 
tuomiolla. Syntiselle ei käy aivan näin hyvin. Paavalin mukaan Jumalan tuomio 
on jo asetettu. Ihmiset oli määrätty Jumalan tuomion alaisiksi. Rakkaudessaan 
Jumala kuitenkin lähetti Kristuksen ja tuomitsi synnin hänen ”lihassaan”. Siksi 
synnin vankilaan suljetut ihmiset pääsevät Kristuksen tähden täysin vapaiksi ja 
saavat vanhurskauden lahjaksi. 

Jotta  voitaisiin  paremmin  ymmärtää,  mitä  Paavali  opettaa  vanhurskauden 
lahjasta,  täytyy  kiinnittää  huomiota  yhteen  pieneen,  mutta  tärkeään  termiin. 
Paavali  puhuu  paljon  Jumalan  vanhurskaudesta.  Tuo  termi  on  hieman 
monimutkainen. Se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään Jumalan oikeamielisyyttä. 

Olisi helppo ajatella, että Jumalan vanhurskaus tarkoittaisi Jumalan toimintaa 
tuomarina.  Asia  on  kuitenkin  aivan  päinvastoin.  Jumalan  vanhurskaudesta 
puhutaan Vanhassa testamentissa ja juutalaisissa kirjoituksissa paljon (5. Moos. 
33:21; 1. Sam. 12:7; Ps. 103:6) ja sillä tarkoitetaan Jumalan pelastavaa työtä, 
hänen pelastustekoaan. Kyseessä ei siis ole pelkkä Jumalan ominaisuus, vaan se 
tarkoittaa myös hänen toimintaansa ihmisten pelastamiseksi. “Autuas se kansa, 
joka tuntee juhlariemun... sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan” (Ps. 
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89:16-17;  1938  käännös).  Tämä  vanhurskaus  merkitsee  suurta  oikeutta:  “hän 
tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata” (Ps. 96:13). Jesajakin 
tietää  odottaa  pelastuksen  tulevan  Jumalan  vanhurskauden  kautta:  “Minun 
oikeuteni lunastaa Siionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat.” (Jes. 1:27).

Paavalin  kirjeissä  tällainen  käsitys  Jumalan  vanhurskaudesta  tulee  esille 
parhaiten  Roomalaiskirjeen  kolmannessa  luvussa.   Sitä  pidetään  Paavalin 
vanhurskauttamisopetuksen  ydinkohtana.  Siinä  Paavali  asettaa  vanhatesta-
mentillisen lupausten ajan ja Kristuksessa ilmoitetun pelastuksen jälleen kerran 
vastakkain. Laki ja profeetat todistivat vanhurskaudesta, mutta “nyt Jumala on 
kuitenkin laista  riippumatta  tuonut  ilmi  vanhurskautensa” maailmassa (Room. 
3:21). 

Mainittu Jumalan vanhurskaus on hänen pelastava työnsä. Paavalin mukaan 
uusi  pelastus  perustuu  uskonvanhurskauteen,  jonka  Jumala  itse  lahjoittaa 
syntisille.  Se  on  ainoa  tapa  auttaa  ihmisiä,  koska  he  ovat  “vailla  Jumalan 
kirkkautta”  (Room.  3:22-23).  Armossaan  Jumala  oli  “jättänyt  rankaisematta 
ennen tehdyt synnit” ja tuominnut ne kaikki Kristuksessa. Näin Kristuksesta tuli 
syntiuhri  ja  sijainen  meidän  edestämme.  Ihminen  ei  voi  saavuttaa  omaa 
vanhurskautta, vaan Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen (3:26). 
Vanhurskaus  onkin  Paavalin  mielestä  uskonvanhurskautta:  “ihminen  tulee 
vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja” (Room. 3:28). 

Edellä  nähtiin,  että  Mooseksen  laki  oli  Paavalille  yksi  suuri  kokonaisuus, 
jossa oli monia eri puolia. Toisaalta häntä painoi lain vaatimus aivan tavallisen 
elämän  kohdalla.  Jos  joku  ei  täytä  rakkauden  lain  vaatimusta  jokaisessa 
yksityiskohdassa,  hän on periaatteessa koko Jumalan rakkauden rikkoja.  Siksi 
lain vaatimus tuntui perin ahdistavalta. 

Toisaalta Paavali tiesi, että jumalanpalveluksen, lain tekojen tekemisen aika 
oli tullut päätökseen. Temppelin uhrit olivat tulleet tarpeettomiksi, kun Kristus 
oli antanut oman uhrinsa. Pappien toiminta oli tullut tarpeettomaksi, kun Kristus 
ylimmäisenä pappina oli noussut taivaaseen toimittamaan uhriverellä sovituksen 
taivaan temppelissä. 

Siksi  Paavali  päätyi  evankeliumin  huikaisevaan  todellisuuteen.  Kristus  on 
jokaisessa  kohdassa  suurempi  kuin  Mooseksen  laki.  Kristuksen  rakkaus  on 
täydellisempi kuin vanhan liiton käskyt. Kristuksen uhri on merkittävämpi kuin 
vanhan liiton jumalanpalvelus. Siksi uhri sovittaa kaikki rikkomukset Jumalan 
lakia vastaan. Hänen sijaiskuolemansa poistaa lain kirouksen syntisen elämästä. 

Kristuksesta  tulee silloin ihmisen uskonto ja  temppeli.  Muuta temppeliä  ja 
muita pappeja ei enää tarvita. Hän on tie Jumalan valtakuntaan. Hänessä ihminen 
oksastetaan siihen valitun  kansan puuhun,  joka  on elänyt  uskosta  lupaukseen 
kaikkina  vuosisatoina.  Siksi  jopa  maallinen  Israel  muuttuu  hengelliseksi 
Israeliksi. Ulkonaisia uskonnollisia merkkejä Jumalan kansaan kuulumisesta ei 
enää tarvita. Oikea ympärileikkauskin on sydämen ympärileikkaus Hengessä. 

Kristuksessa  toteutuu  kokonaisuudessaan  se  usko,  jota  Vanha  testamentti 
opettaa. Kristus on todellinen Jumalan Poika, joka on tie, totuus ja elämä. Siksi 
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lain teot saa jättää taakse. Vanhoihin tapoihin ei ole paluuta, jos ne vähänkään 
yrittävät peittää Kristusta näkyvistä. Täydellinen puhtaus ja vanhurskaus tulevat 
syntisille lahjaksi Kristuksen työn perusteella. Vanhurskaus on yksin uskosta ja 
yksin armosta.

Kun Paavali alkoi lukea Vanhaa testamenttia uudelleen tästä näkökulmasta, 
hän  ymmärsi  pyhien  kirjoitusten  kertovan  evankeliumista  kohta  kohdalta. 
Luottamus  Jumalan  lupaukseen  armosta  on  Paavalin  mielestä  ollut  kaikkina 
aikoina  tie  Jumalan  yhteyteen.  Siksi  jo  Abraham  on  esimerkki 
uskonvanhurskaudesta. Hän sai lupauksen pelastuksesta ja uskoi Jumalaa. Siksi 
juuri  usko  luettiin  hänelle  vanhurskaudeksi.  Niinpä  Abrahamin  uskosta  tulee 
esikuva myös meidän uskollemme. “Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän 
uskoo Jumalaan,  joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi,  Jumala lukee hänen 
uskonsa vanhurskaudeksi” (Room. 4:5). 

Usko ei ole teko, vaan Jumalan lahja. Koska uskon sisältönä on vanhurskaus 
itse, uskon sisältönä on viime kädessä Kristus. Uskonvanhurskaus merkitsee sitä, 
että Jumalan lahjoittaa Kristuksen syntiselle. Siksi pelastuksessa ei mikään enää 
ole  kiinni  meistä.  Lahja  annetaan  pahoille  ja  tuomion  alla  kamppaileville 
ihmisille ilmaiseksi.

Näin Paavali jatkaa Jeesuksen sanoman eteenpäin viemistä. Jeesus tunnettiin 
syntisten  ystävänä.  Hän  vei  evankeliuminsa  niille,  joita  mikään  juutalaisten 
ryhmä  ei  enää  huolinut  joukkoonsa.  Hän  kohtasi  sellaisia  ihmisiä,  joiden 
syntisyydestä ei kellään ollut epäselvyyttä. Näille jumalattomille Jeesus tarjosi 
tien  Jumalan  valtakuntaan.  Saman  tekee  Paavali.  Hän  muistuttaa,  että  armo 
annetaan Jumalan vihollisille, jumalattomille ihmisille. Niin järjetön on Jumalan 
sanoma. Niin mahdoton se on suuria uskonnollisia menoja odottavalle ihmiselle. 
Terveet  eivät  koskaan  ole  tarvinneet  parantajaa.  Syntisille  Jeesuksen 
evankeliumi, jumalattoman vanhurskauttamisen sanoma, kyllä kelpaa.

Kristus  on  Paavalille  siten  sekä  vanhurskauttamisen  aikaansaaja  että 
vanhurskauttamisen  lahja.  Kun  Jumala  pelastaa  meidät,  hän  antaa  meille 
Kristuksen  itsensä.  Siksi  Jumalan  valtakuntaan  siirtyminen  on  yhdistymistä 
Kristukseen.  Paavalin  mukaan tämä tapahtuu  siinä  tilanteessa,  missä  ihminen 
pestään puhtaaksi synnistä,  eli  kasteessa.  Paavali  yhdistää vanhurskauttamisen 
kasteen tuottamaan uudistukseen: “me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen 
Jeesukseen,  olemme  hänen  kuolemaansa  kastetut...  joka  on  kuollut,  se  on 
vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:3, 7; vrt. Kol. 2:12). 

Paavalin ajatus ei täysin nouse enää esille nykyisestä raamatunkäännöksestä. 
Vanhurskauttamista koskeva sana on siinä joutunut väistymään sujuvan suomen 
kielen  tieltä.  Paavalin  ajatus  ei  kuitenkaan  ole  muuttunut.  Yhteys  Kristuksen 
kuolemaan tuottaa meille lahjavanhurskauden. Siksi Kristuksessa oleville ei ole 
olemassa  enää mitään kadotustuomiota.

Kasteessa  Kristus  lahjoitetaan  syntiselle.  Se  on  Paavalin  sanoma  myös 
Galatalaiskirjeessä:  “laista  on  tullut  meille  kasvattaja  Kristukseen,  että  me 
uskosta vanhurskaiksi tulisimme... te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia 
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Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette 
Kristuksen päällenne pukeneet” (Gal. 3:24-27). Kristus on uskon lahja. Hän on 
kasteen valkoinen vaate, puhtaus, joka annetaan ilman ansioita. Hänet “puetaan 
päälle” kasteessa. 

Kristuksen  “päälle  pukeminen”  tarkoittaa  sisällön  puolesta  samaa  kuin 
Kristuksessa  oleminen.  Filippiläiskirjeessä  Paavali  muistuttaa  tästä  Kristus-
yhteydestä  tavalla,  jota  nykyinen  raamatunkäännös  ei  kykene  täysin 
seuraamaan: 

”Niinpä  minä  todella  luen  kaikki  tappioksi  tuon  ylen  kalliin,  Kristuksen 
Jeesuksen,  minun  Herrani,  tuntemisen  rinnalla...  että  voittaisin  omakseni 
Kristuksen  ja  minun  havaittaisiin  olevan  hänessä  ja  omistavan,  ei  omaa 
vanhurskautta,  sitä,  joka  laista  tulee,  vaan  sen,  joka  tulee  Kristuksen  uskon 
kautta.” (Fil. 3:8-9).

Nykypäivän ihmiselle Kristuksessa oleminen saattaa olla käsitteellisesti outo 
asia.  Sen takia  raamatunkäännöksessä  monessa  kohdin  luovuttiin  tuon termin 
käytöstä.  Uskon  näkökulmasta  kyseessä  on  kuitenkin  syvempi  asia  kuin 
ulkonainen yhteys Kristukseen tai hänen ystävyytensä löytäminen. Kristuksessa 
oleminen merkitsee salattua yhteyttä Jumalan Poikaan Pyhässä Hengessä. Hän 
itse on uskon lahja.  Hän on syntisen täysi  vanhurskaus.  Hän on vaate,  johon 
ihminen on puettu, ja hän itse asuu uskon kautta pelastettujen sydämissä. Siksi 
pelastus  ja  vanhurskaus  ovat  pelkkää  lahjaa.  Tätä  on  syntisen  saama  vieras 
vanhurskaus  –  kuten  luterilainen  perinteemme  asian  toteaa  –   joka  on  aina 
täydellistä eikä koskaan voi turmeltua.

Paavalille sovituksen sanoma oli hänen koko elämäntyönsä keskus. Hän julisti 
Jumalan  halua  sovintoon  ihmisten  kanssa:  “Me  olemme  siis  Kristuksen 
lähettiläitä,  ja  Jumala  puhuu teille  meidän kauttamme.  Pyydämme Kristuksen 
puolesta:  suostukaa  sovintoon  Jumalan  kanssa.  Kristukseen,  joka  oli  puhdas 
synnistä,  Jumala  siirsi  kaikki  meidän  syntimme,  jotta  me  hänessä  saisimme 
Jumalan vanhurskauden.” (2. Kor. 5:20-21). 

Kristuksen uhri  tuottaa  sovinnon Jumalan ja  ihmisen välille.  Jumalan viha 
syntiä kohtaan on talttunut. Rikollisuudet on sovitettu. Pyhyyden vaatimuksen 
sijaan on tullut rauhan sanoma. Sen perusteena on Kristuksen työ. Jumala siirsi 
häneen kaikkien ihmisten synnit ja tuomitsi ne hänen ristinkuolemassaan. Näin 
Jumalan vanhurskaus, hänen pelastava tekonsa, saavuttaa syntiset, jotka saavat 
olla uskosta vanhurskaita.

Täten  myös  vanhurskauttamisen  opetus  muistuttaa  meitä  Jumalan 
loppumattomasta rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Jumala pyrkii löytämään uuden 
yhteyden ihmiseen. Tavoitteena on rauha Jumalan kanssa. “Kun nyt Jumala on 
tehnyt meidät,  jotka uskomme, vanhurskaiksi,  meillä on Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.” (Room. 5:1). Uskosta vanhurskaaksi 
tulleiden  kohdalla  vihollisuuden  aika  on  ohi.  Tilalle  ovat  tulleet  yhteys  ja 
rakkaus. 
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19.7. Mitä jumalattoman vanhurskauttaminen merkitsee?

Kooten  voidaan  sanoa,  että  vanhurskauttamisteologian  ymmärtäminen  vaatii 
monen eri yksityiskohdan yhdistämistä. Asiaa helpottaa se, että kyse ei ole yhden 
sanan tai  käsitteen avaamisesta.  Sen sijaan kokonaisuus on monimutkainen ja 
teologisena  oppina  se  on  monen  eri  tekijän  summa.  Siksi  ei  ole  ihme,  että 
kysymys vanhurskauttamisesta on ollut kautta kirkkohistorian hyvin kiistelty ja 
ongelmia  tuottava  opinkohta.  Samalla  kuitenkin  sen  teologinen  analyysi 
muistuttaa, miksi se on muillekin kuin luterilaisille pelastusopin ehdoton kruunu. 

Ensimmäiseksi  on  muistettava  Jeesuksen  opetuksen  sisältö  ja  varhaisen     
seurakunnan  uskontaju,  joka  rakentui  Vanhan  testamentin  profeetallisille 
kirjoituksille. Sekä vanhurskauttamisen terminologia että teologian yleispiirteet 
on saatu Jesajan kirjasta. Taustana on Jesajan näkemys Jumalan vanhurskaudesta. 
Se  tarjoaa  samalla  yhdistävän  tekijän  Jeesuksen  evankeliumin  ja  Paavalin 
vanhurskauttamisopin välille. Jesajan mukaan Jumalalta tuleva vanhurskaus on 
“taivaasta  satavaa”  vanhurskautta:  “Tiukkukaa,  te  taivaat,  ylhäältä,  vuotakoot 
pilvet  vanhurskautta.  Avautukoon maa ja antakoon hedelmänänsä pelastuksen, 
versokoon  se  myös  vanhurskautta”  (Jes.  45:8;  1938  käännös).  Sama  eksiilin 
evankeliumi,  joka  Jeesuksen  opetuksessa  näyttäytyy  pelastussanomana,  saa 
Paavalin  teologiassa  erilaiset  piirteet.  Se  nousee  esiin  Jesajan  kirjan 
alkuperäisessä yhteydessä: opetuksena Herralta tulevasta vanhurskauttamisesta. 
Kun taivaasta sataa, ihmiskunnan keskellä kasvaa lahjavanhurskaus.

Muutoinkin  on  syytä  panna  merkille,  että  Paavali  saa  vanhurskautta-    
miskäsityksensä  tärkeimmät  rakennusaineet  Jeesukselta  –  asia,  joka  saattaa 
hämmentää etenkin vanhempaa teologipolvea. Tärkeimpänä taustana on käsitys 
Israelin  lankeemuksesta,  joka  historiallisena  todellisuutena  näyttäytyy  meille 
pakko-siirtolaisuutena ja Jumalan tuomioiden toteutumisena. Jeesus opettaa, että 
ulkonainen  lain  yksityiskohtien  noudattaminen  ei  riitä,  pappien  ja  fariseusten 
hurskaus on puutteellista ja Jerusalemin temppelistä on tullut varkaiden luola. 
Hän  julistaa,  että  jokaisen  juutalaisen  on  “tehtävä  parannus”  eli  tultava 
kääntymykseen. Koko ihmiskunta tulee kohtaamaan Jumalan tuomion.

Paavali opettaa samoin. Hän selittää, että kansan uskottomuus on johtanut sen     
nykyiseen  tilaansa  (Room.  3:1-8),  juutalaiset  oppineetkaan  eivät  tiedä,  mitä 
Jumalan vanhurskaus on (Room. 10:3), temppelin toimet ja kaikki lain teot eli 
Tooran  määräykset,  koko  juutalainen  hurskauselämä  eli  Avodat  Israel  on 
turhentunut,  koska  kaikki  ovat  “samassa  asemassa”,  tehneet  syntiä  ja  elävät 
vailla Jumalallista kirkkautta, synnittömyyden pyhyyttä (Room. 3:23).

Siksi käsitys pelastuksesta ja vanhurskauttamisen oikeasta sisällöstä avautuu     
vasta Jumalan taivaallisen pakkotoimen ymmärtämisen kautta: Herra on sulkenut  
kaikki ihmiset synnin vankilaan “sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin 
niille,  jotka  uskovat  Jeesukseen  Kristukseen”.  Koko  ihmiskunta  on  asetettu 
Jumalan  pyhän  tuomion  alle.  Tästä  lähtökohdasta  seuraa,  että  Aadamin 
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jälkeisellä ihmiskunnalla ei ole pelastuksen suhteen mitään muuta toivoa kuin 
Kristuksen  uhrikuoleman  tuottama  sovitus.  Jumalallinen  puhtaus  ei  voi 
langenneessa maailmassa olla muuta kuin lahjapyhyyttä. Lahjavanhurskaus on 
teologinen väistämättömyys. 

Samasta syystä juuri uskonvanhurskaus ratkaisee Paavalin mielestä teodikean     
ongelman.  Onko  Jumala  oikeudenmukainen  ja  vanhurskas?  Kykeneekö  hän 
auttamaan kansaansa, vai onko hän heikko jumaluus? Perinteinen kysymys siitä, 
voiko Jumala olla yhtä aikaa hyvä ja Kaikkivaltias, oli tärkeä myös Paavalille. 
Miksi pakkosiirtolaisuus ei tuntunut koskaan päättyvän? Miksi Daavidin Poika ei 
tullut jo Babylonin sukupolven aikana? Paavali vastaa, että Jumala ei ole ollut 
hiljaa. Hän on ollut kärsivällinen.

Paavalin  mukaan  Jumalan  hiljaisuus  on  ollut  näennäistä.  Hän  on  kautta 
historian  toiminut  koko  ajan  sekä  oman  kansansa  että  koko  ihmiskunnan 
parhaaksi. Pakkosiirtolaisuuden kurimuksen jälkeen hän lähetti oman Poikansa 
maailmaan  tuottamaan  sovituksen  ihmisten  edestä.  Jumala  viivytti 
tarkoituksellisesti  tuomiotaan  ja  näennäisesti  myös  pelastustaan,  koska  hänen 
päämääränään oli tarjota ihmisille pelastus Kristuksessa. 

Restauraation evankeliumin syvän perustan muodostaa ajatus, että Messiaan 
ilmestyminen, Jerusalemin odotetun ratsastajan saapuminen, merkitsee Jumalan 
armotekojen  toteutumista.  Kansan  ahdistuksen  ja  kärsimyksen  aika  on  ohi. 
Vaikka  Jumala  on  ahdistuksessa  eläneiden  ihmisten  mielestä  näyttänyt 
viivyttelevän  ja  pidättänyt  jumalattomia  kohtaavaa  tuomiota,  tämä  aika  on 
valmistellut Daavidin Pojan ilmestymistä. Siksi sekä Jeesus että Paavali kutsuvat 
ihmisiä  parannukseen  ja  messiaaniseen  armoliittoon  täydellisen  anteeksianta-
muksen turvin.

Roomalaiskirjeessä Paavali korostaa jumalallisen kärsivällisyyden teemaa. Se 
tulee  esille  samassa  kolmannessa  luvussa,  jossa  Paavalin  mukaan  Jumalan 
vaikeneminen  on  ollut  pitkämielisyyttä.  “Näin  Jumala  on  osoittanut 
vanhurskautensa.  Pitkämielisyydessään  hän  jätti  menneen  ajan  synnit 
rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän 
on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen.” (3:25b–
26).

Paavalin mukaan Jumalan näennäisessä hiljaisuudessa ei ole kyse armon, vaan 
tuomion  pidättämisestä.  Hurskaat  ovat  valittaneet  jumalattomien  vallan  alla, 
koska Jumala on jättänyt menneen ajan synnit  rankaisematta.  Israel on elänyt 
toisen  kansojen  seassa  ja  pyhällä  maallakin  pakanoiden  miehittämänä 
sukupolvesta  toiseen,  koska  Jumala  ei  ole  vielä  tuhonnut  maata  vihassaan. 
Jumala ei  siis  ole rankaissut ihmisiä syntien ansion mukaan, vaikka hän olisi 
voinut  tehdä  niin.  Siksi  Jumalan  kärsivällisyys  on  Paavalille  osoitus  hänen 
vanhurskaudestaan:  “hän on itse  vanhurskas  ja  tekee vanhurskaaksi  sen,  joka 
uskoo Jeesukseen” (3:25; Vrt. Room. 3:30; 4:16; 5:11; 9:30-32; 10:6; 14:23.).  

Teologisesti  tämä  laaja  näkemys  uskonvanhurskaudesta  tarkoittaa  edelleen     
sitä,  että  käsitys  “liittonomismista”  on  ollut  Uuden  testamentin  kohdalla 
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virheellinen.  Vaikka  todennäköisesti  saddukeukset  ja  myöhempi  rabbiininen 
juutalaisuus  olettivat  olevansa  liiton  kansaa,  joka  noudattaa  nomismiaan  eli 
Tooran  perinteitä,  Jeesus  ja  apostolit  eivät  ajatelleet  näin.  Sen  sijaan  jännite 
kansan identiteetin suhteen oli dramaattinen. “Koko Israel” eli lankeemuksessa ja 
Jumalan tuomion alla. Siksi koko Israelille täytyi hankkia sovitus ja pelastuksen 
mahdollisuus Jumalan Pojan työn kautta. 

Vaikein  ristiriita  löytyi  kuitenkin  siitä,  että  pelastus  lahjoitetaan  Israelille     
suuren  vihan  ajan  keskellä.  Israel,  surmaa  yhä  profeettansa  ja  tappaa  jopa 
viinitarhan  omistajan  “Pojan”,  joka  lähetetään  sen  luokse.  Tämä  Israel  elää 
paatumuksessa  ja  on  ulkokultaisuudessaan  kuin  valkoiseksi  kalkittu  hauta. 
Paavali  toteaa  saman:  “Eivät  kaikki  israelilaliset  kuulu  tosi  Israeliiin,  eivätkä 
kaikki  Abrahamin  jälkeläiset  ole  oikeita  Abrahamin  lapsia”  (Room.  9:6-7). 
Jumalan lapsia ovat lupauksen lapset, jotka ovat löytäneet Kristuksen, joka on 
Tooran  loppu  ja  lain  tekojen  ja  Israelin  jumalanpalveluksen  (Avodat  Israel) 
täyttymys: “ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo” (Room. 10:4).

Vanhurskauttamisteologian  paljastuminen  löytää  piirteensä  vain  historian     
suurta näyttämöä vasten. Israel on muuttunut toisen kansojen kaltaiseksi. Se ei 
tunnista Herraansa eikä alistu pelastavan vanhurskauden alle. Sen sijaan Israel 
elää paatumuksessa ja vastustaa Herran työtä. Tämän tiesi apostoli Paavali, joka 
kääntymyskokemuksessaan  joutui  toteamaan,  että  hän  on  taistellut  itseään 
Jumalaa vastaan (Ap.t. 9:4-5; Gal. 1:14). Sydämen Israel on kaikesta huolimatta 
olemassa.  Monet juutalaiset  kääntyvät ja ensimmäinen seurakunta on etnisesti 
juutalainen.  Näin  syntyy  käsite  “tosi  Israel”,  joka  on  Kristuksen  seurakunta, 
Kristuksen rakentama pyhä temppeli ja Kristuksen ruumis. 

Olennaista on kuitenkin – perinnettä ajatellen – vain sydämen ympärileikkaus     
Hengessä.  Pyhän  Hengen  temppeli  on  jo  Jumalan  kansaa,  vaikka  etnisesti 
evankeliumi koskeekin nyt kaikkia kansoja,  koko maailmaa. Käsin tekemätön 
temppeli  on  Jumalan  oma  rakennus.  Jumala  kokoaa  maailmasta  tosi  Israelia 
evankeliumin avulla. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Miksi 
uskonnolliset  juutalaiset  eivät  sitten  tunnista  omaa  Jumalaansa  ja  käänny 
kansakuntana  toivotun  pelastuksen  ilmestyttyä?  Ainoa  syy  Paavalin  mukaan 
liittyy  kääntymykseen  ja  armoon.  Valittuun  kansaan  ei  synnytä,  vaan  siihen 
synnytään  uudesti.  Miekka  käy  jokaisen  juutalaisen  sydämen  läpi.  Siitä 
huolimatta  Paavali  on  vakuuttunut  siitä,  että  synnin  paatumus,  joka  vaivaa 
jokaista  Aadamin  jälkeläistä,  joutuu  kerran  väistymään.  Israel  saa  riemuita 
Jumalansa  pelastavasta  vanhurskaudesta  toisten  kansojen  kanssa.  Pelastus  on 
universalistinen,  se  on  tarjolla  jokaiselle  ihmiselle.  Uskonvanhurskaus  on 
langenneen  maailman  ainoa  toivo  –  ja  sen  lahjoittaa  Jumalan  Poika, 
Kolmiyhteisen Jumalan persoona ja Kolmiyhteisen Jumalan työn toteuttaja maan 
päällä.  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20  Uusi elämä Kristuksessa

Paavalin opetus uskovien lapseudesta ja uudesta elämästä jatkaa samaa perintöä, 
mikä  on ollut  alkuseurakunnalla.  Sen ensimmäisiä  lähtökohtia  ovat  opetukset 
seurakunnasta temppelinä – aihe, jonka Paavali sai apostolien kautta Jeesukselta.  
Kristityn arkielämää koskevat puolestaan jo Jeesuksen opettamat aiheet uskosta 
ja rakkaudesta.

20.1. Tutkimuksen nykytilanne

Harnackilaisen  liberalismin  perinteessä  uuden  elämän  aihetta  on  ollut  tapana 
selittää etupäässä eettisesti. Vaikka lähtökohtana on elämä “Kristuksessa”, tuota 
suhdetta  ei  ole  nähty  mitenkään  mystisenä,  kuten  vanhempi  protestanttinen 
tutkimus  oletti.  Mystisen  sijaan  laitetaan  eettinen,  ja  siksi  Kristuksessa  ja 
Hengessä elämisestä tuleekin kristittyjen vaellusta määräävä normi.

Eettiseen  vaeltamiseen  liittyy  Paavalilla  tietty  vaikeus,  indikatiivin  ja     
imperatiivin ongelma. Toisaalta jo eletään Hengessä ja korkean etiikan mukaan. 
Toisaalta siihen pitää jatkuvasti myös kehoittaa. Se merkitsee lihan ja Hengen 
taistelua. Moni on eettisessä tulkinnassa ratkaissut jännitteen siten, että kristityn 
pitää  elämässään  ja  uskossaan  toteuttaa  se,  minkä  Kristus  on  itse  asiassa  jo 
toteuttanut.
   Eksistenssiteologiseen  tulkintaan  puolestaan  kuuluu  tietysti  se,  että  oikea 
“vaeltaminen”  on  vain  “aitoa  elämää”  ihmisenä.  Paavalin  teologian 
kokonaisuudessa tuo selitys vaikuttaa kuitenkin pinnalliselta. Yhteys Kristukseen 
on  yhteyttä  elävään  persoonaan  Hengessä.  Uudesti  luodun  ihmisen  usko  on 
rakkautta Jumalaan ja Vapahtajaan. Tuo usko herättää lihan ja Hengen välisen 
taistelun,  jossa  alkaa  loppumaton  kamppailu  syntiä  ja  sen  himoja  vastaan.  
Paavalin  lakiteologiaan  viitaten  tulee  myös  muistuttaa,  että  uutena  pidetty 
rakkauden  käsky  ei  muuta  sitä  vanhatestamentillista  käsitystä  oikeasta  ja 
väärästä,  joka  on  syntynyt  Jumalan  käskyjen  ja  Mooseksen  moraalilain 
perusteella. Laki ja rakkaus ovat aina yksi ja sama asia. Uusi käsitys rakkaudesta 
ei voi koskaan olla lain kanssa ristiriidassa.

20.2. Seurakunta temppelinä

Myös Paavali kuvaa seurakunnan Jumalan temppelinä, jossa Pyhä Henki asuu. 
Temppeli on siten uskonnollinen yhteisö. Se on käsitteenä kollektiivinen ja uusi 
“rakennus”  muodostuu  elävistä  kivistä,  ihmisistä.  Hänen  mukaansa  uskova 
ekklēsia  on Jumalan “huone”,  ja  kristityt  ovat  tämän temppelin pyhä papisto. 
Paavali puhuu vuorotellen sekä yksittäisestä uskovasta että koko seurakunnasta 
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Pyhän  Hengen  temppelinä.  Taustana  ovat  Jeesuksen  lauseet  käsin 
tekemättömästä (akheiropoieeton) temppelistä. 

Ensimmäisen  Korinttilaiskirjeen  alkuosan  retoriikka  perustuu  monin  tavoin     
temppelin rakentamisen ja uuden temppelin pyhyyden teemoihin. Paavali katsoo 
ensinnäkin olevansa “taitava rakentaja”, joka laskee perustuksen uutta temppeliä 
varten. “Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.” (1. Kor. 3:11). Tämän 
jälkeen  hän  käyttää  metaforaa  pareneesiin:  kunkin  rakentaman  hengellisen 
rakennuksen  arvo  mitataan  tuomiopäivänä,  kun  tuli  koettelee,  “millainen  itse 
kunkin aikaansaannos on” (j.  13).  Seurakunta itse on Paavalille eskatologinen 
temppeli. Siksi sen pyhyyttä ei kukaan saa turmella.

“Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos 
joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on 
pyhä, ja tämä temppeli olette te.” (1. Kor. 3:16-17)

Paavali  jatkaa  siten  Jeesuksen  opettamaa  ja  jo  juutalaisesta  teologiasta     
tunnettua  kahden  temppelin  eskatologiaa.  Israelin  Messias  on  temppelin 
rakentaja ja tämä temppeli on hengellinen yhteisö. Se on Jumalan basileia,  ja 
apostolin tehtävänä on kutsua ihmisiä tähän seurakuntaan evankeliumin avulla. 
Jeesuksen opetusta soveltaen voidaan sanoa, että näin rakennetaan eskatologista 
temppeliä  aivan  erityisen  peruskiven  varaan,  nimittäin  Pietarin  “kalliolle”  eli 
Kristus-tunnustuksen varaan (ei tietenkään Pietarin henkilön varaan).

Ontologinen  näkökulma  jatkuu  yksilöön  keskittyvällä  kuvalla  temppelistä.     
Uskosta osalliset Jeesuksen seuraajat ovat nyt se paikka, jossa Jumalan kirkkaus 
(shekina)  asuu.  Tämän teologian  mukaan jokaisen  kristityn  ruumis  on  Pyhän 
Hengen  temppeli:  “Ettekö  tiedä,  että  teidän  ruumiinne  on  Pyhän  Hengen 
temppeli?  Tämän Hengen on Jumala antanut  asumaan teissä.”  (1.  Kor.  6:19). 
Jumalan Henki ei palannut Jerusalemin kiviseen temppeliin. Sen sijaan Henki 
palaa ihmisten muodostamaan temppeliin (vrt. Ap.t. 1-2).

Paavalin  selkein  opetus  Jeesuksen  Kristuksen  eskatologisesta  temppelistä     
löytyy toisesta Korinttilaiskirjeestä (2. Kor. 6). Jakso on pareneettinen. Uskovan 
ihmisen  tulee  Paavalin  mukaan  ohjata  elämäänsä  uuden  pyhyyskäsityksen 
mukaan.  Siihen  kuuluu  erottautuminen  epäjumalanpalveluksesta.  Uudistuneen 
ihmisen tulee sulkea epäjumalat pois elämästään samalla ehdottomuudella, millä 
epäjumalien kuvat suljettiin pois Jerusalemin temppelistä. 

“Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan 
temppeli,  niin  kuin Jumala on sanonut:  –  Minä asetun heidän keskelleen ja  vaellan 
heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra 
sanoo: – Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään 
saastaiseen,  niin  otan  teidät  vastaan  ja  olen  oleva  teidän  Isänne  ja  te  olette  minun 
poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.” (2. Kor. 6:16-18). 
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Kyseessä on ainutlaatuinen katena (lat.  catena,  ketju)  eli  lainausten kooste     
pyhien  kirjoitusten  kohdista,  jotka  tarjoavat  raamattutodistuksen  Messiaan 
eskatologisesta  temppelistä.  Jakson  jokainen  lause  tai  lauseen  osa  rakentaa 
tekstien varassa näkemystä Jumalan rakentamasta pelastuksen paikasta.
    
(i)  “Minä  asetun  heidän  keskelleen  ja  vaellan  heidän  mukanaan.”  Lainaus 
Mooseksen kirjoistae korostaa sitä, miten Jumala itse asuu kansansa keskellä. Jos 
kansa elää Jumalan antamien säädösten mukaan, Herra antaa maahan rauhan (j. 
6).  Tarkasti  ottaen  kohdassa  puhutaan  Jumalan  temppelistä  kansan  keskellä: 
“Minä  pystytän  asumukseni  teidän  keskellenne  enkä  väsy  teihin.”  (3.  Moos. 
26:11). Sanatarkka käännös kuuluu: “minä asetan ilmestysmajani/telttani heidän 
keskelleen”.  Hepreankielisestä  tekstistä  löytyy  siten  varsinainen  motivaatio 
tekstikohdan käyttämiseen katenan alussa. Jumala lupaa asettaa ilmestysmajansa 
eli temppelinsä (mishkan) ihmisten keskuuteen.  
    
(ii) “Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani.” Tämän lauseen 
kohdalla edellä mainittu kahden eri tekstin yhdistyminen näkyy vielä selvemmin. 
Tooran  perustaa  täydentää  ja  tulkitsee  profeetta  Hesekielin  kirjasta  löytyvä 
toisinto: “Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja 
he  ovat  minun  kansani”  (Hes.  37:27).  Hesekielin  lauseessa  Jumala  lupaa 
armahtaa  epäjumalanpalveluksensa  tähden  luvatusta  maasta  karkoitetut 
israelilaiset  ja  koota heidät  takaisin omaan maahansa.  Babylonin vankeudessa 
elävät saavat kuulla profetian siitä, että Jumala antaa Israelin kuolleisiin luihin 
jälleen hengen. Elämään herätetyt johdatetaan takaisin omaan maahansa. “Näin 
sanoo  Herra  Jumala:  Minä  otan  israelilaiset  niiden  kansojen  keskeltä,  joiden 
sekaan he ovat joutuneet, min kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan 
maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä 
kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas. (Hes. 37:21-22)

Israelin restauraation keskushenkilönä on Hesekielin mukaan Daavidin poika,     
jonka  johdolla  kansa  saa  ikuisen  liiton  ja  taatun  rauhan.  “Minun  palvelijani 
Daavid on oleva heidän kuninkaansa, heillä kaikilla on yksi ja sama paimen.” 
Myös Hesekielin mukaan pakkosiirtolaisuuden evankeliumi toteutuu Messiaan 
johdolla. Kun pelastuksen aika koittaa, Herra saa jälleen olla Israelin Jumala.
    
(iii)  “Lähtekää  pois  heidän  joukostaan  ja  erotkaa  heistä  älkääkä  koskeko 
mihinkään  saastaiseen.”  Profeettojen  todistus  täydentyy  Jesajan  kirjan 
lainauksella.  Kyseessä  ei  ole  pelkkä  saastaisesta  erottautuminen,  vaan  myös 
eskatologinen ilosanoma pakkosiirtolaisuuden kärsimyksen alla elävälle Israelille 
(Jes. 52:11). 

Jesajan  kirjan  alkuperäisen  kohdan  mukaan  vapautuksen  lauseet  lausutaan     
vankeudessa  elävälle  Israelille:  “Irrota  kahleet  kaulastasi,  vangittu  tytär 
Siion!” (52:2). Kansa myytiin ilmaiseksi orjuuteen, ja ilman rahaa heidät myös 
lunastetaan  vapaaksi.  “Herra  on  antanut  kansalleen  lohdutuksen,  hän  on 
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lunastanut  vapaaksi  Jerusalemin!  [...]  Pois,  pois,  lähtekää  Babylonista! 
Saastaiseen  älkää  koskeko,  lähtekää  pois  sieltä,  pitäkää  itsenne  puhtaina,  te 
Herran pyhien astioiden kantajat!” (Jes. 52:9-11)

Profeetan  kehotus  erottautumiseen  tarkoittaa  nimenomaan  eksiilistä     
vapautumista ja liittymistä Jumalan pyhittämään kansaan. Tätä tukee lauseiden 
edeltä löytyvä eksiilin evankeliumin pääteksti (52:7), jonka viesti on sama, kuin 
Hesekielillä. Vapautuksen ilosanoman tullessa Jumalan basileia toteutuu: “Sinun 
Jumalasi  on  nyt  kuningas”.  Vapautuksen  viesti  tulee  pakkosiirtolaisuuden 
kahleissa  elävälle  kansalle  ja  julistaa  Babylonissa  oleville:  lähtekää  heidän 
joukostaan. Eskatologinen valtakunta on Jumalan pyhittämä ja siksi uusi ekklēsia 
erottautuu  saastaisesta.  Tämä  lause  palveli  myös  Paavalin  tavoitteita 
kehotuspuheessa.  Seurakunta  on  Jumalan  eskatologinen  temppeli,  ja  siihen 
kuuluvat uskovat erottautuvat lähtemällä pois maailmasta. Näin he erottautuvat 
saastaisuudesta samalla tavalla kuin Babyloniasta palaava Jumalan kansa. 
    
(iv)  “[N]iin  otan  teidät  vastaan.”  Eksiilin  evankeliumi  täydentyy  lyhyellä 
viittauksella Hesekielin kirjan aikaisempaan kohtaan: “minä kokoan teidät” (Hes. 
20:34).  Jumala  varoittaa  ensin  synnistä,  mutta  vastaa  kansalle  uudistamalla 
kuninkuutensa:  “Minä  vien  teidät  vieraiden  kansojen  keskeltä,  minä  kokoan 
teidät [*dekhomai] maista, joihin olen teidät hajottanut, minä kohotan väkevän 
käteni ja syöksen vihani teihin.” (Hes. 20: 33-34)

Julistus  on  kuin  suoraan  Jeesuksen  suusta.  Jumala  tuomitsee  kansan  ja     
“erottelee” heidän joukostaan kapinoitsijat. Pelastus ei koske kaikkia, vaan vain 
Israelin jäännöstä. Siksi myös Paavalin sanoma toistaa Jeesuksen intention.
    
(v) Sanomaa täydentää lapseuden evankeliumi. “[J]a olen oleva teidän Isänne ja 
te olette minun poikiani ja tyttäriäni.” Lainaus liittyy Daavidin suvun saamien 
lupausten  kollektiiviseen  tulkintaan.  Lapseus  totetuu  apostolisen  opetuksen 
mukaan nimenomaan Kristuksen eskatologisessa temppelissä, joka on seurakunta 
itse. Silloin Jumala on uskoville Isä samalla tavalla, kuin Jeesukselle (vrt. Abba; 
Room.  8:15).  Tekstien  pieni  maininta  tyttäristä  nostaa  lapseuden  teeman 
täydentäjäksi  vielä  uuden  raamattutodistuksen  Jesajan  kirjasta  (Jes.  43:6). 
Kansojen keskuuteen hajotetut sukukunnat kutsutaan takaisin pelastuksen ajan 
koittaessa: “Tuokaa kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni, tuokaa 
jokainen,  joka  on  kutsuttu  minun  nimiini,  jonka  olen  kunniakseni  luonut, 
muovannut  ja  valmiiksi  tehnyt.  (Jes.  43:6-7).  Lapseus  toteutuu  lainauksen 
mukaan siinä uudistuksessa, jossa rikkoneet otetaan takaisin valtakuntaan.

Paavalille  lainausten  edustama teologia  merkitsee  pelastuksen  seurakunnan     
perustetta.  Jeesukseen  uskovien  ekklēsia  on  Kristuksen  ruumis  ja  käsin 
tekemätön temppeli. “Mehän olemme elävän Jumalan temppeli.” Apostoli näkee 
Israelin  restauraation  toteutuneen,  kun  Daavidin  poika  sovitti  uhrillaan  koko 
syntisen  maailman.  Siksi  Jumala  pyhittää  uudessa  temppelissä  jokaisen,  joka 
tulee  hänen  armotyönsä  piiriin.  Lapseuden  aika  toteutuu  Pyhän  Hengen 
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uudistuksena. Jumalan Henki asuu uudessa temppelissä ja siksi seurakunta on 
pyhä.  Juuri  siksi  seurakuntaan  voidaan  soveltaa  eksiilin  evankeliumia  ja 
eskatologisen temppelin teologiaa samassa merkityksessä, kuin missä se esiintyy 
Vanhan testamentin profeettateksteissä. Kristuksen luokse tulevat puhdistautuvat 
epäjumalanpalveluksesta ja kaikesta saastaisuudesta. He lähtevät pois kuolleiden 
kivijumalien luota ja löytävät yhteyden elävään Jumalaan.

20.3. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan

Uskon kohde, fides quae, on Paavalille luonnollisesti välttämätöntä määritellä 
tarkasti. Hän selittää  Jumalan  ja  Kristuksen,  Isän  ja  Pojan  rinnakkaisuutta 
ensimmäisessä  Korinttilaiskirjeessä.  Tuokin  meidän  kannaltamme  tärkeä  aihe 
tulee  siellä  esille  hieman  sattumalta.  Paavali  on  kirjoittamassa  vastausta 
käytännön ongelmiin ja käyttää perusteluna hengellisesti tärkeää totuutta. Hän 
joutui  nimittäin  selvittelemään  seurakuntalaisten  suhtautumista  epäjumalille 
uhrattun  lihaan.  Asia  oli  sinänsä  tarpeellinen,  sillä  pakanauskonnoissakin 
teurastukset  olivat  usein  nimenomaan  uskonnollisia  teurastuksia.  Lihakaupan 
lihat  tulivat  siten  yleensä  pakanatemppelistä.  Sitä  kaikki  Kristuksen  seuraajat 
eivät jaksaneet hyväksyä.

Antaessaan vastauksensa Paavali pyrki selittämään epäjumalien mitättömyyttä 
ainoan  oikean  Jumalan  rinnalla.  Silloin  hän  tuli  maininneeksi  eräänlaisen 
tunnustuksen  tai  oppilauseen,  jota  yleensä  käytettäisiin  aivan  toisenlaisten 
aiheiden  yhteydessä.  Tämän  ”sattuman”  johdosta  meille  on  säilynyt  yksi 
hämmästyttävimmistä alkukirkon opetuksista, joka on sisällöltään samanlainen 
kuin Filippiläiskirjeen ajatus.

Paavalin  oma  uskontunnustus  juutalaisena  oppineena  oli  aikaisemmin 
koskenut Jumalan ainutlaatuisuutta. Israelilla sai olla vain yksi Jumala, heidän 
oma  Herransa.  Tämä  lähtökohta  oli  selvää  tietysti  jo  ensimmäisen  käskyn 
mukaan.  ”Minä  olen  Herra,  sinun  Jumalasi”,  puhui  Jumala  Israelin  kansalle. 
”Sinulla  ei  saa  olla  muita  jumalia.”  (5.  Moos.  5:6-7).  Tämän  käskyn 
todellisuudesta  nousi  Paavalin  tärkein  tunnustus,  shema-tunnustus  (”kuule”): 
”Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.” (5. Moos. 6:4).

Tämän tunnustuksen hurskaat juutalaiset lausuivat joka päivä. Se oli kuulunut 
osana myös Paavalin rukoushetkiin. Se oli lause, jonka hän oli sitonut ”merkiksi 
käteensä”  ja  ”tunnukseksi  otsalleen”.  Raamatunlausekotelot  löytyivät  myös 
talojen ovenpielistä, joita kosketettiin aina sisälle tultaessa. Tunnustus oli aina 
läsnä.  Se  oli  ollut  myös  farisealaisen  Saulin  tunnustus  ja  hän  oli  koko 
sydämestään  pitänyt  siitä  kiinni.  Juutalaisen  perinteen  näkökulmasta  on 
yllättävää, että Paavali rinnastaa Jeesuksen Isään: “Meillä on vain yksi Herra, 
Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät.” (1. Kor. 
8:6). Juutalainen shema-tunnustus saa nyt uuden merkityksen. Yhden Jumalan ja 
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kaikkien Isän rinnalla on yksi Herra, Jeesus Kristus. Usko Jumalaan merkitsee 
samalla uskoa Kristukseen. 

Paavali  muistuttaa  siitä,  että  Kristus  on  ollut  esikoinen  ja  kaikki  on  luotu 
hänen välityksellään – aivan kuten myös Kolossalaiskirjeessä kirjoitettiin. Tämä 
maailma ja kaikki, mitä siinä on, on luotu Kristuksen välityksellä. Samoin luotiin 
myös  seurakunta,  uusi  Jumalan  valtakunta.  Siihen  kuuluvat  vain  ne,  jotka 
tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Uskovat palvovat sekä Isää, ainoata 
oikeata Jumalaa, että Jeesusta, ainoata oikeata Herraa. 

Tämä käsitys Kristuksesta johtaa Paavalin Roomalaiskirjeessä huudahtamaan 
kesken  pohdintaa  israelilaisten  suhteesta  Jeesukseen:  ”Heidän  ovat  kantaisät, 
heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti 
ylistetty  Jumala,  aamen!”  (Room.  9:5).  Se  Jumalan  Poika,  jonka  monet 
israelilaiset  hylkäsivät,  on  juuri  se  todellinen  Jumala,  joka  tuo  kansalle 
pelastuksen.  Paavalikin oli  taistellut  häntä vastaan,  kunnes joutui  kohtaamaan 
hänet taivaan Herrana.

Samasta  uskosta  kasvaa  edelleen  paradoksaaliselta  kuulostava  käsitys 
Jumalan kolmiyhteydestä.  Me kohtaamme ainoan oikean Jumalan sekä Isässä 
että  Herrassa  Jeesuksessa.  Jumalalla  on  eri  persoonia,  ja  he  kaikki  auttavat 
syntisiä pelastukseen.

Myös Pyhä Henki kuuluu Paavalin mukaan Jumalan kolmiyhteyteen. Pyhän 
Hengen  kautta  Jeesus  on  korotettu  taivaalliseen  kuninkuuteen  (Room.  1:3). 
Pyhän  Henkensä  kautta  Jumala  herätti  Jeesuksen  kuolleista.  Siksi  uskoville 
annettu Pyhä Henki on vakuutena heidän ylösnousemuksestaan (Room. 8:11). 

Kolmiyhteinen Jumala toimii Paavalin mukaan jatkuvasti synnyttäen uskoa ja 
tuoden  ihmisiä  pelastukseen.  ”Mutta  Jumala  itse  vahvistaa  meitä  ja  teitä 
uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän 
on  painanut  meihin  sinettinsä  ja  antanut  meidän  sydämiimme  vakuudeksi 
Hengen.” (2. Kor. 1:21-22). Uskova onkin Paavalin mielestä Kristuksen kirje, 
joka on kirjoitettu Jumalan Hengellä ihmissydämiin (2. Kor. 3:3). Tämä tapahtuu 
siten, että Jumala lähettää sydämeemme Poikansa Hengen (Gal. 4:6).

Tähän  kolmiyhteisen  Jumalan  työhön  Paavali  itse  osallistui  apostolin 
tehtävässään.  Hän  koki  suorastaan  toimittavansa  vertauskuvallisesti  papillista 
tehtävää tuodessaan uskovista kiitosuhrin Jumalalle.

”Jumala  on  armossaan  kutsunut  minut  Kristuksen  Jeesuksen 
palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin 
pyhää  pappispalvelua,  jotta  maailman  kansoista  tulisi  Jumalalle 
mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri.” (Room. 15:15-16).

Isä Jumala on lähettänyt Paavalin matkaan. Poika Jumala on hänen sanomansa 
sisältönä, ja Pyhä Henki Jumala pyhittää evankeliumilla ihmiset pelastukseen.

Lopuksi  voidaan  arvioida  hieman  sitä,  millaisena  Paavali  näki  perinteisen 
juutalaisen  uskonsa  suhteen  Kristuksen  evankeliumiin.  Miten  ajatus  Jumalan 

���171



kuninkuudesta sopi yhteen Kristuksen korottamisen kanssa? Miten juutalainen 
käsitys Jumalan pelastavasta työstä liittyi Kristuksen tuomaan pelastukseen?

Juutalaiset  oppineet  pitivät  tärkeänä omaa monoteistista uskoaan Jumalaan, 
joka on kohdattavissa Jerusalemin temppelissä. Temppelin liturgiassa toteutuivat 
niin  Jumalan  kuninkuus  kuin  hänen  armollinen  suhtautumisensa  kansaan  – 
olihan  papeilla  oikeus  hankkia  sovitus  temppelin  uhrien  avulla.  Paavali 
puolestaan  kuvasi  Kristuksen  taivaallisena  kuninkaana  kirkkauden 
valtaistuimella, Jumalan oikealla puolella. Valtaistuimen paikka oli taivaallisen 
temppelin  kaikkeinpyhimmässä.  Kristus  on  astunut  sinne,  missä  juutalaisten 
mukaan vain Jumala saattoi olla. 

20.4. Usko ja rakkaus

Paavalin mukaan uutta elämää kuvaa toki myös kristityn henkilökohtainen usko 
Kristukseen, fides qua. Tässä hän liittyy olennaisesti Jeesuksen opetukseen siitä, 
että usko evankeliumiin on uuden elämän avain. “Minä en häpeä evankeliumia, 
sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin 
juutalaisille,  sitten  myös  kreikkalaisille.  Siinä  Jumalan  vanhurskaus  ilmestyy 
uskosta  uskoon.  Onhan  kirjoitettu:  ‘Uskosta  vanhurskas  saa  elää’.”  (Room. 
1:16-17).

Usko liittyy vanhurskauteen siten, että pelastava vanhurskaus on nimenomaan     
uskonvanhurskautta. Todellinen Jumalan edessä kestävä vanhurskaus paljastuu ja 
“ilmestyy” vain uskolle. Usko Kristukseen avaa silmät näkemään hänet ainoana 
ja täydellisenä pelastuksena ja vanhurskautena.

Usko  saa  sisältönsä  siitä  ylösnousemussanomasta,  joka  on  varhaisen     
seurakunnan julistuksen keskuksessa. Niinpä Roomalaiskirjeen huippukohdassa 
esitellään  “uskon  sana”  juuri  kyseisten  lausumien  avulla.  “Jos  sinä  suullasi 
tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt 
hänet  kuolleista,  olet  pelastuva.  Sydämen  usko  tuo  vanhurskauden,  suun 
tunnustus  pelastuksen.”  (Room.  10:  9-10).  Uskonlausuma  kertoo 
ylösnousemuksesta.  Sen merkitys  puolestaan on Jeesuksen herruudessa,  jonka 
(yleensä  kastekoulutuksen  saanut)  ihminen  tunnustaa  ytimekkäällä  tunnus-
tuksella, homologialla “Jeesus on Herra”.
   Usko tulee konkreettiseksi elämässä ja saa seurauksensa ihmissuhteissa. Niitä 
koskevissa aiheissa Paavalin johtavana ajatuksena on rakkauden laki, joka sekin 
palautuu viime kädessä Jeesuksen opetukseen. Usko on elämyksellinen asia ja 
sitä  seuraavat  monet  merkit.  Paavali  on  joutunut  kirjoittamaan  seurakunnille 
armonvaikutusten  paikasta  seurakuntaelämän  osana  (1.  Kor.  12;  14).  Mutta 
tärkeimmälle sijalle noissa kaikissa teemoissa nousee rakkaus, jonka ihmeellinen 
ylistys  kohdassa  1.  Kor.  13  on  avain  siihen,  miten  Paavali  ymmärsi  uuden 
elämän Kristuksessa.

���172



   Tuon jakson mukaan rakkaus  nousee  tärkeimmälle  sijalle  profetoimisen ja 
uhrautuvan toiminnan ohi.  “Vaikka minulla  olisi  kaikki  usko,  niin että  voisin 
siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään” (13:2). Rakkaus 
on lain täyttymys ja siksi se on Jumalan (luomis)tahdon äärimmäinen ihanne. Se 
on kärsivällinen ja lempeä eikä etsi omaa etuaan. Rakkaus lähimmäisiä kohtaan 
on kristillisen yhteiselämän ja kilvoituksen yksinkertainen sisältö, joka kuitenkin 
kattaa kaiken olennaisen. 
   Saman näkemyksen tuo esille Roomalaiskirje. “Älkää olko kenellekään mitään 
velkaa,  paitsi  että  rakastatte  toisianne.  Joka  rakastaa  toista,  on  täyttänyt  lain 
vaatimukset.” (Room. 13:8).  Kuuliaisuus Jumalan tahdolle merkitsee sitä,  että 
uskova antaa koko elämänsä uhriksi Jumalalle. Se merkitsee mielen uudistumista 
Jumalan  tahdon  mukaan  (Room.  12:1-2).  Ohjaus  tuohon  kuuliaisuuteen  tulee 
Paavalin  kirjeissä  esille  suorien  kehoitusten  kautta:  “Olkoon  rakkautenne 
vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä” (12:9).
   Paavali näkee tuon kuuliaisuuden niin olennaisena tekijänä omassa elämässään, 
että hän palaa sitä kuvatessaan jopa askeesin terminologiaan: “Kohdistan iskut 
omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, 
minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun” (1. Kor. 9:27). Rakkauden tavoite on 
olemukseltaan Jumalan hyvä tahto.  Siksi  uskovan elämään jää aina erikoinen 
jännite vapauden lain ja rakkauden lain välille. Tuon jännitteen Paavali selittää 
opetuksella lihan ja Hengen välisestä taistelusta.

20.5. Lihan ja Hengen taistelu

Lihan  ja  Hengen  välinen  taistelu  on  Paavalin  mukaan  todellinen  kristityn 
tuntomerkki. Jokainen uskova on kutsuttu vapauteen. Yksikään ei saa kuitenkaan 
tuon  vapauden  varjolla  päästää  itsekästä  luontoaan  valloilleen  (Gal.  5:13). 
Tuollaisen  jännitteen  perustelu  löytyy  Paavalin  antropologiasta.  Syntiin-
lankeemuksen alainen ihminen on olemukseltaan “liha”,  joka ei  halua alistua 
Jumalan  rakkauden  lain  alle.  Uskossa  ihminen  saa  Jumalalta  lahjaksi  Pyhän 
Hengen, joka antaa uuden yhteyden Luojaan ja Lunastajaan. 
   “Liha haluaa toista kuin Henki,  Henki toista kuin liha.  Ne sotivat  toisiaan 
vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole 
lain  alaisia.”  (Gal.  5:17-18).  Liha  on  ihmisen  vanha  luonto.  Se  on  Jumalan 
vihollinen eikä halua toteuttaa Jumalan tahtoa. Sen päämääränä on itsekkyyden 
toteuttaminen.  Niinpä  lihan  teot  ovat  siveettömyyttä  ja  vihan  pitoa  (Gal. 
5:19-20).  Niitä  kuvatessaan  Paavali  käyttää  aikaisemmin  mainittuja  viisaus-
teologisia  syntilistoja.  Lihan  teot  erottavat  ihmisen  Jumalasta:  “ne,  jotka 
syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa” (j. 21). 

Uskova  ei  kuitenkaan  voi  hyvällä  omatunnolla  pysyä  synnissä.  Henki     
muistuttaa  häntä  aina  tehden  hänet  syylliseksi  Jumalan  edessä.  Kristitty  elää 
uutta  elämäänsä  armosta  ja  anteeksiantamuksesta.  Siksi  hän  saa  elää  lain 
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tuomasta syyllisyydestä vapaana, vaikkakin rakkauden lain velvoittamana (vrt. 
Room. 6).
   Hengen hedelmä tuottaa elämään myös paljon hyvää. Paavali luettelee Hengen 
tuottamaksi uudeksi elämäksi mm. ilon, rauhan ja kärsivällisyyden. Syntisessä 
lihassa elävä ihminen ei  ole predestinoitu synnin valtaan,  vaan hän saa myös 
nauttia Hengen ihmeellisestä hedelmästä uudessa elämässään. Lihan ja Hengen 
taistelussa häntä ohjataan kuuliaisuuteen lähimmäisenrakkaudessa.

20.6. Elämä Hengessä

Uskovalle lahjoitettu Henki on erityisesti lapseuden Henki. Juuri Henki todistaa 
lapseudesta ja tekee Kristuksen läheiseksi ja Jumalan isäksi (Room. 8:14-16). 
“Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia” (j. 
16). Siten myös lapseuden aihe Paavalin opetuksessa jatkaa sujuvasti Jeesuksen 
opetusta lopun ajan seurakunnan saamasta uudesta lapseudesta. 
   Lapseuden  Henki  antaa  myös  toivon  tulevasta  elämästä.  Se  on  vakuutena 
ylösnousemuksesta, joka tulee viimeisenä uudistuksena viemään uskovat uuteen 
elämään.  “Jos  siis  teissä  asuu  Jumalan  Henki,  hänen,  joka  herätti  Jeesuksen 
kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös 
teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.” (Room. 8:11).
   Lapseuden Henki jatkaa lopun ajan eskatologista uudistusta myös siten, että 
Henki jakaa karismaattisia lahjoja seurakunnalle. Ne toteutuvat mm.  profetiana, 
kielilläpuhumisena,  parantamisena,  palveluna,  opettamisena  ja  rohkaisemisena 
(Room.  12;  1.  Kor.  12-14).  Hengen  lahjat  annetaan  “yhteiseksi  hyödyksi”  ja 
niiden tavoitteena on Jumalan valtakunnan leviäminen.
   Uusi seurakunta puolestaan on Jumalan kansa ja Kristuksen ruumis. Nuo kaksi 
piirrettä  ovat  keskeisiä  Paavalin  ajattelussa.  Israelin  ja  kirkon  välillä  on 
jatkuvuus,  ja  tulee  muistaa,  että  pakanakristityt  tulevat  Paavalin  mielestä 
oksastetuksi varsinaiseen puuhun, joka on Israel. Kristuksen ruumiin puolestaan 
luo itse Kristus, ja ihmiset ovat hänessä jäseninä. Yhteys Kristukseen toteutuu 
erityisesti  evankeliumin  sanan,  kääntymykselle  tulevan  kasteen  ja  uskoville 
tarjottavan ehtoollisen kautta.
   Paavalin  opetus  uskovan elämästä  muistuttaa  hyvin  pitkälle  sitä  opetusta, 
jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen. Vastaavasti kristityn uskonelämä muistuttaa 
opetuslasten  elämää.  Keskeisimmän  identiteetin  Kristuksen  seuraajalle  antaa 
usko  Jumalaan  ja  hänen  Poikaansa.  Armahdettu  ja  Jumalan  valtakunnan 
lapseuteen  otettu  uskova  elää  uudessa  eskatologisessa  todellisuudessa.  Sen 
keskeisenä  olemuksena  on  anteeksiantamus.  Armollisuus  ohjaa  uskovia 
puolestaan  lähimmäisen  rakastamiseen,  jotta  Jumalan  tahto  voisi  toteutua. 
Viimeisten  aikojen  seurakunta  elää  maan  päällä  toivossa,  jonka  Jumala 
Henkensä kautta on antanut omilleen: luomakunnan uudistus tulee tapahtumaan 
ylösnousemuksessa, joka vie Jumalan lapset ikuiseen elämään.  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21  Kaste ja ehtoollinen

Kaste  ja  ehtoollinen  tulevat  Paavalin  tekstissä  esille  ennen  kaikkea 
missionaarisen  toiminnan  ja  sen  seurauksena  syntyvän  seurakunnan 
peruselementteinä.  Kirjeiden  kirjoittamisaikana  esiintyneiden  kiistojen  tähden 
Paavali  on  liittänyt  tekstiinsä  yllättävän  runsaasti  materiaalia  molemmista 
aiheista.

21.1. Tutkimuksen nykytilanne

Kastetta ja ehtoollista koskevassa keskustelussa liitytään usein melko yleiseen 
konsensukseen. Kasteessa ihminen liitetään Kristuksen ruumiiseen, ja hän tulee 
Kristuksessa  osalliseksi  uudesta  elämästä.  Ehtoollisessa  hän  tulee  osalliseksi 
Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemasta. Kaikki ehtoollisenviettoon osallistuvat 
liittyvät Kristuksen ruumiin jäseninä yhteen. 
   Eksistenssiteologian perinteessä kuitenkin sekä kaste että ehtoollinen tulkitaan 
eettisen periaatteen avulla. Uuden elämän osoittaa uskovan vaellus ja ehtoollisen 
tuoma yhteys johtaa vastuun ottamiseen toisista. Vaikka kuuliaisuus ja vastuun 
ottaminen kuuluvat  erityisesti  Paavalin lakikäsitykseen,  ne eivät  tuolla  tavalla 
liity  kasteeseen  ja  ehtoolliseen.  Vaikka  kaste  ja  ehtoollinen  siis  mainitun 
käsityksen  mukaan  liittävät  uskovan  Kristukseen,  ne  ovat  lopulta  vain 
tapahtumia, jotka ohjaavat ihmisen eettiseen vaellukseen.  
   Tuosta näkemyksestä puuttuu se Paavalille tärkeä olemuksellinen lähtökohta, 
että kaste merkitsee uutta elämää ja uudistumista Jumalan lahjoittaman Hengen 
perusteella. Kasteen kautta Kristus tulee asumaan ihmiseen. Samoin ehtoollinen 
merkitsee osallisuutta Kristuksesta.

21.2. Kaste Kristuksen kuolemaan

Tunnemme Paavalin kasteopetusta melko hyvin niiden kastetunnustusten kautta, 
joita  on  säilynyt  hänen  kirjeissään.  Aikaisemmin  on  käsitelty  esimerkiksi 
“Jerusalemin” tunnustusta (1. Kor. 15) ja “uskon sanaa” (Room. 10:9). Ne eivät 
ole liittyneet pelkästään julistuk-seen, vaan niitä on varsin selvästi käytetty myös 
kasteen yh-teydessä. Vastaava lausuma on nimittäin Paavalin ajatusten taustalla 
hänen esittäessään kasteteologiaa Roomalaiskirjeen luvussa 6:3–4.

"Kristukseen Jeesukseen kastetut...    
kastettu hänen kuolemaansa...    
haudattiin yhdessä hänen kanssaan...    
Kristus... herätettiin kuolleista."     

   Kohdassa tulevat esille samat piirteet kuin ensimmäisen Korinttilais-kirjeen 
luvussa  15.  Sen mukaan Kristus  on kuollut  meidän syntiemme tähden,  hänet 
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haudattiin  ja  hän  nousi  kolmantena  päivänä  kuolleista.  Tuon  tunnustuksen 
kasteoppilaat  olivat  todennäköisesti  joutuneet  opettelemaan  ulkoa. 
Johdonmukainen yhteys Paavalin tekstin ja kirjeen vastaanottajien välillä löytyy 
seurakunnissa  yleisestä  kasteopetuksesta.  Useimmat  kuulijoista  olivat  saaneet 
kaste-opetusta ja käyneet kas-teella, osa oli ehkä juuri kastekoulussa. 

Paavalin  kasteopetus  (Room  6)  sisältää  muutamia  keskeisiä  seikkoja.     
Ensiksikin  uskovat  ovat  kasteessa  kuolleet  yhdessä  Kristuksen  kanssa. 
Lähtökohtana ajatukselle on Paavalin ihmiskäsitys. Synnin tähden ihmiset ovat 
kuoleman alaisia  koko elämänsä  ajan.  Paavalin  antropologiaan kuuluu ajatus, 
että  ihmiskunta  on  “kuollut”  jo  Aadamissa.  Kasteessa  tuo  kuolema  tulee 
hengelliseksi  todellisuudeksi,  koska  uskovat  kuolevat  Kristuksen kanssa.  Kun 
Kristus  kuoli  syntien  tähden,  hän  kuoli   sijaisena  kaikkien  ihmisten  syntien 
edestä. Kasteessa uskova yhdistetään Kristukseen ja tämän työ luetaan ihmisen 
hyväksi. Siksi ihmiskunnan kuolema synnin valtana ja viimeisenä tuhovoimana 
on jo kuoltu. 
   Suhteessa Jumalaan tuo kuolema on yhtä todellinen kuin Kristuksen kuolema. 
Hänet haudattiin ja toivo elämästä oli mennyttä. Samoin uskovien hengellinen 
kuolema on tullut todelliseksi ja päätynyt hautaan. Heidät “haudattiin yhdessä 
hänen kanssaan”. Synti on saanut rangaistuksensa ja tuomio on langetettu. 
   Tuolla  perusteella  uusi  elämä on täyttä  Jumalan ihmettä.  Niinkuin  Kristus 
herätettiin  kuolleista,  niin  kastetuissakin  juuri  Kristukseen  kastettuina  syntyy 
uusi  elämä  eli  usko.  Jumala  synnyttää  sen  uutta  luovalla  ylösnousemus-
voimallaan. Hän synnyttää elämää kuolleista.   Näin kaste on Jumalan teko ja 
Jumalan  armo.  Se  on  uudestisynnyttävä  “pesu”  ja  uskon  alku.  Se  on  kaste 
Pyhällä Hengellä, joka annetaan uskovia varjelemaan. Kastetut ovat Hengessä 
Jumalan  lapsia  ja  tuo  lapseuden  Henki  huutaa  Jumalaa  Isänä  avuksi:  Abba! 
(Room. 8).
   Tuo on sitä lopun aikojen ihmeellistä uudistusta, jota Johannes Kastaja osasi 
vasta  aavistella.  Hän  kastoi  ihmisiä  parannukseen,  mutta  Kristus  itse  kastaa 
ihmiset  omikseen.  Hän siirtää heidät  kuolemasta elämään. Hän tekee kuolleet 
luut  Hengellään  eläviksi.  Silloin  uskova  pääsee  Jumalan  valtakuntaan  ja 
Kristuksesta tulee hänen Herransa ja kuninkaansa.

21.3. Paavalin opetus ehtoollisesta

Ehtoollisen sisältönä on Kristuksen uhri. Paavali jatkaa samaa ehtoollisteologiaa, 
jonka  hän  on  asetussanojen  mukana  oppinut  varhaisesta  kristillisyydestä. 
Ihminen on pitänyt sovittaa Pyhän Jumalan kanssa ja se vaati Kristuksen uhrin. 
Nyt  tuo  uhrisovitus  tulee  uskovan  osaksi,  kun  hän  nauttii  ehtoollisen.  Siksi 
ehtoollinen on erityisesti anteeksiantamuksen ateria. 

Kun Jeesus  asetti  ehtoollisen,  hän  epäilemättä  linkitti  tapahtuman papiston     
ateriaan temppelissä. Siksi myös pääsiäisen ehtoollinen on erityisesti leivän ja 
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viinin  ateria.  Siinä  korostuu  näiden  ruoka-aineiden  merkitys,  ei  lampaanlihan 
merkitys. Tämä yksityiskohta siirtää eukaristian teologisen sisällön painopistettä 
kyseisiin metaforiin.  Leivän ja  viinin yhteys temppelin uhriin ei  katoa,  mutta 
ajatus  papillisesta  ateriasta  saa  uusia  piirteitä  juuri  ruokauhrin  näkökulmasta. 
Temppelissä tunnettiin leivän ja viinin ateria. Se oli uhriateria, jota papit söivät 
ylipapin johdolla joka päivä, jolloin palvelivat Jumalaa temppelissä. 

“Ota  parhaita  vehnäjauhoja  ja  leivo  niistä  kaksitoista  uhrileipää.  Käytä  kuhunkin 
uhrileipään jauhoja kaksi eefamitan kymmenesosaa. Aseta leivät kahteen kuuden leivän 
riviin  puhtaalla  kullalla  päällystetylle  pöydälle  Herran  eteen.  Pane  leipien  päälle 
puhdasta  suitsuketta,  joka  poltetaan  Herralle  omistettuna  tuliuhrina,  muistutusuhrina 
leipien sijasta. Papin tulee joka sapatti asettaa leivät paikoilleen Herran eteen; se on 
liittoon kuuluva ikuinen velvollisuus, joka israelilaisten on täytettävä. Leivät kuuluvat 
Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Heidän on syötävä ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat 
erityisen  pyhiä.  Ne  on  säädetty  heidän  ikuiseksi  osuudekseen  Herralle  omistetuista 
tuliuhreista.” (3. Moos. 24: 5-9).

Ylipapin johdolla vietetty ateria temppelissä oli juutalaisille papeille kunnia-    
ateria.  Silloin  harvoin,  kun  heidän  vuosijärjestelmänsä  mukainen  palvelus-
vuoronsa  temppelin  tehtävissä  toteutui,  ja  saivat  syödä  ”erityisen  pyhää” 
ruokauhria.  Papit  tulivat  näin  suoraan  osallisiksi  uhreista  ja  uhrit  pyhittivät 
heidän palveluksensa temppelissä.  Ruokauhri  oli  tuliuhri  (3.  Moos.  2:2),  joka 
poltettiin  uhrialttarilla  (thysiastērion).  Pääosa  jauhoista  kului  kuitenkin  yllä 
mainittuihin leipiin.

Varhaisen seurakunnan ehtoolliskäsitys on näin sidoksissa uuden temppelin     
ajatukseen.  Paavali  on  ilmeisesti  Antiokian  seurakunnassa  oppinut,  että  juuri 
ehtoollinen  on  Kristuksen  eskatologisen  seurakunnan  papillinen  ateria.  Sen 
johtaa  itse  Kristus  ylimmäisenä  pappina.  Hänen  uhristaan  on  tullut  uuden 
temppelin  täydellinen  uhri,  jonka  välityksellä  uskovat  saavat  olla  suorassa 
yhteydessä Jumalaan. 

Paavali yhdistää itsekin pappien temppelissä syömän uhriaterian ehtoolliseen     
ensimmäisen  Korinttilaiskirjeen  luvussa  10.  Kun  uskovat  nauttivat  Herran 
ateriaa, he tulevat ensinnäkin vanhan liiton pappien tavoin osallisiksi uhreista. 
Toiseksi  he  liittyvät  Kristuksessa  yhdeksi  ”ruumiiksi”  (hen  sōma).  Tämä 
Paavalin kirjeistä tuttu temppelin metafora merkitsee eskatologista pelastuksen 
temppeliä.

“Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys (koinōnia) Kristuksen vereen? Ja eikö 
leipä,  jonka me murramme,  ole  yhteys  (koinōnia)  Kristuksen ruumiiseen? Leipä on 
yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki 
osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät 
uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen (koinōnoi) alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En 
sitä,  että  epäjumalille  uhrattu  liha  sinänsä  olisi  jotakin  tai  että  epäjumalat  olisivat 
jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille 
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eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen (koinōnous) pahojen henkien 
kanssa.” (1. Kor. 10:16-20)

Ehtoollinen  rinnastuu  Paavalin  mielestä  hyvin  konkreettisella  tavalla     
temppelin papilliseen ateriaan. Hän muistuttaa korinttilaisia siitä, että temppelin 
papit saivat syödä ruokauhrin aineet aterianaan. Vanhan liiton papeille leivän ja 
viinin ateria oli ylimmäisen papin johtama uhriateria, jota nämä saivat nauttia 
temppelissä. ”Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä 
elatuksensa [ravintonsa] ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista 
uhreista  osuutensa?”  (9:13).  Vastaavalla  tavalla  uskovat  ovat  Kristuksen 
eskatologisen temppelin papistoa ja saavat syödä uhriateriaa Herran kanssa.

Suomennoksen epävarmuus ”osallisuutta”  tarkoittavan sanan kääntämisessä     
on  jättänyt  jakson  teologisen  viestin  hämäräksi.  Tekstissä  on  kolme  erilaista 
esimerkkiä  osallisuudesta  (koinōnia).  Uskovat  ovat  ehtoollisessa  ”osallisia 
Kristuksen  vereen  ja  ruumiiseen”.  Israelin  papit  ovat  temppelin  uhriateriaa 
syödessään  ”osallisia  alttarista”.  Toisaalta  uhri  tuottaa  sovituksen  ja  koituu 
heidän hyväkseen, ja toisaalta se tulee suorastaan osaksi heitä syömisen kautta. 
Kolmas esimerkki koskee epäjumalille uhratun aterian syömistä. Sen vaarana on 
”osallisuus demoneihin”, jotka vaikuttavat uhritoimituksen takana.

Juutalaisella papistolla on Paavalin mielestä oikeutettu osallisuus uhrialttariin.     
Toimiminen  temppelissä  tapahtuu  Jumalan  armahtavaisuuden  alla,  koskapa 
osallisuus uhreista takaa heille temppelissä tarvittavan pyhyyden. Tuon alttarin ja 
uhrin  tavoin  ehtoollinen  yhdistää  kristityt  Kristukseen.  Ehtoollisen  kautta 
toteutuu uuden liiton temppelin pyhyys: yhteys Jumalaan itseensä Kristuksessa, 
“yhdessä  ruumiissa”  (j.  17).  Niinpä  ehtoollinen  on  asetussanojen  perusteella 
toisaalta sovituksen ja anteeksiantamuksen ateria (“teidän edestänne”) ja toisaalta 
uusi liitto (“uusi liitto minun veressäni”) (1. Kor. 11:24-25). Sillä on uhriaterian 
luonne ja se liittää uskovan Jumalaan uudessa pyhyydessä.

Suomennos  on  epätarkka  myös  siinä,  että  uhri  (thysia)  on  käännetty     
tulkitsevasti  uhrilihaksi.  Vaikka  sana  voi  tarkoittaa  sitäkin,  se  tarkoittaa  yhtä 
hyvin myös ruokauhria. Sana liha ei esiinny erikseen lauseessa. Paavali voi siis 
yhtä  aikaa  viitata  sekä  ehtoollisen  kautta  ruokauhriin  että  polttouhrialttarin 
(thysiastērion)  kautta  polttouhrina  poltettavaan  eläimeen.  Kohdan  teologinen 
sisältö jää täysin syrjään, jos kuvitellaan Paavalin ainoastaan sanovan, että papit 
joutuvat  ”läheiseen  yhteyteen”  alttarin  kanssa.  Metaforinen  ilmaisu 
osallisuudesta  alttariin  tarkoittaa todellakin yhteensulautumista  uhrin kanssa –
 aihe, jota suomennoksessa on yleisesti vieroksuttu. 

Inessiivi-ilmaukset on yritetty poistaa Paavalin teksteistä ilmeisesti siksi, että     
modernin mielen ei katsota ymmärtävän hengellisen yhdistymisen ja ykseyden 
ajatuksia.  Tällä  perusteella  myös  ”Kristuksessa”  -ilmaukset  (en  Khristō)  on 
purettu  käännöksessä.  Käsiteltävässä  tekstissä  on  kuitenkin  kohta,  joka 
kärkevänä vastakohtana auttaa ymmärtämään olemuksellisen ykseyden ajatusta. 
Demonien kohdalla osallisuus uhriin tarkoittaa Paavalin mukaan yksiselitteisesti 
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possessiota. Osallisuus Kristuksesta on apostolille jotain suurempaa. Eukaristian 
välityksellä ihminen pysyy uniossa Kristuksen kanssa. Uskova ei ole pelkästään 
Vapahtajan  ystävä  ja  lähellä  häntä,  vaan  mystisessä  yhteydessä  osallinen 
Herrasta.

Tällä perusteella Paavali jatkaa vielä ajatustaan kahdenlaisesta osallisuudesta:     
”Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi 
olla  osallisina  sekä  Herran  pöytään  että  pahojen  henkien  pöytään.”  (10:21). 
Herran  ateriasta  tulee  myös  merkki  maailmasta  erottautumiselle.  Osallisuus 
Kristukseen on Paavalille  jo osa uuden luomistyön todellisuutta.  Ei  ole aivan 
selvää, mitä kaikkea hän liittää tähän teologiseen kokonaisuuteen. Toisaalta hän 
puhuu Roomalaiskirjeessä, että uskovan ihmisen usko ja uusi elämä ovat elämää 
kuolleista.  Ne  ovat  syntyneet  Jumalan  ylösnousemusvoiman  vaikutuksesta 
(Room. 6:4). Toisaalta hän toteaa, että uuden elämän sinettinä on Pyhä Henki, 
lapseuden Henki, joka on annettu uskovalle takeeksi siitä, että hänen ruumiinsa 
lunastetaan viimeisenä päivänä (Room. 8:11).

Paavalin  opetus  jatkaa  Jeesuksen  opetuksen  jäljissä.  Ehtoollisella  on     
liittymäkohta temppelin ateriaan ja papiston syömään uhrileipään. Se saa lisäksi 
merkityksensä  temppelissä  suoritetusta  veriuhrista,  joka  tuotta  sovituksen 
synneistä.  Uusi  eskatologinen  todellisuus  näyttäytyy  Paavalin  teologiassa 
Kristus-mystiikkana. Ehtoollinen merkitsee osallisuutta itse Kristukseen ja tekee 
ihmisestä  Kristuksen  ruumiin  jäsenen.  Ehtoollista  syövä  seurakunta  on  “yksi 
ruumis yhdessä Hengessä” ja elää todeksi uutta liittoa Jumalan kanssa.

Juuri  Herran ateriasta  on näin ollen tullut  varhaisen seurakunnan elämässä     
papillinen  ateria.  Seurakunta  on  mieltänyt  itsensä  Jumalan  eskatologiseksi 
temppeliksi,  jonka  Kristus  on  tuonut  mukanaan.  Uskovat  muodostavat  tuon 
temppelin ja Herran kirkkaus, Pyhä Henki, täyttää sen pyhyydellään. Syödessään 
ehtoollista uskovat ovat yhteydessä taivaalliseen ylipappiinsa,  joka on antanut 
eskatologisen  temppelin  täydellisen  uhrin.  Pelastuksen  yhteisö  rakentuu 
sovituksen ja  anteeksiantamuksen voimalla.  Jokainen eukaristian lahjaa syövä 
tulee osalliseksi  uhrista  ja  tämän kautta  Kristuksesta  itsestään.  Seurakunta on 
Kristuksen ruumis, jonka päänä on ylösnoussut Jeesus itse. Hengellisen papiston 
yhteys Jumalaan on nyt täydellinen.
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22  Eskatologia

Eskatologia  on Paavalin  teologian ratkaisevia  perusjuonteita.  Se  antaa  pohjan 
monille  muille  käsityksille.  Hän  on  myös  itse  odottanut  Kristuksen  pikaista 
paluuta,  mutta  elämänsä  lopulla  hän  ottaa  teologiassaan  huomioon  sen 
todellisuuden, että hän ilmeisesti itse kuolee ennen paruusiaa.

22.1. Tutkimuksen nykytilanne

Lohse  (Sanoma)  ajattelee,  että  Paavalin  käsitys  eskatologiasta  määräytyy 
kristologian  mukaan.  Siitä  herää  hänen  mukaansa  kysymys  apokalyptiikan  ja 
eskatologian keskinäisestä suhteesta. Lohse seuraa Käsemannia, joka katsoo, että 
apokalyptiikan näkemyksillä ei olisi Paavalin teologiassa enää sitä merkitystä ja 
asemaa,  mikä  niillä  oli  juutalaisuudessa.  Paavali  ei  siis  olisi  pohtinut  lopun 
aikoja  ja  tuomiota.  Hänen  keskipisteenään  olisi  ollut  ainoastaan  kristittyjen 
ylösnousemus ja tuleva elämä Herran kanssa.
   Tuo näkemys on tyypillinen vanhemmassa saksalaisessa eksegetiikassa, mutta 
se  ei  kuitenkaan  tee  oikeutta  Paavalin  eskatologialle.  Juutalaisen  teologian 
parempi  tuntemus  on  osoittanut  myös  Paavalin  teologian  eskatologisia 
painopisteitä (Hengel, Schade). Itse asiassa hänen pelastusoppinsa lepää hyvin 
voimakkaasti juuri apokalyptisen eskatologian varassa.

22.2. Paavalin apokalyptinen eskatologia

Paavalin soteriologinen eskatologia sisältää useita piirteitä,  joilla on yhteyksiä 
apokalyptiikan aiheisiin.
   
(i)  Apokalyptinen  maailmankuva.  Paavali  puhuu  kristologiassaan  Jeesuksen 
taivaallisesta hallinnasta. Se näkyy erityisesti psalmin 110 tulkintaan liittyvistä 
kohdista.  Jeesus  istuu  Isän  “oikealla  puolella”  eli  taivaallisella  kirkkauden 
valtaistuimella  (Room.  8:34;  1.  Kor.  15:25).  Paavali  käyttää  myös  Daavidin 
dynastian  uudistamisen  terminologiaa  puhuessaan  korotetun  Kristuksen 
“kuninkaallisesta” vallasta (Room. 1:3,4 ja kuninkuuden metafora; 15:8-12). 
   “Kuninkaallista” Jumalan poikaa Paavali myös odottaa paruusiassa takaisin 
maan päälle (1. Tess. 1:10). Kristologian apokalyptistä luonnetta korostaa täysi 
vastakkaisuus  juutalaiselle  poliittiselle  messianologialle.  Taustaluvussa  nähtiin 
juutalaisen  messianologian  moninaisuus.  Paavalille  tuollainen  perinne  ei  enää 
merkitse muuta kuin typosta Kristuksesta taivaallisena Herrana.
   
(ii)  Vihan  alta  pelastukseen.  Jopa  Paavalin  perustavinta  soteriologista  aihetta 
voidaan pitää tietyssä määrin apokalyptisenä (Schade). Hän liittää lopunajallisen 
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pelastuksen  Kristuksen  sovitustyöhön  ja  kuolleista  herättämiseen.  Silloin 
perinteinen  juutalainen  käsitys  pelastuksen  luonteesta  ja   yhteydestä 
temppelikulttiin  muuttuu  olennaisesti  (Room.  10:9;  3:21-25).  Pelastus  ei  tule 
Mooseksen lakia noudattaen ja isien uskoon pitäytyen. Ilman uskoa Kristukseen 
ihminen  on  Jumalan  vihan  alla  (Room.  1:18ss.).  Vain  usko  Kristukseen  voi 
pelastaa ihmisen tulevasta vihasta.

(iii)  Maailmanaikojen  loppukausi.  Jeesuksen  ylösnousemus  on  Paavalille 
eskatologinen  tapahtuma.  Se  merkitsee  ensinnäkin  yleisen  kuolleiden 
ylösnousemuksen  alkua  (1.  Kor.  15:20-23).  Jeesus  on  kuolleiden 
ylösnousemuksen esikoinen ja  siten tae kaikkien uskovien ylösnousemuksesta 
(Room. 8:11). 
   Eskatologian suurten tapahtumien toteutuminen osoittaa Paavalille lisäksi, että 
maailmanaikojen  loppukausi  on  käsillä.  Kukaan  ei  voi  enää  paeta  perinteen 
turviin, vaan joutuu kohtaamaan itse Jumalan. “Tämä, mikä tapahtui heille, on 
esikuvallista  ja  on  kirjoitettu  varoitukseksi  meille,  joille  maailmanaikojen 
loppukausi  on  tullut.”  (1.  Kor.  10:11v.k.,  ta  telê  tôn  aiônôn).  Jeesuksen 
korottaminen  herruuteen  merkitsee  uuden  Daavidin  valtakunnan  tuloa,  ja  sen 
sanoman kautta kaikki kansat pelastuvat (Room.1:3-6; 1. Kor 15: 25 “Kristuksen 
on  näet  määrä  hallita”).  F.  Hahnin  ajatus  Paavalin  teologian  eskatologian 
tyhjentymisestä  (“enteschatologisierung”)  on  perin  virheellinen.  Paavalin 
teologia on päinvastoin täynnä eskatologiaa.
   
(iv)  Viimeinen  tuomio.  Apokalyptisiä  käsityksiä  seuraten  Paavali  ei  pidä 
jumalattomien  kohtalona  pelkkää  osattomuutta  ylösnousemuksesta  (vrt.  Jes. 
26:12,19).  He  joutuvat  kärsimään  rangaistuksen:  “Herra  Jeesus  ilmestyy 
taivaasta...  ja  rankaisee  niitä,  jotka  eivät  tunne  Jumalaa...  Heidän 
rangaistuksenaan  on  ikuinen  kadotus,  ero  Herrasta”  (2.  Tess.  1:7-9).  Kaikki 
joutuvat “Kristuksen tuomioistuimen” eteen (2. Kor. 5:10).
   Pelkistetyt esimerkit osoittavat, että juutalaisella apokalyptiikalla on merkitystä 
erityisesti  Paavalin  teologian  perusrakenteelle.  Sen  maailmankuva  ja  käsitys 
historian  luonteesta  muovaavat  Paavalin  kristologista  tulkintaa  Jumalan 
pelastusteosta.  Tuota  rakennetta  eivät  hellenistisen  maailman  keskellä  esiin 
nousseet pragmaattiset ongelmanasettelut koskaan voineet tyystin syrjäyttää.
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23  Paavalin perintö

Paavalin  perinnöksi  on  usein  nimitetty  Kolossalaiskirjeen  ja  Efesolaiskirjeen 
sanomaa.  Tutkimuksessa  on  käyty  runsaasti  keskustelua  noiden  kirjeiden 
aitoudesta. Johdanto-opillisilla kysymyksillä on vain vähän merkitystä kirjeiden 
sisältämän  teologian  arvioinnin  kannalta.  Kysymyksiä  lienee  siitä  huolimatta 
tarpeen käsitellä yhdessä.

23.1. Tutkimuksen nykytilanne
  
Radikaalimpi  suunta  on  Baurista  lähtien  pitänyt  kirjeitä  (sekä  Fil.;  Filemon) 
Paavalin oppilaiden kirjoittamina. Tuon tulkinnan lähtökohdat ovat olleet Baurin 
historistisessa  kehitysmallissa.  Siinä  kirjeet  on  pyritty  järjestämään  aika-
järjestykseen kuviteltujen organisoitumiskehitysten mukaan. 

Teologisempi  keskustelu  on  koskenut  kirjeiden  sisältämää  opetusta     
kristologiasta  ja  pelastushistoriasta.  Käytetyn  terminologian  on  sanottu 
poikkeavan  Paavalin  normaalista  kielenkäytöstä.  Tosin  tuon  seikan  suhteen 
tutkimus on muuttunut vuosien varrella erityisesti Kolossalaiskirjeen osalta. 
   Kysymys on joka tapauksessa ns. vankeuskirjeistä, jotka esittäytyvät kahlitun 
apostolin  opetuksina  hänen  elämänsä  lopputaipaleella.  Päädyttiinpä  kirjeiden 
johdanto-opillisessa määrittelyssä sitten suuntaan tai toiseen, kirjeiden sisältö on 
mitä  suurimmassa  määrin  Paavalin  perintöä,  jota  hän  haluaa  vielä  viimeisinä 
päivinään jättää seurakunnilleen. Historiallis-kriittisen kauden hieman koomisina 
johtopäätöksinä on jäänyt tutkimuksen historiaan lause, että Kolossalaiskirje ja 
Efesolaiskirje ovat pseudepigrafisia siksi, että niiden sisältö seuraa niin tarkasti 
Paavalin omaa teologiaa. Huomautus osoittaa, että kirjeiden sisällön arvioimisen 
kannalta pikkutarkka kysymys kirjurin roolista jää sivuseikaksi.

23.2. Kolossalaiskirje

Kolossalaiskirjeen  osalta  uudempi  tutkimus  ei  enää  juurikaan  kannata  niitä 
näkemyksiä, joiden perusteella kirje on luokiteltu Paavalin oppilaiden tekemäksi. 
Kirje on siinä määrin yhdenmukainen Paavalin suurten kirjeiden kanssa, että se 
pikemminkin  rikastuttaa  käsitystämme  hänen  ajattelustaan  ja  toiminta-
tilanteestaan kuin johdattaa meitä aivan vieraiden kirjoittajien luo.
   Kolossalaiskirjeen (kuten myös Efesolaiskirjeen) pelastusopillisena teemana on 
Jumalan pelastustyön “salaisuus”. Se on ollut kätkössä aikojen alusta, mutta nyt 
se on Kristuksen evankeliumissa paljastettu ihmisille. 

“Minusta  on  tullut  sen  palvelija,  kun  Jumala  suunnitelmansa 
mukaisesti  uskoi  minun  tehtäväkseni  ilmoittaa  teille  täydellisesti 
sanansa,  salaisuutensa,  joka  on  ollut  kätkössä  aikojen  alusta, 
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sukupolvesta  toiseen,  mutta  jonka  Jumala  nyt  on  paljastanut 
pyhilleen...  tämä  kaikille  kansoille  ilmaistava  salaisuus:  Kristus 
teidän keskellänne, kirkkauden toivo” (Kol. 1:25-27). 

   Salaisuuden aihetta on pidetty Paavalia myöhäisempänä pohdintana, joka olisi 
mahdollisesti  liittynyt  jokusen  muun  teeman  kanssa  alunperin  gnostilaiseen 
teologiaan. Ajatuksen vertaaminen ensimmäisen Korinttilaiskirjeen alkulukuihin 
osoittaa  kuitenkin,  että  kyseessä  on  Paavalille  täysin  tyypillinen  aihe.  “Me 
julistamme  Jumalan  salaista,  kätkettyä  viisautta,  jonka  hän  jo  ennen  aikojen 
alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme.” (1. Kor. 2:7). On eksegetiikan 
metodille tyypillistä ambivalenssia, että tuota samaa perustetta voidaan käyttää 
aivan  päinvastaisiin  perusteluihin.   Toisille  jaksojen  yhteys  on  peruste  sen 
puolesta, että Paavalin oppilas käyttää alkuperäistä traditiota kirjeesssän. Toisille 
yhteys  on  taas  peruste  sen  puolesta,  että  kirje  on  Paavalin  itsensä  sanelema. 
Kuten sanottu, sanoman sisällön kannalta tuollaisella pohdinnalla ei ole paljon 
merkitystä.
   Kolossalaiskirjeen kristologia nousee viisausteologian pohjalta. Paavali lainaa 
kirjeessään hymniä, joka puhuu Kristuksesta Jumalan kuvana ja luomissanana. 
Juutalaisen viisausteologian tapaan Jumalan persoonallinen viisaus luo kaiken 
taivaassa ja maan päällä.

“Hän  on  näkymättömän  Jumalan  kuva,  esikoinen,  ennen  koko 
luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki... Hän on myös 
ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena 
kuolleista,  jotta  hän  olisi  kaikessa  ensimmäinen.  Jumala  näki  hyväksi 
antaa  kaiken  täyteyden  asua  hänessä  sekä  hänen  välityksellään  tehdä 
sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan” (Kol. 1:15-20).

Viisausteologian  aihe  sovelletaan  Kristukseen  hyvin  selkeästi  pääsiäis-    
tunnustusta  tulkiten.  Hymni  sisältää  useimmat  varhaisen  seurakunnan 
kristologialle  merkittävät  aiheet:  Kristus  on kuollut  sovituskuoleman ihmisten 
edestä ja solminut uuden rauhan liiton, hän on noussut esikoisena kuolleista ja 
tullut siten eskatologisen toivon lähteeksi, ja hän on seurakuntaruumiin pää eli 
Herra.

Kolossalaiskirje  on  edelleen  kiistakirjoitus,  jossa  vedetään  rajaa     
“perinnäissääntöjen”  kannattajia  vastaan.  Vastustajina  ovat  juhla-aikojen 
noudattajat,  jotka  elävät  kieltäymyksessä,  vajoavat  näkyihinsä  ja  palvovat 
enkeleitä (Kol. 2:16-19). Paavalin vastustajia on usein nimetty gnostilaisiksi tai 
jonkinlaisen hellenistisen “filosofian” kannattajiksi.  Kirjettä on ajoitettu melko 
myöhäiseksi myös tuon vastakkainasettelun perusteella. Uudemman tutkimuksen 
mukaan Kolossan harhaoppi ei kuitenkaan selity sellaisen taustan avulla.
   Kolossan harhaopetus on sisällöltään todennäköisesti juutalaista mystiikkaa, 
joka  nykyään  tunnetaan  monista  lähteistä.  Aikaisemmin  taustaluvuissa  on 
kiinnitetty  huomiota  esimerkiksi  Qumranissa  esiintyneeseen  valtaistuin-
mystiikkaan.  Siinä  keskityttiin  taivasnäkyihin  ja  tehtiin  jopa  “taivasmatkoja” 
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näkyjen avulla. Edelleen yhteisön teologiassa on enkeleillä (esim. Melkisedek) 
suuri  merkitys.  Kun  tuollaiseen  lähtökohtaan  lisätään  essealaisten  ankara 
lakihenkisyys  ja  askeettinen  elämä,  on  kuva  Kolossassakin  vaikuttaneesta 
suuntauksesta  lähes  valmis.  Tuollainen  mystiikka  vaikutti  juutalaisuudessa 
pitkään ja se esiintyy myöhemmin selväpiirteisesti hekalot-kirjallisuudessa.
   Paavali vastustaa Kolossalaiskirjeen kristologian avulla juutalaista mystiikkaa. 
Vastakkainasettelun  ankaruus  saattaa  selittyä  erityisesti  sillä,  että  moni  tuon 
ajattelun  piirre  on  toisaalta  tärkeä  Paavalin  omalle  kristologialle.  Taivaallisia 
hahmoja ei sovi palvella, koska Jeesus on korotettu taivaalliseksi Herraksi. Juuri 
hän istuu taivaallisella valtaistuimella koko maailman Herrana. Askeettisuuteen 
taas  ei  ole  syytä,  koska  Kristus  itse  on  kaiken  Luoja  ja  kaiken  ylläpitäjä. 
Luomakunnasta ei tarvitse paeta, jos Kristus saa olla tuon luomakunnan pää ja 
uuden seurakunnan pää.
   Kolossalaiskirje  on  siten  tyypillinen  Paavalin  kirje,  joka  kertaa  hieman 
aikaisemmasta poikkeavassa vastakkainasettelussa Jumalan pelastavan sanoman 
ydinkohtia. Paavalille tyypillinen viisausteologia antaa sen esitykselle värinsä ja 
Kristus  on  tuossakin  kirjeessä  kaikki  kaikessa.  Tästä  muistuttaa  apostolille 
läheinen  Kristus-mystiikka:  “Tehän  olette  kuolleet,  ja  teidän  elämänne  on 
Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus,  teidän elämänne, ilmestyy, 
silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa.” (3:3-4).
 

23.3. Efesolaiskirje

Efesolaiskirjeen omaperäisyytenä on pidetty mystisyyteen viittaavaa korukieltä. 
Erityisesti  termistön  perusteella  kirjettä  on  usein  pidetty  Paavalin  oppilaan 
kirjoittamana.  Mikäli  se  pitäisi  paikkansa,  ei  eroa  Paavalin  teologian  ja  tuon 
kirjeen  teologian  välille  olisi  kuitenkaan  helppo  tehdä.  Kirje  sisältää 
hämmästyttävässä määrin Paavalin teologian keskeisiä ja syvällisiä aiheita. Kirje 
on  kaiken  kaikkiaan  luonteeltaan  melko  yleinen  kiertokirje,  eikä  sen 
historiallisista piirteistä voi siksi tehdä voimakkaita johtopäätöksiä.
   Kirje  alkaa  Paavalille  tyypillisesti  kristologisella  jaksolla.  Sen  sisältö  jopa 
yllättää  Paavalin  teologian  tuntijat.  Hänen  teologiansa  kokonaisrakenteen 
kannalta  olennaisen  tärkeä  predestinaation  ja  lapseuden  teema  nousee  heti 
ensimmäiseksi  esille  kirjeen  alussa.  Jumalan  pelastushistoriallinen  valinta  on 
armonvalintaa  Kristuksessa.  “Jo  ennen  maailman  luomista  hän  on  valinnut 
meidät  Kristuksessa  olemaan  edessään  pyhiä  ja  nuhteettomia”  (1:4).  Lause 
jatkuu sanatarkasti:  “hän määräsi  meidät  lapseuteen Kristuksen kautta” (j.  5). 
Jumalan pelastavan työn päämääränä on saattaa ihmiset lapseuteen ja se tapahtui 
Kristuksen veren tuottaman lunastuksen kautta (1:7).
   Kristuksen  sovitustyö  on  Efesolaiskirjeessä  Jumalan  salaisuus  ja  hänen 
suunnitelmansa. Sen päämääränä oli yhdistää “Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä 
on taivaassa  ja  maan päällä”  (1:9-10).  Tuo ajatus  on hyvin  lähellä  sitä,  mitä 
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Paavali  varhaisemman  kristikunnan  tapaan  ajatteli  Jumalan  valtakunnasta.  Ei 
olekaan ihme, että kristologinen jakso jatkuu ensin pelastuksen kuvauksella ja 
päättyy sitten Psalmin 110 mukaiseen korotuskristologiaan (1:20-22).
   Pelastuksen julistus on Efesolaiskirjeessä Paavalin suurten kirjeiden mukaista. 
Se  sisältää  myös  kauniin  armon kuvauksen,  toisen  Korinttilaiskirjeen  tapaan: 
“Armosta  Jumala  on  teidät  pelastanut  antamalla  teille  uskon.  Pelastus  ei  ole 
lähtöisin teistä, vaan sen on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei 
kukaan voisi ylpeillä.” (1:8-9).
   Kirjeen  pelastushistoriallinen  opetus  kuvaa  Kristuksen  erityisesti  vanhan 
Israelin ja pakanamaailman yhdistäjänä. “Kristus on meidän rauhamme. Hän on 
tehnyt  nämä  kaksi  ihmisryhmää  yhdeksi  ja  kuolemallaan  hajottanut  niitä 
erottaneen  vihollisuuden  muurin.”  (2:14).  Ristin  tuoma  sovinto  on  avannut 
molemmille  tien  Isän  luo  (2:18).  Niinpä  kirkolla  on  ehdoton  ykseys,  jonka 
tunnusmerkkinä on yhden Herran ja  yhden Jumalan tunnustaminen.  “Yksi  on 
Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä!” (4:5).
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24  Pastoraalikirjeet

Pastoraalikirjeet  ovat  vankeuskirjeiden  tapaan  Paavalin  perintöä,  ja  niidenkin 
historiallisuudesta on monia selityksiä. Yleisenä huomiona voitaneen todeta, että 
kirjeiden historiallista asetelmaa on selitetty Paavalin toiminnalla hänen Rooman 
vankeutensa,  vapautumisensa  ja  myöhemmän  marttyyrikuolemansa  välissä. 
Seuraavassa  ei  paneuduta  johdanto-opillisiin  ongelmiin,  vaan  käsitellään 
kirjeiden sisältöä.

24.1. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle

Timoteuskirjeet  poikkeavat  Paavalin  suurista  kirjeistä  siinä,  että  niiden 
tavoitteena  on  selvitellä  seurakunnan  järjestykseen  kuuluvia  asioita.  Niiden 
luonne  on  siinä  määrin  erilainen  kuin  suurten  kirjeiden,  että  moni  tutkija  on 
ajatellut kirjeiden olevan Paavalin oppilaiden kokoamia. Apostolin ja kuuluisan 
opettajan  nimissä  lähetetty  kirje  antaisi  kyllä  hyvin  tukea  ja  turvaa  etenkin 
ristiriitojen keskellä elävälle ja mahdollisesti vainotulle seurakunnalle. Toisaalta 
kirjeissä on niin paljon Paavalin kirjeille tyypillisiä asioita, että niiden voi yhtä 
hyvin  ajatella  sisältävän  vanhan  apostolin  ohjeita  vaikeuksiin  joutuneille 
seurakunnilleen.
   Ensimmäisen Timoteuskirjeen opetus kohdistuu heti alusta lähtien vieraiden 
oppien opettajia vastaan. Ongelmana on ensinnäkin ollut käsitys laista. Paavali ei 
ryhdy  Roomalaiskirjeen  tapaiseen  pitkään  selvittelyyn,  vaan  ottaa  esille  sen, 
mihin hän sielläkin päätyi (Room. 13:.8). Käskyn päämäärä on rakkaus. Jumalan 
laki ja Jumalan tahto on rakkaus. Siksi noita kahta ei voi koskaan asettaa toisiaan 
vastaan.  Käskyt  eivät  koskaan  voi  olla  rakkautta  vastaan.  Niiden  rikkominen 
puolestaan on aina elämän rikkomista ja rakkauden kieltämistä.
   Evankeliumin korostaminen ei saa koskaan johtaa siihen, että lain ja käskyjen 
merkitys kiellettäisiin. Laki on hyvä, kun sitä käytetään sen oman tarkoituksen 
mukaisesti. Siksi olisi väärin kuvitella, että rakkaus olisi jotain enemmän kuin 
laki, tai että rakkaus tekisi lain käskyt vanhentuneiksi. Siksi Paavali kirjoittaa, 
että laki on säädetty järjestyksen rikkojien ja tappajien tähden.
   Paavalin syntiluettelot saattavat vaikuttaa ensilukemalta oudoilta, mutta niiden 
sisältö  on  selvä:  listatut  asiat  tuovat  esille  sekä  ensimmäisen  lain  taulun  että 
toisen lain taulun pääkäskyt (vrt. Room. 1. 18-32). Kuten Paavalin lakikäsitystä 
tarkasteltaessa  kävi  ilmi,  syntiluetteloilla  on  keskeinen  merkitys  retorisessa 
julistuksessa. Laki nostaa esille synnin ja siitä Paavali haluaa puhua. “Kristus 
Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin” (1:15).
   Synnin todellisuus herättää esiin evankelioivan mielen ja esirukouksen hengen. 
Uskovat käyvät hengellistä taistelua (1:18), jota käydään rukouksen asein (2:1). 
Seurakunnan ristiriidat tarvitsevat paljon rukousta osakseen. Vain siten voidaan 
saavuttaa  “rauhallinen  elämä”  (2:2).  Rauhattomuuden  voivat  aiheuttaa  niin 
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kuninkaat  vainoillaan  kuin  valheiden  opettajatkin  järjettömyyksillään. 
Evankeliumin  päämääränä  on  noiden  ristiriitojen  poistuminen,  jotta  “kaikki 
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (2:3). 
   Rukouselämässäkin oli seurakunnan keskuuteen tosin tullut ongelmia. Valheen 
opettajat  olivat  uskotelleet,  että  Raamatun  alussa  mainitut  käärme  ja  Eeva 
olivatkin oikeasti totuuden opettajia. Maria Magdaleena oli apostolien todellinen 
oppiäiti ja naiset olivat seurakunnan varsinaisia opettajia. Lasten synnyttäminen 
puolestaan  oli  mitä  turmiollisin  synti.  Siksi  Paavali  opettaa  seurakuntalaisia 
palaamaan oikeaan järjestykseen. Naisten tuli pysyä sillä paikalla, mikä heille 
tuon  ajan  (juutalais)kristillisessä  yhteisössä  kuului.   Raamattua  piti  selittää 
oikein. Eevaa ei sopinut korottaa matriarkaaliseksi johtajaksi,  vaan Aadam oli 
“perheen pää”. Valheen opettajien hullutuksista tuli luopua: lasten synnyttäminen 
ei kadottanut naisia, vaan se oli Jumalan tahdon mukaista. Usko on se kriteeri, 
jolla arvioidaan pelastuminen (Thurén).
   Seurakunnan johtajista  käytetään  UT:ssa  eri  nimityksiä.  Mallina  oli  aluksi 
synagogan  johto  eli  vanhimmisto.  Noita  “presbyteerejä”  kutsuttiin  myös 
kaitsijoiksi,  episkopos.  Tuosta  tuli  myöhemmin  nimitys  “piispa”,  jolla 
tarkoitettiin  työntekijöiden  johtajaa.  Diakoneilla  eli  seurakunnanpalvelijoilla 
puolestaan oli käytännöllisiä tehtäviä.

Seurakunnan  johtajan  tuli  olla  uskovien  esikuva.  Siksi  tälle  asetettiin      
vaatimukset: sama syntilista, jolla valvottiin seurakuntalaisten moraalia asetettiin 
heidänkin työnsä edellytykseksi. Paavalin ohjeet ovat monessa mielessä viisaita. 
Seurakunnan johtajalla tulee olla hyvä maine, jotta häntä eivät pilkkaajat pääse 
syyttämään. Toisaalta hän esikuvana auttaa uskovia kilvoituksessa. 
   Timoteuksen seurakunnan ongelmana oli riita valheellisten opettajien kanssa. 
Seurakuntalaiset  olivat  joutuneet  hämilleen,  kun heitä  oli  kielletty menemästä 
naimisiin ja käsketty elämään askeesissa. Terveen opetuksen tilalle oli esitetty 
gnostilaista  sekauskontoa.  Sellaista  opetusta  vastaan  Paavali  asettaa 
yksinkertaisen uskon Jumalaan Luojana. Jumalan luoma maailma on sellaisenaan 
hyvä, vaikkakin syntiinlankeemuksen alla. Tämä maailma, ruumiillisuus ja ruoka 
eivät ole asioita, joista uskovan tulisi päästä irti. Nuo asiat olisi vastaanotettava 
kiitoksella.
   Seurakunnan johtajan tehtävänä on valvoa opetusta ja uskon sisältöä. Siihen 
seurakunta  on  antanut  hänelle  valtuudet.  Nuhteleminenkin  voi  olla  joskus 
tarpeellista (5:1), mutta se tulisi osata tehdä taitavasti ja loukkaamatta.

24.2. Toinen kirje ja seurakunnan hajaannus

Toisen  Timoteuskirjeen  huolena  on  seurakunnissa  jo  todeksi  osoittautunut 
hajaannus.  “Aasian  maakunnassa  kaikki  ovat  luopuneet  minusta”  (1:15). 
Timoteus on yhä Paavalin puolella ja hänelle Paavali teroittaa oikean opetuksen 
merkitystä. Evankeliumin sanoma on aina sanomaa Kristuksesta, joka on annettu 
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meille  Vapahtajaksi  (1:10).  Hänet  on  herätetty  kuolleista  (2:8).  “Jos  olemme 
hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää” (2:11). 
   Paavalin vastustajat opettavat,  että ylösnousemus olisi jo tapahtunut. Heille 
ylösnousemus on hengellistetty asia ja siksi he ovat menettäneet uskon tulevaan 
pelastukseen  kuolleiden  ylösnousemuksessa.  Harhaopettajien  näkemys  on 
tässäkin  asiassa  gnostilaisen  ajattelun  mukainen.  Jeesusta  pidettiin 
henkiolentona,  jonka  kuviteltiin  toimivan  oppaana  ihmisen  henkistymisessä. 
Tuollaisesta opetuksesta puuttu evankeliumi. Sitä vastaan Paavali opettaa, että 
kristityn toivo on ruumiin lunastuksessa ja Jumalan uudessa luomistyössä, joka 
tapahtuu viimeisenä päivänä.
   Toinen  Timoteuskirje  on  todellinen  Paavalin  testamentti,  jossa  hän  jättää 
opettajan  tehtävät  Timoteukselle.  Hänen  oma aikansa  alkaa  olla  ohi.  Hän  on 
uskossa ja rakkaudessa ollut uskovien esikuva. Nyt tuo vastuu jää Timoteukselle. 
Hänen tulee pysyä terveessä opissa ja pyhien kirjoitusten sanomassa. Siten säilyy 
usko Kristukseen.

24.3. Kirje Titukselle

Kirje  Titukselle   avaa  meille  näkökulman  Paavalin  oppilaiden  ja  työtoverien 
elämään.  Kirjeessä  kaikuu  Paavalin  opetuksen  perustava  sanoma  ja  hänen 
huolensa  seurakuntien  uskon  kestävyydestä.  “Apostolina  olen  saanut 
tehtäväkseni auttaa Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän totuuden ja 
toivoen odottamaan ikuista elämää.” (1:1-2). Evankeliumin päämääränä on usko, 
syntisen  pelastuminen.  Jumala  ilmoitti  evankeliuminsa,  kun  “oikea  aika  oli 
tullut”. Jumala on historian Jumala ja hän tietää aikansa. Kristus tuli tuomaan 
pelastuksen oikealla ajalla. Silloin Jumalan pelastushistoria tuli täyttymykseen.
   Seurakunnan johtajista käytetään Tituksen kirjeessä samoja nimityksiä kuin 
Timoteuskirjeissä.  Vanhimpia  eli  “presbyteerejä”  kutsuttiin  myös  kaitsijoiksi, 
episkopos.  Tuosta  tuli  myöhemmin  nimitys  “piispa”,  jolla  tarkoitettiin 
työntekijöiden  johtajaa.  Seurakunnan  johtajalle  asetettiin  kovat  vaatimukset 
pitkässä  listassa,  jossa  mainitaan  tarkkoja  yksityiskohtia  moraalista  ja 
itsehillinnästä.  Timoteuskirjeen tapaan tässäkin seurakunnan johtajaa verrataan 
perheenisään, joka osaa hyvin ohjata toisia.
   Seurakunnan johtajalle annetaan lisäksi tärkeä ohje: hänen tulee pitää kiinni 
Paavalin opista. Vain niin hän voi varjella ihmisiä “villitsijöistä” ja oman voiton 
pyytäjistä.  Tuokin  kirje  on  siten  Paavalin  ja  myöhemmän  kristillisyyden 
rajalinjalla.  Paavali  jättää  viimeistä  traditiotaan  ja  huolehtii  jäljessä  tulevien 
uskosta ja pelastuksesta.
   Paavalin huoli näkyy kirjeestä monin paikoin. Hänen mukaansa ihmisiä pitää  
nuhdella  ankarasti,  jotta  “he  tulisivat  uskossaan terveiksi”  (1:13).  Tuollaiseen 
sairauteen ei ole kuin yksi lääke: oikea oppi. Se on opetus Kristuksesta, joka on 
tullut  pelastamaan  syntisiä.  Kolmannessa  luvussa  tuo  oikea  oppi  tulee  esille 
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lyhyessä  “katekismuksessa”.  Sen  lähtökohtana  on  realistinen  ihmiskäsitys. 
Syntisyydestä ihmiskunta ei pääse eroon (3:2). Meidät voi pelastaa vain Jumalan 
rakkaus. Hän pelastaa meidät armosta, ei omien tekojemme tähden.  Tuo Jumalan 
rakkaus näkyy erityisesti kasteessa. Siinä Jumala pesee meidät puhtaaksi synnistä 
ja pukee meidät Kristukseen:  Kristus on meidän vanhurskautemme. 
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IV SYNOPTISTEN EVANKELIUMIEN TEOLOGIA

Bultmann, R., Theologie des Neuen Testaments,1980, Goppelt, L., Theologie des Neuen 
Testaments, 3. Aufl. 1991, Lohse, E., Uuden testamentin sanoma, 1983,  Nikolainen, A., 
Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus, 1971, Stuhlmacher, P., Biblische Theologie des 
Neuen Testaments 1992, (sama) – Das Evangelium von der Versöhnung in Christus, 
1979, Wright, N.T., Jesus and the Victory of God., 1997.

25  Evankeliumien kokoaminen 

Perimätieto  Jeesuksen  opetuksista  muodostaa  evankeliumien  rakennusaineen. 
Siitä lähes kaikki ovat yhtä mieltä. Erimielisyydet alkavat heti tämän jälkeen. 
Kiistaa  käydään  siitä,  millaista  tuo  perimätieto  oli  ja  mikä  oli  sen  suhde 
“todelliseen”  historiaan.  Myös  perimätiedon  kulkua  evankeliumeihin  asti  on 
tutkittu innokkaasti.
   Evankeliumien  kokoamisesta  on  pääsääntöisesti  kaksi  tulkintalinjaa.  Ne 
noudattelevat  redaktiokritiikin  luojien  antamia  suuntaviivoja.  Dibeliuksen 
seuraajat  katsovat,  että  evankelistat  ovat  keränneet  evankeliumimateriaalia  ja 
koonneet sitä yhteen perinteelle uskollisesti. Evankelistojen “oma” ymmärrys ja 
sanoma näkyvät  siten  suorissa  redaktorisissa  lisäyksissä  ja  johdannoissa  sekä 
aineiston  järjestelyssä.  Bultmannista  alkunsa  saanut  “teologinen” 
redaktiokritiikki  olettaa  sitä  vastoin,  että  evankelistat  ovat  muokanneet 
materiaalia melko voimakkaasti oman teologiansa mukaan ja myös sepittäneet 
kertomuksia  tarpeen  vaatiessa.  Kuten  aikaisemmin  on  jo  mainittu,  tuossa 
tulkintalinjassa  historian  Jeesuksen  sanoma  häipyy  usein  tutkijan 
tavoittamattomiin ja käsiin jää ainoastaan evankelistan teologia.
   Ei  ole  pelkästään  sattuma,  että  evankeliumimateriaalin  kokoaminen  ja 
evankeliumien kirjoittaminen tuli ajankohtaiseksi juuri silloin, kun Jerusalemin 
alkuseurakunta  joutui  hajaantumaan.  Jerusalemin  seurakunta  oli  muodostanut 
luonnollisen kotipaikan ja suojan Jeesuksesta kertovalle traditiolle hyvin pitkään. 
Tituksen  hävitettyä  Jerusalemin  myös  kristityt  joutuivat  pakenemaan 
kaupungista. Silloin suulliset traditiot,  kirjalliset yksittäiskertomukset ja pienet 
kokoelmat oli tarpeen koota yhteen.
   Juutalaissota alkoi Palestiinassa vuonna 66 ja sen seurauksena alkukristillisyys 
menetti Jerusalemin myötä ne paikat, joihin muistot Jeesuksesta olivat erityisesti 
kiinnittyneet.  Markuksen  evankeliumi  loi  tuolloin  missionaariseen  toimintaan 
tarkoitetun  kirjallisuuden  lajin,  josta  tuli  todellinen  Jerusalemin 
“jatke” (Stuhlmacher, Evangelium).
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26  Markuksen evankeliumi 

Markuksen evankeliumi on lyhyydessään ja iskevyydessään ainutlaatuinen. Sen 
teologinen  sisältö  ja  tavoite  nousee  ennen  kaikkea  aineiston  järjestelystä  ja 
kirjoittajan esille  nostamasta  “juonesta”.  Jeesuksen elämällä  ja  kuolemalla  oli 
suuri  tehtävä.  Uuden  Jumalan  valtakunnan  “kirjanoppineena”  Markus  pyrkii 
esittämään ja opettamaan tuosta tehtävästä kertovan sanoman kaikille kristityille. 

(i) Pietarin rooli. Henkilökohtaisia piirteitä on evankeliumissa monella tasolla. 
Eusebios  esitteli  ajatuksen  siitä,  että  Markus  olisi  ollut  Pietarin  kirjuri.  Tälle 
yksityiskohdalle  ei  sinänsä  ole  sen  varmempia  perusteita,  mutta  se  herättää 
erityisen mielenkiinnon Pietarin  henkilöä  kohtaan Markuksen evankeliumissa. 
Jos lyhyttä evankeliumia tarkastellaan erotellen siitä  kärsimyskertomus ja sitä 
edeltävä toiminta omiksi kokonaisuuksikseen, Pietari nousee yllättävällä tavalla 
paitsi  opetuslapsijoukon  keskushenkilöksi,  myös  suorastaan  kertomuksen 
avainhahmoksi  Jeesuksen  ohella.  Evankeliumi  itse  asiassa  jaksottuu  Pietarin 
henkilöön  liittyvien  tapahtumien  mukaan.  Narratologisesti  hän  saa  siten 
suorastaan  interpretantin  luonteen  kertomuksen  kokonaisuutta  tulkittaessa. 
Avainkohdat kuuluvat seuraavasti:

Pietarin kutsuminen (1:16) sekä Pietarin koti ja anoppi (1:30)
Pietari ja kuolleen herättäminen (5:37)
Suuri tunnustus (8:29)
Epäily ja nuhtelu (8:33)
Kirkastumisen todistaja (9:5)
Seloottinen into (10:28)
Lopun odottaja (13:3)
Puolustaja (14:29)
Kieltäjä (14:70); ”kukko lauloi”; sekä (16:7) “sanokaa Pietarille”

Markuksen  evankeliumi  rakentuu  näin  ollen  sellaisen  seurakuntatradition     
varaan,  jossa  Pietarin  todistajan  asema  korostuu.  Talletetuista  avainkohdista 
monet  ovat  Pietarille  henkilökohtaisesti  erityisen  merkittäviä.  Markuksen 
”lyhyessä”  evankeliumissa  tämä  rakenne  on  näkyvä,  kun  taas  Matteuksen 
laajempi  materiaalin  käyttö  laajentaa  myös  todistajien  joukkoa  ja  korostaa 
Jeesuksen  ”rabbiinisen”  opetuksen  laajuutta  (tästä  todistaa  tietysti  jo 
Vuorisaarnan kokoaminen). 

(ii)  Markuksen   teologiasta.  Evankeliumin  rakenne  palvelee  sen  teologista 
sisältöä.  Markuksen  evankeliumin  erityispiirteenä  on  pidetty  ns.  messias-
salaisuutta.  Jeesus  kieltää  opetuslapsiaan  kertomasta  messiaanisuudestaan 
kenellekään.  Asia  tulee  esille  erityisesti  Pietarin  Messias-tunnustuksen 
yhteydessä  (8:30).  Wreden  vanhan  teorian  mukaan  evankeliumissa  esiintyvä 
messiaanisuuden salaamisen teema johtui siitä, että Jeesus itse ei ollut esiintynyt 
Messiaana.  Lohse  puolestaan  katsoi  Markuksen  kirjoittavan  Jeesuksen 
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Kristuksen  evankeliumin,  hyvän  sanoman  pelastusteostam  ja  siksi  Jeesuksen 
elämää tarkastellaan koko ajan pääsiäisen näkökulmasta. Markus pyrkisi tässä 
tapauksessa opettamaan lukijoilleen, että Messias ei ollutkaan voitokas hallitsija, 
jota kansa odotti, vaan ristiinnaulittu ja kuolleista herätetty Ihmisen Poika. 

Kyseinen selitys on selvä parannus vanhaan tulkintaan, mutta siihenkin jää     
tietty  ongelma.  Joutuiko  Markus  muokkaamaan  vanhempaa  traditiota 
silmälläpitäen  uudempaa  “kerygmaa”?   Stuhlmacherin  selitys  kuulostaa 
luontevammalta.  Evankeliumitradition  avulla  Markus  opettaa,  että  juuri 
Jeesuksen historiallinen kärsimystie ilmentää hänen messiaanista sovitustekoaan.

“Kohdan Mark.  8:27-9:13 mukaan Jeesus on kärsimykseen antautunut  messiaaninen 
Ihmisen Poika, joka ilmoittaa Jumalan pelastustahdon. Siihen tehtävään Mooses ja Elia 
ovat  antaneet  vahvistuksen  Jumalan  kasvojen  edessä.  Messiaanisen  tehtävänsä 
mukaisesti  Jeesus  antaa  elämänsä  lunnasrahoiksi  monien  edestä  (10:45). 
Kärsimyksellään  ristillä  hän  raivaa  tietä  Jumalan  valtakunnalle  ja  syntien 
anteeksiannolle tullessaan Jumalan täysin hylkäämäksi. Evankeliumi on pääpiirteissään 
messiaaninen: Markus kertoo messiaanisen historian olennaiset kohdat, joissa Jumala 
ilmoittaa  itsensä  Jeesus  Nasaretilaisen  persoonassa,  ja  jotka  johdattelevat 
evankeliumin  julistamaan  sovitukseen.  Markuksen  mukaan  Jeesuksen  messiaanisuus 
ymmärretään ja julistetaan oikein vasta silloin, kun usko näkee Jeesuksen maanpäällistä 
kulkua  leimanneen  salaisen  kärsimystien  hänen  messiaanisen  sovitustyönsä 
ilmentymänä.  Silloin  usko  uskaltaa  tunnustaa  hänet  Jumalan  Pojaksi  myös  ristin 
todellisuuden huomioon ottaen. (Stuhlmacher, Evangelium). 

(iii)  Ylösnousemus.  Markuksen  evankeliumi  sisältää  lisäksi  varsin  selvän 
intronisaation  kaavan.  Evankeliumin  alussa  Jeesus  voidellaan  tehtäväänsä 
kuninkaan tavoin. Hänen kastehetkensä merkitsee Pyhällä Hengellä voitelemista 
ja  tehtävän vastaan ottamista  (1:10-11).  Evankeliumin huippukohdassa  Pietari 
tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi (8:29). Hänen valtansa aika ei kuitenkaan ole 
vielä silloin, vaan “Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin” (9:31). Jeesuksen 
eskatologiset puheet opettavat sitä tietoisuutta, joka näkyy lopulta kertomuksessa 
Jeesuksen  tuomitsemisesta.  Messiaanisuutta  koskevaan  kysymykseen  Jeesus 
vastaa  puhumalla  toteutuneesta  intronisaatiosta  ja  Ihmisen  Pojan  vallasta:  “te 
saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan 
pilvien keskellä” (14:62).

Evankeliumin lyhyt loppu on hämmästyttänyt monia. Miksi ylösnousemus ei     
ole  saanut  siinä  suurempaa  sijaa?  Ongelma  on  evankeliumin  kokonaisuutta 
ajatellen  näennäinen.  Ylösnousemus  ei  ole  Markukselle  mikään  erityinen 
päätepiste. Se on vain luonteva vaihe intronisaatiossa valtaistuimelle kulkevan 
Jeesuksen  kohtalossa.  Kärsimystien  kulkenut  Ihmisen  Poika  on  pääsiäisenä 
tehnyt palveluksensa ja antanut henkensä ihmisten syntien tähden. Sen jälkeen 
hänestä on tullut kunnian kuningas Voiman oikealla puolella. Ylösnousemuksen 
todistajat kokevat tuon tapahtuman seurauksia, mutta tärkein on jo tapahtunut: 
Ihmisen Poika on saanut vallan.  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27  Matteuksen evankeliumi

Matteus avaa evankeliuminsa juutalaisen opettajan ja tradition välittäjän tapaan. 
Hän esittelee tarkasti Jeesuksen daavidilaisen syntyperän ja perustelee sen avulla 
hänen  messiaanisuuttaan.  Jeesus  on  syntymästään  lähtien  Jumalan  lähettämä 
Immanuel, jonka tehtävänä on vapauttaa Jumalan kansa sen synneistä (1:21-23). 
Messiaanisen  ajan  merkit  toteutuvat  kohta  kohdalta  Jeesuksen  toiminnassa. 
Samalla tuo toiminta kuitenkin synnyttää ristiriidan perinteisen juutalaisuuden 
kanssa ja ajaa Jeesusta kohti lopullista konfliktia ja kuolemaa.
   Matteus  on  usein  esitelty  lain  saarnaajana,  joka  tekee  Jeesuksesta 
auktoritatiivisen lain opettajan. Laki ja profeetat saavat täyttymyksensä uudessa 
vanhurskaudessa  ja  rakkauden  käskyssä.  Painopisteen  ajatellaan  olevan 
Jeesuksen  opetuksessa.  Markukseen  verrattuna  Matteus  sisältääkin  enemmän 
juuri Jeesuksen puheita. Lakia ei niissä kumota. Se saa täyttymyksen uudessa 
vanhurskaudessa,  jonka vuorisaarna esittää.  Lakia painottava selitys kuulostaa 
kuitenkin koko evankeliumia ajatellen liian yksipuoliselta. 
   Matteuksen  evankeliumi  sisältää  myös  selvän  opetuksen  Jeesuksen 
kärsimystiestä.  Jesajan kirjan luvun 53 mukaisena Jumalan palvelijana Jeesus 
huolehtii syntisistä ja väheksytyistä (Matt. 8:17). Pelastus on kiinni uskosta, joka 
seisoo  tai  kaatuu  messiastunnustuksen  varassa   (16:16ss.).  Kohdassa  20:28 
Matteus ottaa esille Markukselle tärkeän lauseen lunnasrahoista (Mark. 10:45). 
Ehtoolliskertomuksessa  hän  puolestaan  painottaa,   että  Jeesuksen  liiton  veri 
vuodatetaan monien edestä “syntien anteeksiantamiseksi” (26:28). 
   Vuorisaarnan asema evankeliumissa on kieltämättä keskeinen. “Matteus ylittää 
Markuksen  esityksen  myös  siinä,  että  Vuorisaarnasta  lähtien  hän  kuvaa 
Jeesuksen  Messiaaksi,  joka  asettaa  opetuslapsensa  (ja  heidän  kauttaan  koko 
kansan)  Mooseksen  tuoman lain  eteen.  Se  nostaa  esiin  Jumalan  alkuperäisen 
tahdon. Matteuksen mukaan Jeesus tuo Jumalan todellisen tahdon esiin monin 
tavoin.  Messiaanisen  voimansa  vallalla  hän  korottaa  näkyville  Siinain  lain 
todellisen tahdon ja merkityksen, joka on ollut peitossa väliaikaisten ja ihmisten 
sydämen kovuuden tähden annettujen yksityisten säädösten (vrt. 19:8) alla.  Kun 
seurakunta  noudattaa  Jumalan  tahtoa  ja  käskyn  mukaan  rakastaa  Jumalaa  ja 
lähimmäistä  vihollisetkin  mukaanlukien  (5:43ss.,  22:34ss.),  ihmisten 
vanhurskaus on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Silloin he voivat 
omalla  kohdallaan  olla  varmoja  lopunajallisesta  pelastussanomasta,  jonka 
maailmaan  palaava  messiaaninen  Ihmisen  Poika  ja  maailmanhallitsija  Jeesus 
Kristus tuo mukanaan. Mutta vain silloin!” (Stuhlmacher, Evangelium).
   Lain painotus tulee ymmärrettäväksi historiallisista syistä, koska evankeliumin 
taustalla  on  ilmeisiä  vastakkainasetteluja.  Evankeliumin  täytyy  ensinnäkin 
vastata  synagogan  syytöksiin.  Jeesuksen  ja  kristittyjen  väitettiin  halveksivan 
lakia (5:17-20; 23:3). Toisaalta Matteuksen on vedettävä rajaa pakanakristilliseen 
hurmokseen.  Siinä  on  vaarana  intoilla  henkien  ulos-ajamisesta  ja  unohtaa 
Jumalan rakkaudellinen tahto (vrt. 7:21s.). 
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   Tietty jännite sovitussanoman ja täydellisyyden vaatimuksen välillä herättää 
kysymyksen,  miksi  Matteus  ottaa  esille  Jeesuksen  ankaralta  kuulostavan 
vaatimuksen  niin  voimakkaasti.  Ensinnäkin  on  huomattava,  että  Jeesuksen 
opetuksen taustalla on sama viisausteologinen lakikäsitys kuin Paavalilla. Lain 
olemus  on  rakkaus  ja  se  on  yhtä  Jumalan  luomisjärjestyksen  kanssa.  Siksi 
jokainen  lain  rikkomus  on  rikkomus  Jumalaa  ja  hänen  luomaansa  elämää 
vastaan.  Jumalan  tahdon  mukainen  elämä  ei  siksi  voi  tehdä  kompromisseja 
rakkauden toteuttamisen kanssa. 
   Tuota hyvin selkeää lakikäsitystä  ei  tule  asettaa väärällä  tavalla  ristiriitaan 
Matteuksenkin  esille  tuoman  sovitussanoman  kanssa.  Lain  julistamisella  on 
apokalyptis-eskatologinen merkitys.  Sen on määrä osoittaa  ihmisten syntisyys 
todeksi.  Vain  syntiset  tarvitsevat  kärsivää  Messiasta,  joka  antaa  henkensä 
lunnaiksi heidän edestään. Juuri sellaisista ihmisistä tulee Jeesuksen seuraajia, 
kun he Herran seurakunnassa saavat ehtoollisyhteydessä elää jatkuvassa syntien 
anteeksiantamuksessa. 
   Sen ohella on huomattava, että Jeesuksen opetus tuomion ylösnousemuksesta 
on ankara. Jokainen tuomitaan tekojensa mukaan. Tuota tuomiota ei kuitenkaan 
voi  ulottaa  armahdettuihin  syntisiin.  Heidät  on  lunastettu  kalliisti  Jeesuksen 
verellä.  Tuollaisen  sovitusteologian  ohella  Matteuksella  esiintyy  uskoville 
osoitettu ehdoton kuuliaisuuden vaatimus. Se on tyypillistä juutalaiskristilliselle 
julistukselle,  kuten  Heprealaiskirjeestä  ja  Jaakobin  kirjeestä  voidaan  nähdä. 
Lankeaminen pois Jeesuksen yhteydestä takaisin jumalattomuuteen vie ihmisen 
takaisin  predestinoidun  eli  väistämättömän  tuomion  alle.  Siksi  rakkauden 
vaatimuksen kanssa ei voi tehdä kompromisseja, vaan synti on aina tunnustettava 
synniksi.  Matteus  ei  esitä  synnittömyyden  opetusta,  kuten  ei  muu 
juutalaiskristillisyyskään.  Mutta  sen  kuuliaisuuden  ja  parannuksen  tekemisen 
opetus on yksiselitteinen.
   Evankeliumi loppuu suunnattomaan missionaariseen näkymään. Ylösnoussut 
ilmestyy  opetuslapsille  Galilean  vuorella  täydessä  Ihmisen  Pojan  voimassa 
(28:16s.).  Hänen  herrautensa  on  sama,  mistä  Markuksen  evankeliumi  on 
puhunut.  Lopunajalliselle  messiaaniselle  kuninkaalle  on  annettu  kaikki  valta 
taivaassa  ja  maan  päällä.  Hän lähettää  opetuslapset  julistamaan evankeliumia 
kaikille. Hän lupaa heille läsnäolonsa tämän maailmankauden loppuun asti.
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28  Luukkaan evankeliumi

Luukkaan evankeliumi on synoptikoista myöhäisin ja siksi sen viesti on myös 
omaleimainen. Taidokas kirjoitus lähtee liikkeelle traditiotietoisesti viittauksella 
silminnäkijöihin ja  evankeliumin julistajiin.  Luukkaan evankeliumin erikoinen 
kaksijakoisuus  muodostuukin  vanhan  tradition  ja  ns.  toisen  sukupolven 
kontekstin kohtaamisesta.  Juuri  Luukkaalta  löytyy vanhoja traditiolausumia ja 
hymnejä, jotka on hienosti sovitettu evankeliumimateriaalin keskelle.
   Luukkaan  evankeliumia  on  joskus  pidetty  ohjelmallisena  historiateoksena, 
jonka motivaationa olisi erityisesti paruusian viipyminen. Se on liioittelua, sillä 
kirjoittajan  pelastuhistoriallinen  näkökulma  ei  vaadi  kielteistä  perustetta. 
Pikemminkin  Luukas  kirjoittaa  Paavalin  tapaan  Jeesuksen  alennuksesta  ja 
korottamisesta  siten,  että  ylösnousemus  asettuu  kaiken  keskukseen. 
Pelastushistorian täyttymys löytyy Jeesuksen historiasta, joka on ajan keskipiste 
ja jossa Jumalan lupaukset toteutuvat. Israelin aika on lain ja profeettojen aikaa 
Johannes Kastajaan asti. Helluntaista alkaa kirkon aika, joka kestää paruusiaan 
saakka.

Matteuksen  tavoin  myös  Luukas  kuvaa  Jeesuksen  alusta  pitäen     
kuninkaalliseksi Daavidin jälkeläiseksi, jolle “Herra Jumala antaa... hänen isänsä 
Daavidin  valtaistuimen”  (1:32).  Jeesus  on  pelastuksen  tuoja.  Jokaiselle 
evankeliumin kuulijalle  kuuluu enkelien ilmoitus:  “Tänään on teille  Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra” (2:11).
   Luukas  asettaa  aikansa  pakanakristillisen  seurakunnan  eteen  kaiken  sen 
perinteen, mikä seurakuntaa kannattelee ja ohjaa. Siinä kertomuksilla Jeesuksesta 
on kiistatta suurin merkitys.  Luukas esittää Jeesuksen messiaaniseksi Jumalan 
Pojaksi, joka julistaa köyhille ja jumalanhylkäämille Jumalan valtakuntaa sekä 
tekee  Jumalan  valtakunnan  heille  todelliseksi  tunnustekojensa  avulla  (vrt. 
4:16ss.;  6:20ss.;  19:1-10).  Luukkaalle  Jeesus  on  evankeliumin  henkilöitymä 
(17:20s.):  evankeliumi  köyhille  avatusta  yhteydestä  Jumalan  kanssa.  Siitä 
evankeliumista  elää  Jerusalemista  Antiokian  kautta  aina  Roomaan  ulottuva 
missio,  kuuluipa  se  sitten  Pietarin  ja  Johanneksen,  Stefanus-ryhmän,  Herran 
veljen Jaakobin tai  Paavalin vaikutuspiiriin (vrt.  Luuk. 16:16 ).  (Stuhlmacher, 
Evangelium).
   Luukkaan mukaan Jeesus kulkee uhritien kärsivänä vanhurskaana,  joka on 
esikuva ja sijainen. Jeesus ei kuitenkaan ole sovittaja vain kärsimystapahtuman 
vuoksi.  Myös  Jeesuksen  julistus  ja  toiminta  kuuluvat  tuohon  yhteyteen. 
Jeesuksen toiminnan tavoitteena on sovittaa Jumala ja ihminen ja tuoda ihminen 
takaisin Jumalan luo. Juuri tuollaista tehtävää alleviivaavat monet vertaukset.
   Apostolien  tekojen  puheissa  korostetaan  yhä  uudestaan,  että  Jumala  on 
korottanut  juutalaisten  ristiinnaulitseman  Jeesuksen  oikealle  puolelleen 
avatakseen  Israelille  tällä  tavoin  mahdollisuuden  kääntymykseen  ja  syntien 
anteeksiantoon (Ap.t. 2:36-38; 5:31; 10:43). Jeesus on pelastuksen hankkija ja 
tuo  pelastus  toteutuu  seurakunnalle  annetussa  evankeliumissa.  Niin  kuin 
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Vanhassa testamentissa Jumalan pelastava toiminta yhdistyy Jahven nimeen, on 
Luukkaallakin  Jeesuksen  koko  pelastava  työ  läsnä  Jeesuksen  nimessä  –  sen 
Jeesuksen, jonka Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi.  

Onko Logialähteellä teologiaa?

Logia-lähteellä eli tunnetummin Q-lähteellä on pitkä tutkimushistoria takanaan. Kyse 
on puhelähteestä ja Jeesuksen sanojen kokoelmasta, jonka yhteinen materiaali löytyy 
Matteukselta  ja  Luukkaalta,  mutta  jonka  lausumia  ei  ole  Markuksella.  Mitä  sanoa 
oletetusta  lähteestä,  jonka  redaktiokerrostumien  tutkimisesta  jotkut  ovat  tehneet 
elämäntyönsä,  mutta  jonka  jotkut  taas  sivuuttavat  tarpeettomana  hypoteesina? 
Luukkaan evankeliumin rakenne antaa viitteitä siitä, että oletus kirjallisesta lähteestä on 
mielekäs.  Logialähteen  määrittely  ei  kuitenkaan  ole  aivan  helppoa.  Luukkaalla 
itsenäinen materiaali esiintyy kyllä selkeästi lukujen 10-16 välillä, mutta Matteukselta 
ei  kuitenkaan  löydy  juuri  mitään  yhtenäistä  jaksoa,  jossa  logialähteen  materiaali 
muodostaisi  olennaisen  osan  esitystä.  Luukas  näyttää  siten  käyttävän  suorastaan 
kirjallista  lähdettä,  kun  Matteus  taas  käyttää  logialähteeseen  kuuluvaa  materiaalia 
vapaasti kirjoittaessaan suurta evankeliumin narratiivia.
    
(i)  Rakenteesta.  Sisällön  osalta  ensimmäinen  merkittävä  piirre  logialähteessä  on 
Johannes  Kastajan  keskeinen  rooli.  Lausumien  eskatologiaa  ohjaa  Johanneksen  ja 
Jeesuksen välisen suhteen määrittely. Ensimmäiset kertomukset kuvaavat Johanneksen 
saarnatoimintaa.  Jeesuksen  kiusauskertomuksen  ja  avauspuheen  jälkeen  tulevat 
kertomukset  oppilaiden  epäilystä  ja  Johanneksesta  Eliana.  Luukkaan  jakson 
ehdottomana  keskipisteenä  ovat  lähetysohjeet.  Lähteen  itsenäisyydestä  puhuu  70 
oppilaan  lähettäminen  kahdentoista  lisäksi.  Näihin  ohjeisiin  liittyy  myös  opetus 
rukouksesta.  Seuraava  osio  käsittää  eskatologisia  varoituksia  ja  herättäviä  puheita. 
Lopulta  logialähde  sisältää  lupaukset  Jumalan  huolenpidosta  ja  puhuu  aarteesta 
taivaassa.Valtakunnan puheet julistavat ensin Jumalan valtakunnan saapumista ja sitten 
tähän  liittyen  valtakuntaan  pääsemistä.  Valtakunnan  sanomaan  ydistyy  seuraavaksi 
valitus Jerusalemin tilasta. Logialähde huipentuu vertaukseen suurista kutsuista, joissa 
Jumalan lähettiläs kutsuu ihmisiä pelastuksen yhteyteen. Vertausta vahvistetaan puheilla 
opetuslapseudesta.  Logia  lähteen pääkorpus päättyy ilmeisesti  vertaukseen lampaista 
(Luuk.  15:4–7).  Itse  materiaalia  löytyy  kuitenkin  lukuun  17  saakka,  ja  yksittäisiä 
kertomuksia  myös  tämän  jälkeen.  Yksinkertaistettu  kuva  rakenteesta  auttaa 
hahmottamaan kokonaisuutta:

Jeesus ja Johannes Kastaja
- Johannes Kastajan esiintyminen
(- Kiusauskertomus ja Jeesuksen avauspuhe)
- Sadanpäämiehen usko
- Vastaus Johanneksen oppilaille
- Johannes Kastaja Eliana

Luukkaan pääjakso: 
- Lähetysohjeet
- Ylistys
- Rukousopetus
- Beelsebul-kiista
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- Joonan merkki
- Vertaus silmästä
- Voi-huudot
- Kehotus rohkeuteen
- Jumalan huolenpito
- Aarre taivaassa
- Kehotuksia valmiuteen
- Jumalan valtakunta
- Sisäänpääsy valtakuntaan
- Valitus Jerusalemista
- Vertaus suurista kutsuista
- Opetuslapseudesta
- Vertaus lampaista

(ii) Logialähteen teologiasta. Jeesus-tutkimuksen “uuden perspektiivin” näkökulmasta 
logialähde  on  uskottava  ja  johdonmukainen.  Se  näyttäytyy  kokoelmana,  jonka 
keskipisteessä  on lopunajallinen sanoma Israelille.  Pakkosiirtolaisuuden vaiva ei  ole 
poistunut,  vaan  kansa  elää  vielä  synneissänsä.  Siksi  Johannes  Kastaja  julistaa 
kokoelman  alussa,  että  ihmisten  tulee  tehdä  parannus  ennen  Jumalan  vihan  päivän 
koittamista ja Messiaan esille astumista. Kirves on jo puiden juurella. Nyt ei ole enää 
aikaa  epäröimiseen.  Kohta  maailma näkee  Jumalan  Karitsan,  joka  kastaa  pelastuvat 
Pyhällä Hengellä.

Jeesus  itse  puolestaan  opettaa  Johanneksen  olevan  Elia,  joka  tulee  aloittamaan     
Israelin  restauraation.  Vihan  ajan  tilalle  tulee  perheyhteys  ja  rauha.  Uudistus  ei 
kuitenkaan  voi  tulla  ilman  viimeistä  vastakkainasettelua.  Elia  surmattiin.  Näin 
israelilaiset toteuttivat isiensä synnin, sen synnin, joka ajoi heidät pakkosiirtolaisuuteen. 
Vihan aika tulee jatkumaan Danielin lupaamaan sovituksen päivään saakka. Ihmisen 
Poika saa saman kohtalon kuin Elia. Vasta sen jälkeen alkaa rauhan aika ja pelastus 
toteutuu Jumalan lapseudessa.

Näiden ajatusten perusteella selittyy myös Jeesuksen eskatologian ehkä vaikeimmin     
tulkittavissa ollut lause hyökkäyksestä Jumalan valtakuntaa vastaan. “Mutta Johannes 
Kastajan päivistä tähän päivään asti taivasten valtakunta joutuu kärsimään väkivaltaa 
(biazetai), ja väkivallantekijät yrittävät kukistaa (harpazousin) sen.” (Matt. 11:12, vapaa 
käännös).

Lauseen  vaikeus  näkyy  muun  muassa  siitä,  että  sitä  on  ollut  hankala  kääntää     
suomeksi.  Vanhempi  käännös  synnytti  salaperäisen  ajatuksen  valtakunnan 
tempaamisesta:  “Mutta  Johannes  Kastajan  päivistä  tähän  asti  hyökätään  taivasten 
valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (1938 käännös). Nykyinen 
suomennos  puolestaan  yrittää  tulkita  jaksoa  lieventämällä  ensimmäisen  lauseen 
ajatuksen valtakunnan esiin murtautumiseksi: “Johannes Kastajan päivistä asti taivasten 
valtakunta on ollut  murtautumassa esiin,  ja  jotkut  yrittävät  väkivalloin temmata sen 
itselleen”  (1992  käännös).  Nämä  vaihtoehdot  eivät  tunnista  Jeesuksen  eskatologian 
luonnetta.

Ajatus  uuden  Eliaan  esiin  astumisen  huipentamasta  ahdistuksen  kaudesta  selittää     
lauseen  parhaiten.  Johannes  Kastajan  kuolemasta  lähtien  viimeinen  vainon  aika  on 
tullut  todelliseksi.  Jumalan  valtakunta  on  tullut  sanan  julistajien  kautta  “lähelle”. 
Evankeliumi kaikuu Jerusalemissa ja sen ympäristössä. Hengellinen pakkosiirtolaisuus 
estää  kuitenkin  pelastuksen  nopean  toteutumisen.  Sen  sijaan  vastakkainasettelu 
kärjistyy ja kansa vainoaa niitä,  jotka julistavat Jumalan hyvää sanomaa. Valtakunta 
joutuu  kärsimään  väkivaltaa.  Tämä  taistelu  käydään  kuolemaan  asti.  Johanneksen 
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surmaaminen  kertoo  siitä,  että  Israel  vastustaa  yhä  Jumalaa.  Kansa  ei  toivota 
evankeliumia tervetulleeksi, vaan yrittää sen sijaan kukistaa tulossa olevan valtakunnan.

Lähetysohjeiden  sisältö  vastaa  suorastaan  häkellyttävällä  tavalla  eskatologista     
lähtökohtaa. Opetuslapset lähetetään kuin lampaat susien keskelle. On todettu että kuva 
vastakkainasettelusta  langenneen kansan ja  Jeesuksen seuraajien välillä  ei  voisi  olla 
voimakkaampi (Hagner).  Jeesus tarjoaa omilleen vain marttyyrin tehtävää.  Jokainen 
sanan  viejä  saattaa  joutua  Elian  tavoin  revittäväksi.  Oppilaita  vedetään  synagogan 
tuomioistuimiin. Heitä vihataan ja heitä vainotaan. Jeesuksen opetuksessa on keskeistä 
Miikan  profetian  ajatus  Israelin  “perheen”  kriisistä  ahdistuksen  aikana.  Poika  on 
riidassa isänsä kanssa ja veli antaa veljensä kuolemaan. 

Vihan aikaa kuvastaa voimakas Belsebul-lausuma. Opetuslapselle käy kuten hänen     
opettajalleen.  Jos  langennut  Israel  on  demonisoinut  Jeesuksen,  seuraajilla  on  sama 
kohtalo. Israel ei tunnista Johanneksen kaltaista profeettaa, vaan surmaa tämän. Se ei 
myöskään  tunnista  Ihmisen  Poikaa,  vaan  kutsuu  tätä  perkeleeksi.  Vainon  uhka  on 
ohjeissa niin konkreettinen, että Jeesus huipentaa opetuksensa rokeuteen kuolemankin 
edessä:  “Älkää pelätkö niitä,  jotka  tappavat  ruumiin  mutta  eivät  kykene tappamaan 
sielua.  Pelätkää  sen  sijaan  häntä,  joka  voi  sekä  sielun  että  ruumiin  hukuttaa 
helvettiin.” (Matt. 10:28).

Israelin jäännöstä kootaan siten vainon ajan keskellä. Tämä piirre selittää myös sen,     
miksi Jeesus puhuu yllättävästi rauhan tulon pitkittymisestä. Pelastuksen valtakunta ei 
voi toteutua täydellisesti ennen, kuin viimeinen kärsimys on kohdattu. Siksi Jeesus ei 
tuo rauhaa, vaan miekan: “Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle 
rauhaa.  En minä  ole  tullut  tuomaan rauhaa,  vaan miekan.”  (j.  34).  Juuri  Jeesuksen 
julistus nostaa pojan isäänsä vastaan (j. 35). Pakkosiirtolaisuus päättyy vasta, kun vihan 
aika on huipentunut viimeiseen vastakkainasetteluunsa.

Jeesus-tutkimuksen  uuden  perspektiivin  mukaan  logialähteessä  ei  tarvitse  olettaa     
erilaisia  redaktiokerrostumia.  Sen  sijaan  kokoelma  sopii  hyvin  Galilean  mission 
aineistoksi. Kyseessä olisi tässä tapauksessa joukko Jeesuksen puheita, jotka on koottu 
yhteen jo ennen Jeesuksen ja hänen opetuslastensa siirtymistä Jerusalemiin.
    
(iii)  Eskatologiasta.  Jeesuksen  antamien  ohjeiden  keskellä  on  erikoinen  lause 
kaupunkien läpi käymisestä.  Mitä hän tarkoitti  sanoessaan, että Ihmisen Poika tulee 
kesken  tehtävän  suorittamisen?  “Kun  teitä  yhdessä  kaupungissa  vainotaan,  paetkaa 
toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen 
Poika tulee.” (Matt. 10:23). 

Selitykset  ovat  viitanneet  moneen  melko  helppoon  vaihtoehtoon.  Jeesus  saattaisi     
puhua  paruusiasta,  Ihmisen  Pojan  tulemisesta  viimeiselle  tuomiolle.  Hän  voi  myös 
puhua Jerusalemin tuhosta, joka myöhempää historiaa ajatellen oli oven edessä. Jotkut 
ovat ehdottaneet kohdan tarkoittavan ylösnousemusta, toiset taas helluntaita ja Pyhän 
Hengen  vuodattamista.  Selittäminen  ei  ole  yksinkertaista,  mutta  siihen  voi  pyrkiä 
tarkastelemalla yksityiskohtia uudelleen. 

Ensinnäkin  lause  kertaa  näkemyksen  eskatologisesta  vainon  ajasta.  Opetuslasten     
antama  todistus  synnyttää  langenneessa  Israelissa  vihaa.  Kaikki  eivät  suinkaan  ota 
Jumalan evankeliumia vastaan iloiten. Siksi opetuslapset joutuvat usein pakenemaan 
henkensä  edestä.  Ahdistuksen  aikana  kaupungit  ovat  Jeesuksen  seuraajille 
pakopaikkoja. Eskatologinen sanoma jakaa kuitenkin jokaisessa synagogassa väen niin, 
että opetuslapset joutuvat kokemaan samaa vastustusta kuin Jeesus itse. Siksi he saavat 
määräyksen  “pudistaa  tomut”  kaupungille  tuomioksi  ja  paeta  jälleen  seuraavaan 
kaupunkiin sanaa viemään. Kaupungit eivät kuitenkaan loppuneet kesken, ennen kuin 
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oppilaat  palasivat.  Jeesuksen  lause  on  profeetallinen,  ei  maantieteellinen.  Voidaan 
tietysti ajatella, että Jeesuksen joukko oli monessa mielessä ajettu ahtaalle, ja viimein 
oli jäljellä vain Jerusalem, jonne Jeesuksen seurue saattoi paeta. Tämä ei kuitenkaan 
selitä yllä olevaa lausetta. 

Mielekkäitä  selityksiä  on  eskatologisen  näkemyksen  mukaan  vähintään  kaksi.     
Ensimmäisen mukaan opetuslapset  eivät  ehdi  käydä Israelin kaupunkeja läpi,  ennen 
kuin Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla todelliseksi ja Danielin kirjan julistama 
vainon  aika  tulee  päätökseen.  Tässä  tapauksessa  lause  puhuisi  siitä,  että  myös 
opetuslasten kokema ahdistuksen kausi päättyisi, ennen kuin he ehtivät käydä kaikkia 
Israelin kaupunkeja läpi. Käytännössä tämä tarkoittaisi Jeesuksen marttyyrikuolemaa ja 
uuden valtakunnan todellista toteutumista, toisin sanoen pääsiäistä. 

Toinen  tulkinta  kiinnittää  huomiota  itse  kaupunkeihin.  Sen  mukaan  opetuslapset     
eivät  ehdi  käydä  Israelin  kaupunkeja  läpi,  ennen  kuin  nämä  kaupungit  tuhotaan. 
Ihmisen Poika tulee ottamaan Israelin tuomiolle ja sen jälkeen ei enää ole kaupunkeja, 
joihin  mennä.  Historiaa  ajatellen  tämä  käsitys  merkitsisi  sitä,  että  Jeesus  tässäkin 
ennustaa Jerusalemin tuhon ja Israelin lopullisen valloittamisen. Olipa lauseen tarkka 
merkitys  kummalla  suunnalla  tahansa,  itse  ydinajatus  säilyy  samana.  Profeettojen 
ennustama vihan  kausi,  jonka  aikana  Israel  yhä  tappaa  profeettansa,  päättyy  kohta. 
Jumalan valtakunnan lopullinen toteutuminen on lähellä – siitä huolimatta, että Jeesus 
seuraajieen joutuu kärsimään ja kohtaamaan väkivaltaa viimeisen vainon aikana.
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V JOHANNEKSEN EVANKELIUMIN JA 
KIRJEIDEN TEOLOGIA

Bultmann, R., Theologie des Neuen Testaments,1980, Goppelt, L., Theologie des Neuen 
Testaments, 3. Aufl. 1991, Lohse, E., Uuden testamentin sanoma, 1983,  Nikolainen, A., 
Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus, 1971, Stuhlmacher, P., Das Evangelium von der 
Versöhnung in Christus, 1979, Koester, C.R., Symbolism in the Fourth Gospel, 2003.

Johanneksen  evankeliumi  on  evankeliumien  joukossa  omaperäinen.  Se  on 
selvästi julistavampi ja henkilökohtaisempi kuin lyhyitä kertomuksia sisältävät 
synoptiset  evankeliumit.  Siksi  Johannesta  onkin  pitkään  pidetty  “teologisena” 
evankeliumina, jolla ei olisi juurikaan yhteyttä todelliseen historiaan ja historian 
Jeesukseen.  Kovin nopeasti  tuollaista  tuomiota ei  kuitenkaan ole  syytä tehdä, 
sillä  evankeliumi  sisältää  useita  piirteitä,  jotka  kiinnittyvät  historiaan  aivan 
erityisellä tavalla.

Yleisesti  ottaen  Johanneksen  evankeliumi  on  monikerroksinen  teos.     
Nykyisessä asussaan se näyttäisi olevan luvussa 21 (erityisesti jakeet 24s.) esille 
tulevan johanneslaisen oppilaspiirin toimitustyön tulosta. Vaikkakin evankeliumi 
on peräisin huomattavasti vuotta 70 myöhemmältä ajalta, siitä henkii tietoisuus 
apostolisesta  sanomasta.  Evankeliumi  kuvaa  nk.  rakasta  opetuslasta  ja  sen 
historiallinen tuntemus vie siten Jeesuksen lähimmän ystäväpiirin keskelle (vrt. 
19:26s.).  Korkean  traditiotietoisuuden  tähden  neljäs  evankeliumi  uskaltautuu 
välittämään  kertomuksia  Jeesuksesta  lisäten  ratkaisevasti  synoptisten 
evankeliumien antamaa tietoa (Stuhlmacher).
   Johanneksen  evankeliumin  suhde  synoptikkoihin  ei  ole  kirjallinen,  mutta 
suullisen  perimätiedon  tuntemus  on  laajaa.  Läheinen  suhde  Jeesuksen 
julistukseen  antaa  olettaa,  että  lopullisen  evankeliumin  lähtökohtana  on 
todellakin Jeesuksen opetuslapsen antama opetus. Sitä ei evankeliumissa sanota 
suoraan, mutta siihen viitataan voimakkaasti.
   Jeesuksen  toiminta  kuvataan  Johanneksen  evankeliumissa  kahdella  tavalla. 
Johanneksen prologi, esipuhe, tarkastelee hänen työtään ikään kuin jälkikäteen, 
ja  kirjoittajan  usko  katselee  Jeesusta  alusta  pitäen  luomistyön  avaamien 
näkymien keskellä.  Evankeliumin päätös  puolestaan antaa  Jeesusta  koskeville 
kertomuksille  lopunajallisen  tunnun  ja  näkymän  ylösnousemuskirkkaudesta. 
Synoptikkojen maallisesta Jeesuksesta tulee Johanneksella näin uskon Kristus, 
joka ihmiseksi tulleena Jumalan luomissanana on Jumalan rakkauden ilmoittaja 
ja messiaaninen välittäjä (Stuhlmacher).
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29  Johannes ja historian Jeesus

29.1. Tutkimuksen nykytilanne

   Johanneksen evankeliumin tutkimus sisältää hyvin äärimmäisiä selityksiä. Osa 
tutkijoista katsoo evankeliumin olevan pelkkää seurakuntajulistusta, missä ei ole 
historiallisena  lähtökohtana  muuta  kuin  yleiset  puitteet  ja  Jeesuksen  elämän 
pääkohdat  –  niistäkin  ensisijaisesti  kärsimyshistoria.  Tuollaisessa  tulkinnassa 
lähes kaikki Jeesuksen puheet selitetään epähistoriallisiksi. 

Toisaalta  tutkimuksessa  on  myös  suunta,  joka  pitää  Johanneksen     
evankeliumissa  esiintyviä  Jeesuksen  omaleimaisia  puheita  nimenomaan 
historiallisina.  Hyvänä  esimerkkinä  toimii  suhtautuminen  “minä  olen”  –
lausumiin.  Toisten  tutkijoiden  mielestä  ne  eivät  mitenkään  voi  olla  historian 
Jeesuksen  lausumia  (esim.  Schultz).  Radikaalin  perinteen  mukaan  neutraalina 
opettajana  toiminut  Jeesus  ei  olisi  mitenkään  voinut  sanoa  sellaista.  Toiset 
tutkijat  kuitenkin  katsovat,  että  juuri  nuo  lauseet  tuovat  esille  Jeesuksen 
kutsumustietoisuuden ja ovat siksi paras esimerkki hänen aidosta julistuksestaan 
(esim. Jeremias). 

29.2. Jeesus Isän ilmoittajana

Synoptisten  evankeliumien  kohdalla  Jeesuksen  sanoman  keskeiseksi 
lähtökohdaksi  nousi  ajatus ainutlaatuisesta ilmoituksesta,  jonka hän oli  saanut 
Isältä. Tuo aihe muodostaa ensinnäkin liittymäkohdan Johannekseen ja toiseksi 
Johanneksen  kuvaaman  Jeesuksen  keskeisimmän  sanomankin.  Johanneksen 
evankeliumissa Jeesus puhuu jatkuvasti siitä, miten hän on saanut ilmoituksen 
Isältä ja tekee Isän tekoja. “Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin 
neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee 
myös  Poika.  Isä  rakastaa  Poikaa  ja  näyttää  hänelle  kaiken,  mitä  itse 
tekee...” (Joh. 5:19-20).

Tuo  ilmoitustietoisuus  antaa  myös  Johanneksen  mukaan  Jeesukselle     
kutsumuksen. Vaikka se tulee nyt tarkemmin esille, se on kuitenkin luonteeltaan 
periaatteessa  aivan sama kuin  synoptisten evankeliumien traditiossa.  Siinä  on 
sama  eskatologinen  innostus  ja  vankkumaton  luottamus  edessä  olevasta 
pelastuksesta. Siksi pelastus on sidottu Jeesuksen julistamaan sanaan ja hänestä 
tulee  siten  elämän  lähde:  “se,  joka  kuulee  minun  sanani  ja  uskoo  minun 
lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän... sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös 
Pojasta elämän lähteen” (Joh. 5: 24, 26).
   Tuo tietoisuus selittää Jeesuksen hämmästyttävät “minä olen” -lauseet. Hän on 
elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. “Minä olen elämän leipä. Joka tulee 
minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan 
ole janoissaan.” (Joh. 6:35). Jeesus on saanut Isältä täydellisen ilmoituksen. Siksi 
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hänen  sanansa  ovat  “tie,  totuus  ja  elämä”.  Isän  luokse  pääsee  vain  Pojan 
yhteydessä.
   Jeesus vertaa sanomaansa siihen ruokaan,  jota israelilaiset  saivat  Jumalalta 
autiomaassa. “Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. 
Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole.” (Joh. 6:49-50). 
Viimeisinä päivinä annettu evankeliumi on lopunajallisen uudistuksen lähde. Se 
vie  ihmiset  Jumalan  valtakuntaan  ja  koituu  heille  ikuiseksi  elämäksi. 
Johanneksen  evankeliumin  esittämä  Jeesus  opettaa  siten  eskatologisesta 
uudistuksesta aivan samoin kuin synoptikkojen Jeesus.
   Tuo  eskatologinen  tietoisuus  käsittää  myös  Johanneksen  evankeliumissa 
Ihmisen Pojan koko tehtävän toteuttamisen. “Ja lähettäjäni tahto on, etten minä 
anna  yhdenkään  niistä,  jotka  hän  on  uskonut  haltuuni,  joutua  hukkaan,  vaan 
viimeisenä päivänä herätän heidät  kaikki” (Joh.  6:  39).  Ihmisen Poika kulkee 
ensin ristille, mikä on Johanneksen suuren draaman johtoteema. Mutta tuo tie on 
vasta  alkua.  Ihmisen  Poika  on  myös  eskatologian  huipentuman  toteuttaja  ja 
herättää  kuolleet.  Hänen  korottamisensa  tulee  merkitsemään  Jumalan 
valtakunnan lopullista toteuttamista.
   Kun näkökulmana on Jeesuksen kutsumustietoisuus, mitään noista rohkeista 
lauseista  ei  tarvitse  selittää  pääsiäisen  jälkeisen  teologian  aikaansaamaksi 
seurakunnan kehitelmäksi. Päinvastoin, ne kuvastavat Jeesuksen ainutlaatuista 
kutsumusta  Isän  ainoana  Poikana  ja  ilmoittajana.  Johanneksen  evankeliumi 
osoittautuu  siten  historiallisen  tradition  rehelliseksi  välittäjäksi.  Evankelista 
innostuu julistavassa kerronnassaan välillä puhumaan Jeesuksen merkityksestä, 
mutta se ei tee lainkaan tyhjäksi Jeesuksen aitoa opetusta hänen julistuksensa 
lähtökohtana.
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30  Kristologia

Johanneksen kristologia vaikuttaa omaleimaiselta ja siksi sitä on tutkimuksessa 
usein  pidetty  muusta  varhaisesta  kristologiasta  poikkeavana.  Läheisempi 
tarkastelu kuitenkin osoittaa, että erityispiirteistään huolimatta Joh. jatkaa samaa 
teologianhistoriallista perinnettä kuin muutkin UT:n kirjoitukset.

30.1. Tutkimuksen nykytilanne

Johanneksen kristologiaa arvioidaan usein arvonimien perusteella (esim. Lohse). 
Evankeliumissa käytetään yleisiä  alkukristillisen kristologian arvonimiä,  joista 
ensimmäinen luku esittää lähes kaikki: Logos, Kristus, Jumalan Karitsa, Jumalan 
Poika jne. Arvonimiä ei käytetä niissä eri merkityksissä, joita kullakin alkuaan 
oli,  vaan  ne  kuuluttavat  erotuksetta  samaa  Kristus–sanomaa.  Ihmisen  Pojan 
kärsimyksestä  puhutaan  samalla  korottamisena,  mistä  näkyy  kytkentä  hänen 
kirkkauteensa.
   Isä  on  lähettänyt  Pojan,  siksi  Poika  tekee  Isän  tekoja  ja  Isän  tahtoa.  Isä 
ilmoittaa itsensä Jeesuksessa. Poika on tullut lihaksi,  mutta ihmiseksi tuloa ei 
pohdita.  Häntä  ei  sanota  neitsyen  pojaksi,  vaan  Joosefin  pojaksi.  Juuri  tämä 
ihminen  on  Poikana  yhtä  Isän  kanssa  ja  siinä  on  loukkaus  ja  jumalanpilkka 
juutalaisille. Tuo vaade tulee terävimmin ilmi “minä olen” –lausumissa. Niissä 
Lohsen  mukaan  “minä”  ei  ole  subjekti,  vaan  predikatiivi,  jolloin  lause  on 
tunnistusformeli: tämä on se, jota odotettiin.
   Logos esiintyy vain Johanneksen prologissa (ja 1. Joh. alussa). Sen pohjana on 
alkukristillinen hymni. Absoluuttisesti käytettyä käsitettä ei Lohsen mukaan voi 
johtaa VT:sta. Pikemminkin juutalainen viisausspekulaatio on lähellä sitä. Nuo 
ajatukset  on  “käännetty  gnostilaisen  ajattelun  kielelle”,  jolloin  Logos  on 
välittäjäolento  Jumalan  ja  maailman  välillä.  Inkarnaatiolla  korostetaan  eroa 
gnoosikseen. 

Lopulta  evankelista  menee  Lohsen  mukaan  “vielä  pitemmälle  kuin     
alkukristillisen  tunnustuksen  lauselmat”  ja  sanoo  Jeesusta  Jumalaksi,  “Minun 
Herrani  ja  minun  Jumalani”  (Tuomaan  lausuma  tunnustus,  20:28).  Korkea 
kristologia on epäilemättä evankeliumissa totta, mutta tutkimus on todennut, että 
se ei poikkea synoptikkojen näkemyksistä. Muutosten taustalla ovat erityisesti 
uudet näkemykset kristologian tutkimuksen metodiikasta. 

30.2. Kristologia ja Jeesuksen jumaluus

Kun  kristologiaa  käsitellään  jatkuvasti  vain  arvonimien  näkökulmasta,  jää 
huomaamatta Johanneksen kristologian suurten linjojen läheinen yhteys muuhun 
varhaiskristilliseen  teologiaan.  Vain  kaventamalla  tarkastelukulmaa  voidaan 
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väittää,  että  Johanneksen  kristologia  poikkeaa  voimakkaasti  muusta 
kristologiasta.
   On huomattava, että kaikki yleiset varhaisen kristologian piirteet esiintyvät 
myös  Johanneksen  evankeliumissa.  Matteuksen  ja  Luukkaan  tavoin  Johannes 
kirjoittaa,  että  maailmaan  lähetetty  Poika  on  itse  asiassa  Messiaskuningas. 
Inkarnoitunut  Logos  on  Israelin  kuningas  (Natanaelin  tunnustus  1:49). 
Kuninkaallinen  kristologia  näkyy  hoosianna-laulussa  (12:13).  Messias  on 
Daavidin  jälkeläinen,  mutta  hänen  “kuninkuutensa  ei  ole  tästä 
maailmasta” (18:36). 
   Johanneksella Ihmisen Poika on heti alusta lähtien Jumalan Poika. Hänelle on 
annettu tuleva tuomiovalta (5:22, 29). Hän on voittanut turmiovallat ja “tämän 
maailman  ruhtinaan”  (12:31).  Tuolla  näkemyksellään  Johannes  liittyy 
kristinuskon valtauomaan, jonka tunnustuksena on Jeesuksen voitto synnistä ja 
kuolemasta. Jeesus on iankaikkisen elämän antaja kaikille uskoville (17:2).
   Jälkibultmannilaisen  Johannes-tutkimuksen  johtoajatuksen  mukaan  vasta 
Johannes  “jumalallistaisi”  Jeesuksen.  Tuo  kristologinen  väite  sisältää 
vähintäänkin  erikoisen  käsityksen  varhaisesta  teologiasta.  Pääsiäisen  jälkeen 
Jeesuksen  seuraajien  kristillinen  identiteetti  perustui  nimittäin  yksiselitteisesti 
siihen, että Jeesuksesta on tullut seurakunnan Herra (aiheesta laajemmin edellä, 
varhaisen seurakunnan kristologian yhteydessä). Jeesus oli siten uskon kohde ja 
ihmisten  pelastaja.  Häntä  kunnioitettiin  yhdessä  Isän  kanssa.  Varhaisen 
seurakunnan pistis keskittyi ehdottomasti Herraan Jeesukseen.
   Ajatus Herraksi korotetusta Jeesuksesta ei sovi millään muotoa juutalaiseen 
monoteismiin.  Bultmannilainen  argumentointi  perustuu  kuitenkin  siihen,  että 
varhainen  kristologia  ei  ennen  Johannesta  olisi  mitenkään  ollut  ristiriidassa 
juutalaisen monoteismin kanssa.  Sellainen ajatus on virheellinen.  Ristiriita  oli 
toki  olemassa  ja  se  oli  syvä.  Jeesusta  kunnioitettiin  Isän  rinnalla  ja  häneen 
sovellettiin raamatunkohtia,  jotka alunperin puhuivat pelkästään Jumalasta.  Se 
oli ääretön loukkaus juutalaisille. Siksi kristillinen identiteetti oli alusta pitäen 
ristiriidassa perinteisen juutalaisuuden kanssa.
   Johanneksella  usko,  pistis,  on  myös  keskeisessä  asemassa  kautta  koko 
evankeliumin.  Pienoisevankeliumin  päätteeksi  sanotaan:  “Sitä,  joka  uskoo 
häneen, ei tuomita” (3:18). Usko Jeesukseen on pelastavaa uskoa. Sitä Jeesus 
julistaa kansalle (7:38, “Joka uskoo minuun...”) ja sitä hän kyselee kuulijoiltaan 
(9:35,  “Uskotko  Ihmisen  Poikaan?”).  Martta  tunnustaa  saman kuin  varhainen 
seurakunta: “minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika” (11:27). Tuo 
usko edellyttää tunnustuksen, homologian, joka johti juutalaiset ajamaan kristityt 
pois  synagogan  yhteydestä  niin  aikaisemman  missionaarisen  toiminnan  kuin 
Johanneksen oman seurakunnan toiminnankin aikana (9:22, “Juutalaiset olivat 
näet  jo  päättäneet  erottaa  synagogasta  jokaisen,  joka  tunnustaisi  Jeesuksen 
Messiaaksi”).
   Johanneksen Jeesus on siten maailmaan lähetetty Logos, joka inkarnoituu eli 
tulee lihaksi, syntyy ihmiseksi tähän maailmaan. Maailmaan lähetettynä hän on 
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daavidilainen Messias,  joka kärsimyksellään tuottaa elämän maailmalle.  Hän 
uhraa  oman  lihansa  (6:51)  ja  kuolee  ristillä.  Ylösnousseena  hän  on 
kuninkaallinen Jumalan Poika, joka tulee tuomitsemaan kerran koko maailman. 
Esikuvallisesti  tuo tuomio toteutuu jo  nyt  seurakunnassa ja  sen kriteerinä on 
usko Jeesukseen.

30.3. Temppeliteologia ja kristologia: Jeesus pyhäkkönä

Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse esitetään pyhäkkönä. Natanael on juuri 
tunnustanut  Jeesuksen.  Siksi  tämän  vastaus  tulkitsee  messiaanisuutta 
teologisesti:  ”Totisesti,  totisesti:  te  saatte  nähdä  taivaan  avoinna,  ja  te  näette 
Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on.” (Joh. 
1:51).  Jaakobin unen tulkinnasta tulee inkarnaation kuvaus.  Yhdessä Danielin 
kirjaan  tehdyn  viittauksen  kanssa  nyt  nähdään  ”taivaat  avoinna”  (Dan.  7:13) 
Jeesus  puhuu  todellisesta  Bet-Elistä  (Jumalan  huoneesta)  jossa  enkelit 
laskeutuvat alas. “Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti” (1. Moos. 
28:17; 1938). Hänessä Jumala on kohdattavissa ja hän on taivaan ovi.

Jaakobin  näky  toteutuu.  Natanaelin  tunnistama  Herra  Jeesus  on  ihmiseksi     
tullut Jumala itse. Jumalan asunto maan päällä on temppeli, “Jumalan huone”, 
jossa Pyhä Henki asuu ja jossa enkelit edustavat yhteyttä taivaalliseen palatsiin. 
Siksi Jeesuksen seuraajat näkevät taivaan.

Johannes lainaa Septuagintaa kuvatessaan Jeesuksen todellisena temppelinä     
viimeisessä  uudistuksessa.  “Sana  tuli  lihaksi  ja  asui  meidän  keskellämme 
(eskēnōsen)”  (Joh.  1:14).  Vanhan  testamentin  terminologiaa  hyödyntäen 
Johannes  käyttää  verbiä,  joka  tarkalleen  ottaen  ilmaisee  Jumalan  “asuvan 
tabernaakkelissa” (kataskēnoō) kun hän on temppelissä kansansa keskellä. Sanaa 
käytetään myös kuvaamaan Jumalan läsnäoloa Kaikkeinpyhimmässä (2. Moos. 
25:8-9). “Tabernaakkelista” tulee siten Kristuksen jumaluuden osoitus.

Ajatusta voi verrata Hesekielin lauseeseen: “tämä on minun valtaistuimeni sija     
ja  koroke  minun jalkojeni  alla.  Täällä  minä  olen  asuva  (kataskēnoō)  Israelin 
kansan  keskellä  ikuisesti.”  Inkarnoitunut  Sana  on  siis  persoonassaan  tullut 
temppeliksi  maan päällä.  Hahn selittää tätä:  “Johanneksen evankeliumi kuvaa 
Jeesuksen ruumiin uutena ilmestysmajana, Jumalan läsnäolon uutena paikkana 
maailmassa”.  Sisältöä  ja  taustaa  ajatellen  tämän temppelin  esiintulo  ilmoittaa 
samalla uuden luomistyön alkamisen.

30.4. “Naiivi doketismi” ja sovitusteologia

Kerygma rististä ja ylösnousemuksesta yhdistyy Lohsen mukaan Johanneksella 
esitykseen Jeesuksen koko toiminnasta.   Jeesuksen maallisella  toiminnalla  on 
päämäärä,  johon  kaikki  tähtää.  Oikea  “hetki”  ei  ole  vielä  toiminnan  alussa 
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(Kaanaan häät), vaan tulee vasta lopussa. Tuollaisesta lopputuloksen antamasta 
vaikutuksesta on tehty voimakas tulkinta.
   Käsemannin edustaman suunnan mukaan Jeesuksen kirkkauden korostaminen 
lähenee doketismia, jossa jumala ihmishahmossa astelee yli maan (Käsemann: 
naiivi  doketismi,  jossa  ei  täysin  vielä  tiedostettaisi  teologian  dokeettista 
luonnetta). Sitä se ei kuitenkaan Lohsen mielestä ole, koska alussa Logos tulee 
lihaksi  ja  lopussa  työ  täyttyy  ristillä  todelliseen  kuolemaan  (“kirkkauden 
varsinainen läpimurto”, Bornkamm). Sen sijaan kaikkialla evankeliumissa näkyy 
voimakas ylösnousemuksen korostaminen. 
   Lohse  on  varmasti  oikeassa  kiistäessään  Käsemannin  teorian  sopivuuden. 
Doketismin  sijasta  Jeesus  on  evankeliumissa  “täysi”  ihminen.  Hänen 
perheyhteyksiään  korostetaan  ja  hänen  tunne-elämässään  ei  ole  mitään 
epäinhimillistä. Ristin teologian painotus jää Lohsella kuitenkin hyvin ohueksi. 
Hänen mukaansa Joh:ssa esiintyy vain “satunnaisesti” yleiskristillisiä lausumia 
Kristuksen kuoleman pelastavasta merkityksestä (1:29, 36; 3:16). Tuo on aiheen 
selvää väheksymistä. Kautta koko evankeliumin Jeesus on se, joka antaa itsensä, 
“maailman  elämän  puolesta”.  Jumalan  on  antanut  hänen  valtaansa  “kaiken 
lihan”, jotta hän voisi lahjoittaa iankaikkisen elämän ihmisille. 
   Voidaanko sitten sanoa, että ylösnousemuksen korostaminen näkyy Jeesuksen 
“korottamisesta”ristille? Tuollainen selitys on selvää ylitulkintaa. Ilmaus kuvaa 
pikemminkin  ylösnousemuksen  negaatiota,  vastakohtaa,  korotusta 
teloituspuuhun.  Se  on  retorisesti  tehokas  keino  kuvata  lopullisen  korotuksen 
vaatimaa  hirvittävää  hintaa.  Ilman  sitä  ei  todellinen  korotus  taivaalliseen 
kuninkuuteen, kirkkauteen ja valtaan olisi mahdollista.
   Vaikuttaakin  siltä,  että  sekä  teoria  doketismista  että  Lohsen  ajatus 
ylösnousemuskristologian  ylipursuamisesta  ovat  molemmat  virheellisiä  tapoja 
ymmärtää  Johanneksen  peruspäämäärä,  inkarnaation  kuvaaminen.  Johannes 
elää itse siinä todellisuudessa, jossa Jumalan Poika on seurakunnan Herra. Siksi 
hän  haluaa  evankeliumissaan  selvästi  näyttää  ihmisille  Jumalan  suurimman 
salaisuuden: Sana tuli lihaksi. Jeesuksen elämän “jumalalliset” piirteet eivät ole 
doketismia eivätkä ylilyöntejä. Ne ovat pyrkimystä selittää, miten jumalihminen 
toteuttaa pelastushistoriallisen tehtävänsä maan päällä. Jeesus oli ja on Jumala 
ja ihminen samassa persoonassa.
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31  Maailma

Yleisesti  ajatellaan,  että  kosmoksella  ei  ole  kirjoittajalle  kosmologista 
mielenkiintoa.  “Maailma” on omassa varassaan oleva ihmiskunta,  joka torjuu 
Jumalan ja hänen rakkautensa. Johannes kirjoittaa, että Jeesus on maailman valo, 
jota ilman maailma on pimentynyt ja on Jumalan vihollinen. Toisten tutkijoiden 
mielestä  kirjoittaja  vastustaa  tuon teeman avulla  gnostilaisuutta.  Tuoreemman 
näkemyksen  mukaan  vastapoolina  on  kuitenkin  juutalainen  mystiikka,  joka 
käytti osin samaa terminologiaa kuin Johannes.
   Kosmoksen  edustajina  ovat  evankeliumissa  usein  juuri  juutalaiset.  He 
riitaantuvat  Jeesuksen  kanssa  ja  torjuvat  hänet.  Silloin  he  eivät  ymmärrä 
kirjoituksia  eivätkä  Jeesuksen   messiaanisuutta.  Tuo  näkemys  ei  kuitenkaan 
merkitse sellaista antisemitismiä, jota esiintyi usein hellenistisessä maailmassa.
   Dualismi valon ja pimeyden välillä kuvaa esimerkiksi Lohsen mukaan “tässä ja 
nyt”  tapahtuvaa  ihmisten  jakaantumista  suhteessa  Jeesukseen.  Tuo  tulkinta 
johtuu  osaltaan  Lohsen  eksistentialistisesta  tulkinnasta.  Hän  katsoo,   että 
Qumranin  tavoin  Johanneksen  dualismi  on  luonteeltaan  historiallista.  Se  ei 
kuitenkaan koske Qumranin tavoin lakia, vaan kristologiaa. Lohse on vain osin 
oikeassa.  Johanneksen  mukaan  jako  tosin  näkyy  jo  tässä  ajassa,  mutta 
varsinainen tuomio on vasta tulossa viimeisenä päivänä.
   Lihaksi tulleen Logoksen kautta Jumala ilmaisi armonsa ja totuutensa. Siksi 
Jeesus Jumalan sanana tuo ihmisille vapauttavan totuuden ja elämän. Jeesuksen 
seuraaja  on  kuoleman  tavoittamattomissa.  Tuo  soteriologinen  näkökulma  on 
hyvin  tärkeä  Johanneksen  tulkinnassa.  Maailman  käsite  esiintyy  aina 
soteriologisessa kontekstissa. Jeesus tuli pelastamaan ihmisiä pimeyden vallasta. 
Hän tuli, että “maailma”voisi hänen kauttaan pelastua (Joh. 3: 16-17).
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32  Eskatologinen tuomio 

   Eskatologisen  tuomion  luonteesta  Johanneksen  evankeliumissa  on  käyty 
keskustelua.  Toisten  mielestä  se  ei  Johanneksessa  ole  apokalyptinen 
tulevaisuuden tapahtuma, vaan tuomio tapahtuu jo nyt tässä ajassa.  Jeesuksen 
vastaan ottava ihminen vapautuu heti kuolemasta elämään. Kohtalo ratkaistaan 
siis  tässä  hetkessä.  Johanneksen  ei  sanota  käyttävän  enää  niitä  apokalyptisiä 
käsitteitä,  joiden  avulla  toiset  evankelistat  olivat  kuvailleet  tulevaisuutta. 
Puheiden  kuolleiden  ylösnousemuksesta  ja  tuomiopäivästä  sanotaan  olevan 
myöhempiä redaktioita, joilla soviteltiin alkuperäistä näkemystä.
   Ajatus eskatologian puutteesta ei kuitenkaan vaikuta perustellulta. Johannes 
liittyy  näkemyksissään  varhaisesta  kristillisyydestä  ja  Paavalilta  tunnettuun 
käsitykseen,  jonka  mukaan  Jeesuksen  ylösnousemus  on  merkinnyt  armon 
valtakunnan  todellista  alkua.  Siksi  Jeesuksen  tunnustaja  siirtyy  Jumalan 
valtakuntaan jo tässä ajassa. Se ei kuitenkaan ole koskaan merkinnyt viimeisen 
tuomion kieltämistä. 
   Eskatologian kokonaiskuvaa katsottaessa on huomattava, että Johanneksella 
Jumalan  Poika  on  Ihmisen  Poika.  Vapahtaja  on  samalla  lopun  ajan  tuomari. 
Kuolleet  kyllä  kuulevat  Jumalan Pojan äänen jo nyt  (5:25),  mutta  hänelle  on 
annettu tuomiovalta,  koska hän on Ihmisen Poika. Siksi eskatologinen käsitys 
sisältää  ajatuksen  elämän  ylösnousemuksesta  ja  tuomion  ylösnousemuksesta. 
Uskovia odottaa elämän ylösnousemus, mutta epäuskoisia tuomio.
   Uskovat eivät joudu kadotukseen (3:16), mutta epäuskoisille tuomio on varma 
–  heidät  on  jo  nyt  tuomittu  (3:18).  Ajatus  perustuu  juutalaiseen 
predestinaatiokäsitykseen.  Tuomio  on  asetettu  kaikille  jumalattomille. 
Tuomiopäivä merkitsee sen täytäntöönpanoa. Tuon tuomion toteuttaja on Jeesus 
Kristus, joka kuitenkin uskoville on vapauden ja elämän antaja.
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33  Totuuden Henki

Myös käsitys Pyhän Hengen toiminnasta on tulkittu edellä esitetyn eskatologisen 
mallin avulla. Silloin eskatologiasta ollaan kokonaan luovuttu ja koko teologia 
sovitetaan seurakuntaelämään.  Hengen todistuksen sanotaan herättävän uskoa, 
mutta saavan myös aikaan epäuskon tuomion. Lohse jopa väittää, että Johannes 
ei  tarkoita  puheillaan  enää  paruusiaa,  vaan  Jeesuksen  tuleminen  seurakunnan 
luokse tapahtuu Hengen tulemisessa.
   Tuo käsitys ei sovi evankeliumiin. Johanneksen evankeliumissa on normaali 
eskatologinen kokonaisnäkemys. Jeesus menee valmistamaan  omilleen sijaa ja 
tulee heitä noutamaan (14:2-3). Kristittyjen toivona on tuleva elämä Kristuksen 
kanssa taivaallisessa kirkkaudessa (17:24). Kun Kristus “korotetaan maasta”, hän 
lupaa vetää kaikki luoksensa (12:32).
   Hengen tehtävä on ennen kaikkea parakleetin,  puolustajan tehtävä. Hän on 
ensimmäisen  puolustajan,  Kristuksen  seuraaja  tuossa  tehtävässä.  Hengen 
päämääränä on opettaa seurakuntaa yhä syvemmin ymmärtämään, että Jeesus on 
tie, totuus ja elämä. 
   Toisaalta Henki on totuuden Henki, joka paljastaa ihmiselle hänen tilanteensa 
Jumalan edessä: “hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio”. 
Lopun ajan pelastustapahtumat toteutuvat eskatologisessa vakavuudessa Jumalan 
Hengen  toimiessa  maan  päällä.  Niinpä  Henki  myös  “kirkastaa”  Jeesuksen 
(16:14). Henki osoittaa Jeesuksen itseymmärryksen Jumalan ainoana ilmoittajana 
todeksi.  “Kaikki,  mikä  on  Isän,  on  myös  minun.  Siksi  sanoin,  että  hän  saa 
minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.” (16:15).
   Henki luo perustan uskovien uudelle elämälle. Hengestä ensinnäkin synnytään 
salatulla tavalla. Henki vaikuttaa kuin “tuuli”, missä tahtoo (3:8). Henki on siten 
Jumalan valtakunnan uuden todellisuuden toteuttaja. Messiaanisen valtakunnan 
ensi merkit toteutuvat Jeesuksen toiminnassa ja julistuksessa Hengen kautta. 
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34  Johanneksen kirjeet 

Johanneksen  kirjeet  puolustavat  Kristus-tunnustusta  dokeettista  kristologiaa 
vastaan. Ensimmäisessä kirjeessä on kaksi pääteemaa: seurakunnan yhteys, joka 
toteutuu veljesrakkaudessa ja harhaopin torjuminen kristologiseen tunnustukseen 
pitäytymällä. Kirjeessä on myös paljon keskustelua herättänyt synnittömyyden 
tai synnin tekemättömyyden teema. Sille luo mielenkiintoisen asetelman kirjeen 
alun väite siitä, että kukaan ei ole synnitön.

34.1. Hajaannus ja riidat
   
Ensimmäisen  Johanneksen  kirjeen  seurakunta  on  hajaannuksen  edessä. 
Harhaopin  kannattajat  ovat  lähteneet  seurakunnan  omasta  piiristä.  Siksi 
vastakkainasettelu  on  varsin  vaikea.  Tuo  näkökulma  auttaa  kuitenkin 
ymmärtämään,  miksi  kirjeessä  puhutaan  nimenomaan  veljesrakkaudesta. 
Seurakunnan sisäinen yhtenäisyys on vaarassa. Siksi kirjeen kirjoittaja varoittaa 
hajaannuksesta ja kehoittaa kaikkia yhtymään seurakunnan tunnustukseen.
   Uskon ja rakkauden teemat saavat tuossa kirjeessä siten aivan oman värinsä. 
Siinä  ei  ole  kysymys  tavallisesta  lähimmäisen  rakastamisesta,  mikä  kuuluisi 
normaaliin  kristilliseen  moraaliin.  Kirje  tähtää  seurakunnan  yhteyden 
säilyttämiseen.  Uskosta  osallisten  tulee  rakastaa  nimenomaan  toisiaan  (3:23). 
Täydellinen rakkaus ja parannuksen tekeminen estävät hajaannuksen ja tekevät 
siten rakkauden täydelliseksi.
   Synti ei ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä merkitsekään siten varsinaisesti 
epämoraalista tekoa, vaan Kristuksen kieltämistä. Jumalan rakastamisen käsky 
on samalla vaatimus tunnustaa Jeesus lihaan tulleeksi (4:2). Joka ei tunnusta sitä, 
tekee syntiä ja pysyy synnissä. Sellaisessa synnissä ei yksikään “veli” saa pysyä, 
vaan  hänen  uskonsa  tulee  perustua  ihmiseksi  tulleeseen  Jumalan  Poikaan  ja 
Kristukseen.
   Kirjeen vastustajina ovat siten Jeesuksen inkarnaation kieltäjät. He eivät usko 
Kristuksen  “tulleen  lihaan”  eli  eivät  usko  hänen  todelliseen  ihmisyyteensä. 
Kieltäessään  Kristuksen  nuo  vastustajat  tekevät  kuolemansynnin  (5:16).  He 
ajautuvat sekä seurakunnan että pelastuksen ulkopuolelle. Kuolemansynti ei siten 
ole tuossa yhteydessä epämoraalinen teko, vaan se on uskon perustana olevan 
Kristuksen kieltäminen.

34.2. Kysymys synnittömyydestä

Ensimmäisen  Johanneksen  kirjeen  syntikäsitystä  on  usein  käsitelty 
moraalikysymyksenä.  Tuo  näkökulma  on  kuitenkin  periaatteessa  virheellinen 
kirjeen kohdalla.  Kirjeen lähtökohtana on edellä  mainittu  kristologinen kiista, 
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joka on pelastuskysymys. Kristuksen kieltäjät syyllistyvät kuolemansyntiin. He 
eivät pidä Jumalan käskyä: “Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen 
Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on 
meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy 
hänessä” (3:23-24).
   Tuo kaksoiskäsky on seurakunnan uskoa ohjaava käsky. Sitä kirjeen kirjoittaja 
tarkoittaa, kun hän sanoo, että yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä (3:9). 
Uskova ei voi kieltää Kristusta. Ja niin kauan kun hän pysyy Kristuksessa, hän 
säilyttää  seurakunnan  yhteyden.  Juuri  tuota  käskyä  vastaan  kieltäjät  ovat 
nousseet  ja  rikkoneet  sen molemmat puolet.  He ovat  tehneet  kuolemansynnin 
Kristusta vastaan ja hajoittaneet seurakunnan yhteyden.
   Edellä olevan näkemyksen kohdalla on aihettanut käsitteellistä sekaannusta 
kirjeen puhe valkeudessa vaeltamisesta. Uskovien elämään kuuluu oikean uskon 
lisäksi eettinen velvollisuus elää lähimmäisenrakkauden käskyn mukaan. Siksi 
jokaisen tulee elää Jumalan edessä rehellisesti  syntinsä tunnustaen.  Vain siten 
hän säilyttää elämässään seurakunnan aarteet, sovituksen ja armon (1: 8-10).
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35  Apostolinen perintö

Uuden  testamentin  myöhemmissä  kirjeissä  edistetään  tietoisesti  apostolien 
traditiota. Radikaalin tulkinnan piirissä on perinteisesti ollut pyrkimys korostaa 
eroa  apostolien  omiin  kirjoituksiin.  Kirjoitukset  on  myös  pyritty  sijoittamaan 
mahdollisimman  myöhäiseksi.  Noita  näkemyksiä  on  yleensä  pitänyt  korjata 
tutkimuksen tarkentuessa. Sama koskee sitä, mitkä kirjeet sijoitetaan Paavalin ja 
toisten kirjoittajien omiksi saneluiksi ja mitkä heidän oppilaidensa tuotteiksi. 
   Ensimmäisen vuosisadan lopulla kirkossa on liikkunut paljon opetuskirjeitä. 
Apostolien  perinnöllä  on  merkityksensä  tuossa  opetuksessa.  Se  edusti 
jatkuvuutta seurakuntien opetuksessa.  Keskeisellä sijalla oli  Paavalin teologia, 
mutta myös muiden apostolien arvo säilyi seurakunnan muistissa. Niin kutsutun 
saksalaisen historistisen eksegetiikan piirissä tekijäkysymystä oli tapana arvioida 
aitouskysymyksenä. Nykyään katsotaan, että kuten Paavalin historian kohdalla, 
myös  muiden  kirjeiden  kohdalla  kyse  on  tietyn  voimakaspiirteisen  koulun 
teologian tallentamisesta. 
   Vanhemmassa  tutkimuksessa  pidettiin  tärkeänä  ajatusta,  että  kirkko  joutui 
ratkaisemaan  ajan  mittaan  useita  uusia  kysymyksiä.  Ensinnäkin  paruusian 
viipymisen  ajatellaan  laittaneen  seurakunnan  miettimään  eskatologiaa  uudella 
tavalla.  Tuota  tehtävää  ei  kuitenkaan  sovi  liioitella,  koska  itse  teksteissä 
päivämääriä  ei  lasketa  eikä  ilmoiteta.  Aihetta  käsitellään  myöhemmin 
tarkemmin. Toinen kysymys koski sitä, miten historia olisi ymmärrettävä niin, 
että Kristus olisi sen keskipiste tai päätepiste. Kolmanneksi pohdittiin oikean ja 
väärän tradition erottamista ja lopuksi myös kirkon järjestysmuotoa (ks. esim. 
Lohse).
   Oikeastaan  kaikki  noista  aiheista  ovat  nykyään  melko  tarpeettomia  siinä 
mielessä,  että  niitä  ei  voi  sellaisenaan  kohdistaa  “apostolisen  perinnön” 
aikakauteen. Aikaisemmissa luvuissa on nähty, että esimerkiksi Paavali käsitteli 
niistä  jokaista.  Lisäksi  niillä  on  sijansa  myös  muissa  teksteissä.  Siksi  vanha, 
Lohsenkin  edustama  lähtökohta  on  metodisesti  ongelmallinen.  Seuraavassa 
tarkastellaan  myöhäisapostolisten  kirjeiden  ominaispiirteitä  kunkin  kirjeen 
kohdalla erikseen.  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36  Heprealaiskirje

Heprealaiskirje sijoittuu juutalaiskristillisyyden piiriin ja jatkaa diasporassa sitä 
perinnettä, jonka Jerusalemin seurakunta on aloittanut. Kirjeen kuvakieli tulee 
suoraan  juutalaisesta  kielenkäytöstä  ja  on  Mishnan  tavoin  osoitus  siitä,  että 
temppelillä  oli  jatkuvasti  ratkaiseva  merkitys  juutalaisille  myös  Jerusalemin 
ulkopuolella.  Heprealaiskirjeen  tulkinta  temppelijumalanpalveluksesta  on 
kristologinen ja sellaisena ainutlaatuisen rikas Uudessa testamentissa.
   Heprealaiskirjeestä voisi yleistäen sanoa, että se on todellinen Psalmin 110 
kommentaari. Huomio on tärkeä, koska kyseinen psalmi on Uuden testamentin 
eniten  lainattu  raamatunkohta  ja  sitä  voidaan  pitää  varhaisen  seurakunnan 
keskeisenä  raamattutodistuksena.  Kirje  alkaa  maininnalla  Jumalan  oikealle 
puolelle  korottamisesta  (1:3)  ja  tätä  seuraa  pian  suora  lainaus  kyseisestä 
psalmista  (1:13).  Kirjeen  johtava  teema,  Kristuksen  ylipappeus,  esitellään 
nimenomaan tuosta psalmista otetun raamattuperustelun avulla (5:6). Kristuksen 
pappeuden  sanotaan  tulleen  voimaan  ylösnousemuksessa  tapahtuneessa 
korotuksessa, josta psalmin ajatellaan puhuvan (6:20). 

Myöhemmin kirjeessä  kuvataan laajasti  psalmin mainitsemaa Melkisedekin     
pappeutta  (7:1-28).  Psalmin  110  esittämänä  Daavidin  jälkeläisenä  Jeesus  on 
korotettu valtaistuimelle, Jumalan oikealle puolelle, missä hänen kuninkuuteensa 
liittyy olennaisesti  Psalmin 110 esittämä papillinen tehtävä (8:1).  Kuninkaana 
hän  hallitsee  odottaen  viimeisen  päivän  koittamista  ja  hänen  vihollistensa 
lopullista alistamista (10:12-13). Ristin kärsimyksen kokenut ja Jumalan oikealle 
puolelle  asetettu  Jeesus  kuvataan  kirjeen  lopussa  vielä  uskon  kohteeksi,  sen 
perustajaksi ja täydelliseksi tekijäksi (12:2).

36.1. Temppeliteologian hallitsema yleiskuva

Heprealaiskirjeen teologia keskittyy ensinnäkin hengelliseen temppeliin. Tekijä 
tuntee  Jerusalemin  temppelin  ja  sen  käytännöt  täydellisesti.  Hän  asettaa 
maallisen  temppelin  ja  Kristuksen  seurakunnan  vastakkain.  Edellinen  kuuluu 
“vanhaan liittoon” ja  jälkimmäinen “uuteen liittoon”.  Ensimmäisen temppelin 
jumalanpalvelusta  kirjoittaja  kuvaa  samoin  kuin  Paavali  lain  tekoja.  Vanhan 
liiton palvelus on tässäkin selkeästi Avodat Israel, Israelin työ, joka ei voi tehdä 
suorittajiaan täydellisiksi.

“Tämä  kaikki  kuvaa  nykyistä  aikaa:  lahjoja  ja  uhreja  kyllä  tuodaan,  mutta 
jumalanpalvelukseen  osallistuvan  omatunto  ei  niistä  puhdistu,  ne  eivät  tee  häntä 
täydelliseksi. Samalla tavoin kuin määräruoat ja määräjuomat ja erilaiset pesut nämäkin 
menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä 
järjestys astuu voimaan.” (Hepr. 9:9-10)
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Kristus  kykenee  tekemään  uskovat  täydellisiksi  sen  tähden,  että  hän  on     
täydellinen  ylipappi  (arkhiereus).  Kolmannen  luvun  alussa  Jeesusta  verrataan 
Moosekseen,  koska  jo  tämä  oli  luottamuksen  arvoinen  “kaikissa  hänen 
huoneensa  [temppelinsä]  asioissa”  (3:2).  Jeesuksen  kunnia  on  kuitenkin 
Mooseksen  kunniaa  suurempi  yhtä  paljon  kuin  “rakentajan  kunnia  on 
rakennuksen kunniaa suurempi”. Kristus ei ole kirjoittajan mukaan ainoastaan 
palvelija tai välittäjä. Hän on suorastaan uuden temppelin rakentaja.

“Kristus  sen  sijaan  on  Poika,  jonka  haltuun  on  uskottu  Jumalan  koko  rakennus 
[temppeli].  Tämä rakennus (oikos)  olemme me,  kunhan loppuun saakka säilytämme 
rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme.” (Hepr. 3:6).

Heprealaiskirjeen  kristologian  keskipisteessä  on  papillinen  Messias,  joka     
ylimmäisenä pappina rakentaa käsin tekemätöntä temppeliä. Kristukseen uskovat 
muodostavat tuon temppelin. Kirjeessä ei tarkasti eritellä, kutsutaanko uskovia 
temppelin kiviksi vai papeiksi. Joissain kohdin tosin todetaan, että uskovilla on 
uudessa temppelissä papillinen asema: “meillä on siis täysi oikeus astua sisälle 
kaikkeinpyhimpään” (10:19).

Temppeliä  käytetään  Heprealaiskirjeessä  metaforana  kahdella  eri  tavalla.     
Ensinnäkin  kirjoittaja  toteaa,  että  Jumalan  varsinainen  temppeli  on  taivaassa. 
Vastaava  ajatus  näkyy  Vanhan  testamentin  psalmeissa  (11:4;  103:19)  ja 
juutalaisen  apokalyptiikan  keskeisissä  teksteissä  (TLev.  3:4).  Juutalaisessa 
“verhomystiikassa”  (temppelin  esirippu  pargod)  oli  tavanomaista  kuvata 
kuninkaallisen  Jumalan  taivaallista  palatsia  temppelinä.  Sen  keskipisteenä  on 
Jumalan valtaistuin, jonka edessä taivaan joukot kumartavat.  

Myös Heprealaiskirjeessä taivaan sali on temppelirakennus, jossa toimitetaan     
papillisia tehtäviä. “Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen 
Majesteetin  oikealle  puolelle.  Hän  toimittaa  palvelusta  taivaan  pyhäkössä, 
todellisessa  pyhäkköteltassa,  jota  ei  ole  pystyttänyt  ihminen  vaan  Herra 
itse.” (Hepr. 8:1-2).

Toisaalta  Heprealaiskirjeen  kirjoittajan  mukaan  koko  maailmankaikkeus     
rakentuu  temppelin  tapaan.  Myös  juutalainen  mystiikka  on  saattanut 
enimmäkseen tarkoittaa samaa ajatusta. Jerusalemin maallinen temppeli edustaa 
temppelin etumaista huonetta nimeltä “pyhä”. Sen esipihat ilmeisesti ulottuvat 
koko  maapallolle.  Verhon  (pargod)  toisella  puolella  taivaassa  puolestaan  on 
taaempi  huone,  Jumalan  asumus  eli  kaikkeinpyhin.  Jumalaa  on  aikaisemmin 
lähestytty  vain  ensimmäisen  huoneen  kautta  siksi,  että  hän  on  vanhan  liiton 
aikana luvannut asua temppelissä. Se on paikka, jossa hänet voidaan kohdata. 
Niin kauan, kuin tämä “ihmiskäsin tehty” rakennus on pystyssä, papit toimittavat 
siellä uhrejaan ja pyhin Jumalan alue piiloutuu väliverhon taakse hämärään. Tätä 
verhoa ei voi avata eikä Jumalaa voi avoimesti kohdata, koska jokainen, joka 
yrittää  tehdä  niin  ilman  uhriverta,  tuhoutuu.  “Näin  Pyhä  Henki  osoittaa,  että 
kaikkeinpyhimpään ei avata pääsyä niin kauan kuin teltan etumainen huone on 
vielä paikallaan.” (9:8).
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Kristus voi Heprealaiskirjeen mukaan kulkea taivaan pyhäkössä, sillä hän on     
Melkisedekin järjestyksen mukainen ylipappi.  Hän ei  toimi siinä temppelissä, 
joka  on  vain  taivaallisen  temppelin  kuva.  Kristus  toimittaa  sovituksen 
kirkkauden  valtaistuimen  edessä  Jumalan  ikuisessa  temppelissä.  “Kristus  ei 
mennytkään  ihmiskäsin  tehtyyn  pyhäkköön,  joka  on  vain  todellisen  pyhäkön 
kuva,  vaan  itse  taivaaseen  ollakseen  nyt  Jumalan  edessä  puhumassa  meidän 
puolestamme.” (Hepr. 9:24)

36.2. Korotuskristologia

Heprealaiskirjeen  avausjaksossa  ydistyvät  luomisen,  valkeuden  ja  pelastuksen 
aiheet: “näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on 
pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös luonut maailmat. 
Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää 
kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.” (Hepr. 1:2-3).

Teoksen  juutalaiskristillinen  luonne  paljastuu  myös  tämän  kaltaisista     
yksityiskohdista.  Kirjeen  alusta  lähtien  opetus  seurailee  juutalaisen 
synagogarukouksen  esitystä.  Tuon  perinteen  ensimmäinen  rukous  on  “Valon 
luoja”, josta on löytynyt perin vanha muoto eräässä fragmentissa. Koska lyhyt 
nimitys “Valon luoja” esiintyy muiden otsikoiden tapaan jo Mishnassa, voidaan 
päätellä,  että  rukous  oli  tunnettu  Uuden  testamentin  aikaan.  Teksti  kuuluu 
seuraavasti: 

“Siunattu ole sinä Herra meidän Jumalamme, koko maailman kuningas, valon Luoja, 
pimeyden Luoja. Sinä teet rauhan ja luot kaiken. Ikuinen valo, elämän aarre, valkeus 
pimeydestä. Hän sanoi, ja niin tapahtui. Ylistetty olkoon kuninkaiden Kuningas, pelätty 
ja  Pyhä  enkeleiden  joukon  keskellä.  Hänet  on  korotettu  ja  asetettu  kuninkaaksi, 
Kuningas  ja  Pyhä.  [...]  He  hyväksyvät  ja  lausuvat:  ‘Pyhä,  pyhä,  pyhä’ [=  Jesajan 
trishagion]... Siunattu ole sinä, Herra, valon luoja.”

Ensimmäiset  kristityt  sovelsivat  monin  tavoin  synagogan  liturgiaa  ja     
kunnioittivat  Kristusta  valon  luojana  ja  kirkkauden  valtakunnan  kuninkaana. 
Kristittyjen  rukouksessa  perinteinen  liturgia  yhdistyi  eksiilin  evankeliumin  ja 
pääsiäisen  sanoman  todellisuuteen.  Kristuksesta  tuli  “valkeus  pimeydestä”  ja 
uuden valtakunnan kuningas. Näiden aiheiden yhdistäminen ei kuitenkaan ollut 
erityinen  uutuus,  sillä  jo  synagogaliturgian  tematiikka  ja  erityisesti  Amidan 
rukoukset odottivat tällä tavoin eskatologista uudistusta.

Kristuksen papillisen roolin perusteella Heprealaiskirjeen kristologia keskittyy     
edelleen hänen ylimmäispapilliseen tehtäväänsä. Perusteet tähän löydettiin muun 
varhaisen kristologian tapaan juuri Psalmista 110. Psalmissa yhdistyvät ajatukset 
Daavidin  pojan  kruunajaisista  ja  Melkisedekin  pappeudesta.  Kirjeen  alussa 
mainitaan Jumalan oikealle puolelle korottaminen (1:3) ja tätä seuraa pian suora 
lainaus kyseisestä psalmista (1:13). 
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“Poika  on  Jumalan  sädehtivä  kirkkaus,  hänen  olemuksensa  kuva,  ja  hän  ylläpitää 
kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän 
on asettunut korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle. Näin hänestä on 
tullut  enkeleitä  suurempi,  yhtä  lailla  kuin  hänen  saamansa  nimi  on  enkelien  nimiä 
ylhäisempi.” (Hepr. 1:3-4) 

Teksti  jatkuu  hieman  myöhemmin:  “Yhdellekään  enkelille  ei  Jumala     
milloinkaan ole sanonut:  – Istu oikealle puolelleni.  Minä kukistan vihollisesi, 
panen  heidät  korokkeeksi  jalkojesi  alle.”  (1:13).  Kirjeen  johtava  teema, 
Kristuksen  ylipappeus,  esitellään  edelleen  samasta  psalmista  otetun 
raamattuperustelun avulla (5:6). Kristuksen pappeuden sanotaan tulleen voimaan 
ylösnousemuksessa  tapahtuneessa  korotuksessa,  josta  psalmin  ajatellaan 
puhuvan:  “Sinne  Jeesus  meidän  edelläkävijänämme  meni,  kun  hän  oli  tullut 
ylipapiksi,  jonka  pappeus  on  ikuista  Melkisedekin  pappeutta”  (6:20).  Tämän 
jälkeen kirjoittaja  kuvaa monin  eri  tavoin  psalmin mainitsemaa Melkisedekin 
pappeutta (7:1-28). 

“Asia  käy  vielä  selvemmäksi  silloin  kun  virkaan  astuu  uudenlainen  pappi,  joka 
Melkisedekin  tavoin  ei  ole  saanut  virkaansa  inhimillistä  syntyperää  koskevan  lain 
käskyn  mukaan  vaan  häviämättömän  elämänsä  voimasta.  Hänestä  kirjoitukset 
todistavat:   –  Sinä  olet  pappi  ikuisesti,  sinun  pappeutesi  on  Melkisedekin 
pappeutta.” (Hepr. 7:15-17/Ps. 110)

Psalmin  110  avulla  Heprealaiskirje  kykenee  yhdistämään  Kristuksen     
kuninkaallisen kruunaamisen ja hänen papillisen tehtävänsä. Varhaiskristillisen 
kristologian  tapaan  Ylösnoussut  on  ensinnäkin  Daavidin  jälkeläinen,  joka  on 
korotettu  Jumalan  oikealle  puolelle  kirkkauden  valtaistuimelle.  Tämän lisäksi 
hänen  kuninkuuteensa  liittyy  olennaisesti  Psalmin  110  esittämä  papillinen 
tehtävä  (8:1).  Papillisena  Melkisedekin  tapaisena  kuninkaana  hän  hallitsee 
odottaen  viimeisen  päivän  koittamista.  Silloin  toteutuu  psalmin  lupaama 
vihollisten  lopullinen  alistaminen  (10:12-13).  Ristin  kärsimyksen  kokenut  ja 
Jumalan “oikealle puolelle” asetettu Jeesus kuvataan kirjeen lopussa vielä uskon 
kohteeksi, sen perustajaksi ja täydelliseksi tekijäksi (12:2).

Jeesus  toteuttaa  myös  Heprealaiskirjeen  mukaan  Jumalan  kuninkuuden.     
Eksiilin  evankeliumin huippukohta  on kuninkaallisessa  kristologiassa.  Kansan 
toivoa ei enää aseteta Jerusalemin temppeliin,  ei  edes sen uudistamiseen. Sen 
sijaan  maallinen  temppeli  jää  pelkäksi  etumaiseksi  majaksi,  jonka  aika  on 
koittanut. Se häviää, ja tilalle nousee Messiaan rakentama temppeli. Uskovien 
muodostama temppeli on Jumalan asumus, sillä Pyhä Henki asuu seurakunnassa 
ja  uskovien  sydämissä.  Myös  Heprealaiskirjeessä  Israelin  uskon  kohteena  on 
Jeesus  Kristus.  Häntä  taivaan  joukot  ylistävät  hänen  istuessaan  kirkkauden 
valtaistuimella Isän oikealla puolella.
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  Varhaisen  seurakunnan  teologia  on  siten  rakentunut  vahvasti  temppeli-
symboliikan varaan. Apokalyptisille teksteille tyypilliseen tapaan taivas nähdään 
Jumalan todellisena kaikkeinpyhimpänä, missä koko luomakunta kohtaa hänet. 
Siellä  on  myös  taivaallinen  “liitonarkku”  eli  valtaistuin,  jonka  päällä  Jumala 
istuu. Kristuksen ylösnousemus liittyy sovitusteologiaan siten, että sitä pidetään 
papillisena  toimena,  jossa  hän  vie  uhriverensä  sovituksen  paikkaan.  Hän 
toimittaa sovituksen koko maailman edestä. Korotettuna hän kuitenkin samalla 
istuu  valtaistuimelle  toteuttamaan  Ihmisen  Poika-tuomarin  tehtävää  Daavidin 
suvun Herrana.

Varhaisen  kristologian  intertekstuaalinen  tulkinta  soveltaakin  temppelin 
kuvastoa  kristologiaan  rohkealla  tavalla.  Kristus  on  sekä  uhri  että  ylipappi. 
Papillinen  tehtävä  sinänsä  säilyy  samana,  kuin  Vanhassa  testamentissa. 
Narratiivin  perustana  on  ajatus  temppeli-kosmologiasta:   maailma  on 
ensimmäinen  maja,  ja  ylösnousemuksessa  Kristus  astuu  väliverhon  toiselle 
puolelle  taivaalliseen  kaikkeinpyhimpään toimittamaan sovituksen.  Merkavah-
mystiikan maailmankuva ohjaa ajattelua. Kristus kulkee taivaalliseen temppeliin 
Jumalan kasvojen eteen. Tämä kristologinen kertomus löytyy niin Paavalia kuin 
Heprealaiskirjettä  vanhemmista  traditiokerrostumista.  Se  on  ensimmäisten 
vuosikymmenten  teologiaa,  joka  on  luontaisesti  syntynyt  juutalaiskristillisen 
seurakunnan keskellä.

36.3. Papillinen sovitusteologia

Heprealaiskirjeen sovitusteologia on ylösnousemuskeskeistä. Ajatus on luonteva, 
sillä  Jeesuksen  ylösnousemus  on  ollut  varhaisen  julistuksen  keskipisteessä. 
Kuten analyysin myötä on nähty,  Uusi  testamentti  on täynnä lausumia,  joissa 
usein  tunnustuksen  tapaan  mainitaan  Jeesuksen  herättäminen  kuolleista. 
Sovitusteologian  tarkastelu  osoittaa,  että  tällä  julistuksen  keskuksella  oli 
olennainen merkitys myös sovitusaiheen sisällölle. 

Protestanttisessa  raamattuteologiassa  on  lähinnä  dogmaattisista  syistä     
painotettu  Jeesuksen  ristinkuoleman  ja  uhrin  antamisen  merkitystä  sovitus-
teologialle.  Psalmin  110  mukainen  korotuskristologia  osoittaa  kuitenkin,  että 
varhaiskristilliseen sovitusteologiaan kuuluu uhrin antamisen lisäksi välttämättä 
myös  korottamiseen  liittyvä  papillinen  tehtävä.  Olisi  virhe  asettaa  nuo  kaksi 
näkökulmaa  toisiaan  vastaan.  Jeesuksen  kuolema  merkitsee  tietysti  uhrin 
valmistamista, mutta hänen papillinen korottamisensa merkitsee uhrin viemistä 
Jumalan eteen.
   Psalmi 110 sopiikin täydellisesti sovitusopin papillisen tulkinnan lähtökohdaksi 
Heprealaiskirjeessä.  Ylösnousemuksessa  Jumala  on  korottanut  Jeesuksen 
taivaaseen.  Temppelikultista  otetun  esimerkin  mukaan  se  on  ensinnäkin 
merkinnyt  astumista  taivaalliseen  kaikkeinpyhimpään.  Korotetun  Jeesuksen 
tehtävä on papillinen. Hän vie kuolemassaan vuotaneen uhriveren taivaalliseen 
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sovituspaikkaan,  kaikkeinpyhimmän  ”armoistuimelle”  eli  Jumalan  valta-
istuimelle. Näin Jeesus toteuttaa Melkisedekin pappeuden ja tuottaa sovituksen 
ihmiskunnan syntien edestä. 
   Korotuskristologian kuninkaallinen puoli ei kuitenkaan häivy näkyvistä tämän 
papillisen  toimituksen  myötä.  Korotuksessa  Kristus  on  nimittäin  samalla 
Daavidin  jälkeläinen,  joka  asetetaan  Jumalan  oikealle  puolelle  hallitsijaksi. 
Psalmi 110 sisältää nämä molemmat puolet.  Eskatologinen mullistus  uudistaa 
pappeuden siten, että Daavidin jälkeläinen voi toimittaa Melkisedekin pappeuden 
ja olla samalla kuninkaallinen hallitsija.  
   Tuo kristologia heijastuu suoraan Heprealaiskirjeen sovitusteologiaan. Kirjeen 
esitys  rakentuu  täysin  temppelisymboliikalle.  Jeesus  kulki  kuolemassaan 
pyhäkön “väliverhon” toiselle puolelle (6:19) kaikkeinpyhimpään, itse taivaaseen 
(9:24). Kaikkeinpyhintä kuvataan “ensimmäisen liiton” pyhäkön avulla. Siellä on 
liitonarkku, jonka päällä on armoistuin (hilastêrion, nyk. käännöksessä “syntien 
sovituspaikka”,  9:5).  Jeesuksen  kuolema  merkitsi  hänen  oman  elämänsä 
luovuttamista syntiuhriksi:  “Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä 
virheettömänä uhrina Jumalalle” (9:14).  Hän kulki  kaikkeinpyhimpään vieden 
sinne oman verensä ja hankki näin lunastuksen synneistä (9:12):

“Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. 
Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja 
hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen.”

   Jakso  kommentoi  suoraan  suuren  sovituspäivän  tekstiä  (3.  Moos.  16:15). 
Ylimmäisen  papin  piti  uhrata  sonni  omien  syntiensä  edestä  ja  pukki  kansan 
rikkomusten  tähden.  Pukin  verellä  hän  toimitti  puhdistusmenot 
kaikkeinpyhimmässä pirskottamalla verta arkun kannen (“armoistuimen”) päälle. 
Heprealaiskirjeen  kirjoittajalle  Kristuksen  kuolema merkitsee  uhrin  antamista. 
Veriuhrin  kanssa  Kristus  kulkee  taivaalliseen  kaikkeinpyhimpään,  Jumalan 
kasvojen eteen. 
   Vanhan  testamentin  tapaan  Heprealaiskirjeen  kirjoittaja  kutsuu  liitonarkun 
“armoistuinta”  valtaistuimeksi.  Kristuksen  tuoman  uuden  liiton  tähden  se  on 
armon  valtaistuin,  jota  jokainen  kristitty  –  ei  siis  vain  ylipappi  –  uskaltaa 
lähestyä (4:16). 
   Kristuksen pappeus on nimeltään Melkisedekin pappeutta. Juuri Psalmissa 110 
Messiaskuningas  on  samalla  Melkisedekin  järjestyksen  mukainen  pappi. 
Ylösnousemus  merkitsee  siten  samalla  Messiaan  korottamista  ja  uuden 
Melkisedekin  korottamista.  Noustessaan  valtaistuimelle  Daavidin  jälkeläinen 
toimittaa samalla papillisen tehtävän ja sovituksen koko maailmalle. Niin nuo 
kaksi  kuvaa  kietoutuvat  toisiinsa  ja  kertovat  meille  Kristuksen  tehtävästä. 
Kuljettuaan  valtaistuimelle  Messias  jää  sinne  myös  hallitsemaan,  kunnes 
tuomion päivä koittaa.
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36.4. Katumattomien kohtalo
   
Jeesuksen papillinen työ opettaa kirjeen lukijalle sovituksen merkityksen. Yksi 
ainoa uhri on tuottanut sovituksen synneistä. Siksi muita uhreja ei enää tarvita. 
Systemaattisesti  ajatellen  kyseessä  on  vahvasti  forenssinen  ajatus.  Sovitus  on 
tapahtunut ja se koskee kaikkia, jotka kuulevat sovituksen sanan.
   Tuo näkökulma auttaa myös ymmärtämään, miksi kirjeessä varoitetaan niin 
ankarasti  lankeemuksesta.  Kilvoituksessa  langenneen  voi  aina  uudistaa 
parannukseen, mutta uskosta pois langennutta ei sovitus enää koske. Siksi hän on 
ajautunut  takaisin  tuomion alle.  “Jos  me näet  teemme syntiä  ehdoin  tahdoin, 
senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei  ole enää mitään 
uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas 
tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat.” (Hepr. 10:26-27).
   Kirjeen  kirjoittaja  on  pohtinut  asiaa,  joka  on  askarruttanut  lähes  kaikkia 
sukupolvia  sen  jälkeen.  Onko  olemassa  syntiä,  jota  ei  saa  anteeksi?  Voiko 
yksityinen kristitty jäädä omassatunnossaan tällaisen ristiriidan vangiksi? Asian 
ratkaisee  vahvan  retoriikan  ja  kristityn  sisäisen  kokemuksen  välinen  jännite. 
Kohdassa puhutaan paatumuksesta, ei uskovan sisäisistä kamppailuista. Puheen 
kohteena on ihminen, joka on hylännyt Kristuksen ja evankeliumin. Hän ei ole 
sovituksen alainen, koska hän ei ajattele tarvitsevansa sitä.

Kristuksen sovituksen ansiosta koko maailma on kyllä vanhurskas.  Sovitus     
yleisessä mielessä koskee kaikkia. Koko maailma ei kuitenkaan sen perusteella 
pelastu.  Pelastumiseen  tarvitaan  evankeliumin  vastaanottaminen,  joka  johtaa 
armosta  elämiseen.  Siksi  sovitusuhri  ei  kata  enää  uskosta  pois  langenneen 
rikosta.  Hän ei  voi  pelastua  ellei  hän  palaa  takaisin  Kristuksen  armoon.  Tuo 
vakava varoitus ohjaa kirjeen lukijoita kilvoitukseen samalla vakavuudella kuin 
Paavali.
   Kirjoittajan esittämää ajatusta ei tule ymmärtää deterministisesti niin, että sen 
mukaan syntinen ei voisi tehdä parannusta. Päinvastoin, kilvoitus merkitsee juuri 
parannuksen  tekemistä  päivittäin,  jottei  paatumus  veisi  tuomion  alle.  Siihen 
rohkaisee  julistus  syntien  täydestä  sovittamisesta  Kristuksessa.  “Rohkaiskaa 
toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana ‘tänä päivänä’ on voimassa, 
ettei  kukaan  teistä  lankeaisi  synnin  viettelyksiin  ja  paatuisi.  Mehän  olemme 
osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, 
jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet.” (Hepr. 3:13-14).
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37  Jaakobin kirje 

Jaakobin kirje on luonteeltaan selvästi juutalaiskristillinen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että  juutalaisen  hurskauden  perinne  saa  siinä  merkittävämmän  aseman  kuin 
esimerkiksi Paavalin kirjeissä. Siksi Jaakobin kirjeen suhde Paavalin kirjeisiin 
onkin  usein  nähty  ongelmallisena.  Tuo  lähtökohta  ei  kuitenkaan  saa  peittää 
näkyvistämme sitä  tosiasiaa,  että  useimmat  UT:n  kirjoitukset  ovat  yhtäkaikki 
juutalaiskristittyjen  kirjoittamia.  Jaakobin  kirjeen  kohdalla  on  siten  mitä 
ilmeisimmin kysymys painotuseroista, joille löytyy hyvät perusteet.  
  Jaakobin  kirje  on  luonteeltaan  tyypillinen  kiertokirje  ahdistuksessa  eläville 
seurakunnille. Siinä ei mainita vastaanottajista juuri mitään eikä kirjeen lopussa 
ole  tervehdyksiä.  Kirje  on  kohdistettu  Kristuksen  seurakunnalle,  uudelle 
Israelille, jonka kaksitoista sukukuntaa elävät hajallaan vainon tähden. Kirjeen 
ainoana tarkoituksena on vahvistaa uskovia, jotta he säilyisivät uskossa loppuun 
saakka. Kirjeen tekijä voi hyvin olla Jerusalemin seurakunnan johtaja Jaakob, 
Herran veli  (jos verrataan tilannetta Galatalaiskirjeeseen),  mutta kirje voi olla 
nuorempikin. Ainakin se edustaa täydellisesti juutalaiskristillistä opetusta.

37.1. Jaakobin usko Messiaaseen

Jaakobin kirjeen omintakeisuutta on joskus pidetty niin merkittävänä, että tutkijat 
ovat  ihmetelleet,  puhutaanko  siinä  ollenkaan  samasta  uskosta  kuin  muualla 
Uudessa testamentissa. Kirjettä on pidetty lakihenkisenä ja sen opetus on nähty 
uskovaa  rasittavana.  Tuollainen  näkemys  ei  kuitenkaan  tee  oikeutta  kirjeen 
kristologialle ja sen implikoimalle sovitusteologialle.

Kirjeen alussa esitellään kirjoittaja:  se on Jaakob, Jerusalemin seurakunnan     
johtaja, Herran veli, jolla oli ensimmäisellä vuosisadalla suuri arvo seurakunnan 
johtajana  (Ap.  t.  15:5-13;  21:18;  Gal.  1:19;  Jaakob  oli  edustanut  harrasta 
juutalaista hurskautta ja saattoi olla jopa entinen fariseus!). Hän oli seurakunnan 
“pylväitä” ja myös ylösnousemuksen todistaja (1. Kor. 15:7). Kirjeessä Jaakob ei 
rohkene  kutsua  itseään  Herran  veljeksi,  vaan  sanoo  olevansa  Kristuksen 
palvelija.  Hänenkin  “sielunsa  läpi  on  käynyt  miekka”  (kuten  äiti-Mariasta 
sanottiin).  Jaakob  oli  joutunut  ihmeellisen  asian  eteen:  Jumala  todisti  hänen 
oman veljensä olevan luvattu Messias ja koko maailman Vapahtaja. Voimme vain 
aavistella,  minkälaisen  kamppailun  Jaakob  on  käynyt  ennen  tuon  asian 
tunnustamista.

Kirjeen  soteriologinen  ydin  löytyy  toisen  luvun  alusta:  “te,  jotka  uskotte     
meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko 
ihmisiä” (2:1). Lause täytyy lukea hitaasti, jotta sen teologiset piirteet nousevat 
esiin.  Ensinnäkin siinä mainitaan pistis,  usko.  Jaakobin käsitys uskosta ei  ole 
vanhan liiton liittouskollisuutta, vaan uskoa Jeesukseen – aivan kuten kaikkien 
apostolisen kristikunnan ihmisten usko. 
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Toiseksi  lauseessa  esiintyy  alkukielessä  varhainen  uskontunnustus:  kyrios     
heemoon  Ieesous  Khristos  /Jeesus  Kristus  on  meidän  Herramme.  Tämä 
yksinkertainen tosiasia jää toisinaan käännösten varjoon (tosin 1992 käännös on 
tässä parempi). Jaakobin seurakunnan jäsenet ovat tunnustaneet tämän uskon. Se 
tarkoittaa,  että  he  eivät  ole  laittaneet  toivoaan  juutalaiseen  perinteeseen  tai 
lakihurskauteen.  Sen  sijaan  toivo  kiinnittyy  samaan  kohtaan  kuin  Paavalilla: 
Jeesus on Herra. 

Kolmanneksi  lyhyestä  lauseesta  löytyy  vielä  yksi  tärkeä  piirre:  pääsiäisen     
Herra on kirkastettu Jeesus. Jaakobin seurakunta uskoo “kirkkauden Herraan”. 
Siksi  Jaakobin  usko  on  sama  kuin  muun  Uuden  testamentin  usko.  Sen 
keskuksena  on  ylösnoussut  Vapahtaja,  joka  on  korotettu  taivaan  ja  maan 
Herraksi. Juuri siinä on ylösnousemususkon ydin. Jeesus on korotettu Herraksi, 
eikä kukaan voi tulla Isän luo muutoin kuin hänen kauttaan.  Pelastus riippuu 
tuosta tunnustuksesta: Jeesus Kristus on Herra (vertaa Room. 10:9; Ap. t. 2:36).

37.2. Jaakobin kirje ja evankeliumit

Jaakobin  kirjeen  erikoisuutena  on  se,  että  siinä  on  lukuisa  määrä  lainauksia 
evankeliumeista. Jeesuksen opetusta seuraten hän rohkaisee kristittyjä vahvaan 
uskoon.  Vain  luottamus  Jumalaan  kaikessa  elämisessä  antaa  kestävyyttä 
koetuksissa (1: 2-6; vertaa Matt. 5:11,12,48; 7:7). Epäuskon siemen on himossa 
(1:14),  joka saa ihmisen lankeamaan pois  Jumalan tahdosta.  Oikea usko elää 
jatkuvassa parannuksen tekemisessä ja kammoaa syntiä (1:21).  Kukaan ei saa 
tehdä syntiä hyvällä omatunnolla (1:23-25).  

Tosin  Jaakob  ei  viittaa  evankeliumikertomuksiin  juuri  sen  enempää  kuin     
Paavali. Hänen lyhyt kirjeensä vain sisältää tiiviissä muodossa samoja aiheita, 
jotka Paavalin kirjeissä esiintyvät  hajallaan.  Jaakobin mukaan Jumala valitsee 
köyhät (2:5), aivan kuten Jeesus opetti: “autuaita ovat (hengessään) köyhät, sillä 
heidän on taivasten valtakunta” (Matt. 5:3). Jumalan valtakunta piiloutuu uskon 
paradoksiin: se ei näy kunniassa ja voimassa, vaan köyhyydessä ja heikkoudessa.  
Samoin opetti Paavali (1. Kor. 1:26s.). Jaakobin mukaan laki täytetään rakkauden 
“kuninkaallisen”  lain  mukaisesti  lähimmäisen  rakastamisessa.  Tässä  kaikki 
käskyt löytävät täyttymyksensä (2:8-11). Sama ajatus löytyy Paavalilta (Room. 
13:8s.).  Pelastavan  vanhurskauden  kohdalla  Jaakob  taas  vetoaa  Aabrahamin 
saamaan  lupaukseen,  vaikka  lainauksen  tulkinta  onkin  synnyttänyt  selittäjien 
kohdalla kiistaa (vrt. Room. 4:2-4). 

Synnin kuvaamisessa Jaakob puhuu Jeesuksen tavoin paljon puheen synneistä.     
Vastaavia  kohtia  löytyy  Paavalin  pareneesista  runsaasti.  Lisäksi  Jaakobille 
synnin  alkusyy  on  Vuorisaarnan  varoitusten  tapaan  himossa  (4:1).  Juuri  tätä 
vastaan Paavali kaikkein vakavimmin varoittaa lukijoitaan (Room. 6:12). Lisäksi 
sekä Jaakob (4:16) että Paavali varoittavat ylpeästä mielestä ja kerskailusta. Jopa 
vannomisen kieltävä lainaus (5:12) on molemmilla samassa muodossa (vrt.  2. 
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Kor.  1:17).  Myös  eskatologia  yhdistää  evankeliumeja  lainaavaa  Jaakobia  ja 
samaan tapaan kirjoittavaa Paavalia. Molemmat kehottavat lukijoitaan olemaan 
kärsivällisiä Herran tulemukseen saakka (5:7).  He korostavat sitä,  että Herran 
tulo  on  lähellä.  He  varottavat  tuomitsemasta  toisia,  jotta  ihmisiä  itseään  ei 
tuomittaisi.  Ja  he  kutsuvat  Herraa  tuomariksi,  joka  tuo  oikeuden  kaikille 
katsomatta ihmiseen.

Koska  Jaakob  jatkuvasti  lainaa  evankeliumia,  hänen  opetuksensa  keski-    
pisteeksi  nousee  lähimmäisen  rakastamisen  “kuninkaallinen”  laki  (2:8). 
Yksikään kristitty ei saa elää rakkauden käskyn vastaisesti. Omatunnon tulee olla 
herkkä ja kristityn altis parannuksen teolle joka päivä. Jaakob ei missään kohden 
edellytä  synnittömyyttä.  Kuitenkin  hän  korostaa  juutalaiskristilliseen  tapaan 
kuuliaisuutta Jumalan tahdolle. 

Jaakobin kirjeen tarkastelu ei ainoastaan osoita, miten apostolisissa kirjeissä     
käytettiin evankeliumimateriaalia. Se muistuttaa myös, että Paavali on käyttänyt 
evankeliumikertomuksia  samaan  tapaan.  Molemmat  käyttävät  samoja 
avainkohtia  rakkauden laista,  pelastuksesta  ja  eskatologiasta.  Rinnakkaisuudet 
ovat  merkittävämpiä  kuin  erot  muotoiluissa.  Kirjeen  varsinaiseksi 
jännitekohdaksi  jää  vain  keskustelu  vanhurskaudesta,  joka  onkin  kirjeen 
tulkinnassa kiinnostava aihe.

37.3. Jaakobin ja Paavalin  suhde

Kirjeen teologian kohdalla kiinnostavin kysymys on yleensä koskenut sitä, onko 
Jaakobin kirjeen suhde Paavaln vanhurskauttamiskäsitykseen jännitteinen. Kuten 
lähes kaikki teologit ja teologian opiskelijat tietävät, tämä on monimutkaiselta 
kuulostava aihe ja siihen on tarjottu historian aikana ties minkälaisia vastauksia. 
Kysymys on ajankohtainen erityisesti luterilaisen teologian kontekstissa. Uuden 
Testamentin kirjeiden johdannoissa Luther kirjoittaa: 

“Ensiksi:  se  kuvaa  vastoin  pyhää  Paavalia  ja  koko  muuta  Raamattua  teot     
vanhurskaudeksi ja sanoo Jaak. 2:21: ‘Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut 
vanhurskaaksi  teoista,  kun  vei  poikansa  Iisakin  uhrialttarille?’ Pyhä  Paavali 
opettaa  kuitenkin  päinvastoin  Room.  4:2:  Aabraham  on  tullut  vanhurskaaksi 
ilman tekoja,  yksin  uskosta,  ja  hän  todistaa  sen  1.  Moos.  5:6  (missä  hänelle 
luettiin vanhurskaus ennen kuin hän uhrasi poikaansa). Voitaisiinhan tätä kirjettä 
kyllä auttaa ja keksiä selitys tälle teoista vanhurskautumiselle; kuitenkaan ei sitä 
voida sillä puolustaa, että se 1. Piet. 2:21 ss. sovittaa tekoihin 1. Moos. 15:6:n 
lauseen, (joka puhuu yksinomaan Aabrahamin uskosta eikä hänen teoistaan, niin 
kuin Paavalikin sen esittää Room. 4:3).  Sen tähden voidaan tästä puutoksesta 
päättää, että kirje ei ole minkään apostolin kirjoittama.”

Lutherin selitystä ohjasi suuri periaate: “Mikä ei opeta Herraa Kristusta, se ei     
ole apostolista siitä huolimatta, vaikka Pietari ja Paavali sitä opettaisivat. Toiselta 
puolen, mikä saarnaa Kristusta, on apostolista, vaikkapa Juudas, Hannas, Pilatus 

���222



tai  Herodes sen tekisivät.”  Olennaiseksi  teologiseksi  kysymykseksi  jää,  miten 
uskon hedelmien painottaminen ja Paavalin opetus uskonvanhurskaudesta ilman 
tekoja sopivat yhteen. Onko Jaakobin kirje vähäarvoinen ”olkikirje”, kuten termi 
kuuluu, vai aito Kristuksen evankeliumin kirje?

Kirjettä sanasta sanaan lukemalla jännite vaikuttaa ilmeiseltä. Jaakobin kirjeen     
opetus kuuliaisuudesta on muotoiltu niin, että se näyttää olevan sanasta sanaan 
Paavalin opetuksen vastainen. “Mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa 
mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?... Näette siis, 
että  ihminen  osoittautuu  vanhurskaaksi  tekojen,  ei  ainoastaan  uskon 
perusteella” (2:14, 24). Paavali puolestaan opetti: “tiedämme, ettei ihminen tule 
vanhurskaaksi  tekemällä  lain  vaatimia  tekoja,  vaan  uskomalla  Jeesukseen 
Kristukseen...  Eihän  kukaan  ihminen  tule  vanhurskaaksi  tekemällä,  mitä  laki 
vaatii” (Gal. 2:16). Onko tuo ristiriita sovittamaton?

Tietyt lauseet vielä pahentavat asiaa. Jos joku sanoo keskustelun tuoksinassa:     
“Sinulla on usko, minulla teot”, Jaakob vastaa: “Näytä sinä minulle uskosi ilman 
tekoja,  minä  kyllä  näytän  sinulle  uskon  teoillani”  (2:18).  Teot  näyttävät 
painottuvan entisestään. 

Kaikkein  ongelmallisimpana  kohtana  on  pidetty  jaetta  21:  “Eikö  meidän     
isämme Abraham, osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei 
poikansa Iisakin uhrialttarille?” Lause on Jaakobille todiste siitä, että Abrahamin 
usko on “uskollisuutta”. Mikä siis voi lieventää jännitettä Paavalin kanssa, kun 
sama  kertomus  hänen  kirjeessään  (Room.  4:2)  korostaa,  että  Abraham  on 
esimerkki  siitä,  että  Jumala  vanhurskauttaa  jumalattoman –  siis  turmeltuneen 
syntisen, joka mitä ilmeisimmin ei  kykene tekohin? Niinpä vastakkainasettelu 
Jaakobin  ja  Paavalin  välillä  tuntuu  järkyttävältä:  “Näette  siis,  että  ihminen 
osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella” (2:24). 

Ongelman ratkaisu on lopulta yllättävän yksinkertainen. Jaakobin ja Paavalin     
välinen  ero  on  siinä,  että  he  tarkoittavat  vanhurskaudella  noissa  kohdissa  eri 
asiaa.  Paavali  tarkoittaa  sillä  pelastusta  ja  puhuu  pelastavasta  uskosta.  Kun 
Paavali  toteaa,  että  ihminen  ei  voi  vapautua  synneistään  ja  pelastua  omien 
tekojensa ansiosta, hän tarkoittaa, että kukaan ei voi päästä osalliseksi Jumalan 
armosta ja Jumalan valtakunnasta ilman Kristusta. Kukaan ei voi myöskään tulla 
seurakuntaan  ilman  uskoa  korotettuun  Herraan.  Jaakob  puolestaan  tarkoittaa 
vanhurskaudella  Jumalan  tahdon  mukaista  elämää  ja  uskon  kautta  pelastetun 
ihmisen kuuliaisuutta. Uskon syntymisen osalta hän ei opeta eri tavalla. Myös 
Jaakobin  mukaan  syntinen  voi  tulla  pelastuksen  valtakuntaan  vain  uskomalla 
korotettuun  Kristukseen.  Jos  uskova  ei  kuitenkaan  elä  kuuliaisena  Jumalan 
tahdolle,  hänen  uskonsa  on  turha.  Se  ei  kanna  hedelmää,  vaan  johtaa 
kadotukseen.
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37.3. Kysymys antinomismista

Hieman  teologisempaa  kieltä  käyttääksemme  voidaan  sanoa,  että  Jaakob  on 
huolissaan antinomismista. Hän edustaa sitä juutalaiskristillisyyden suuntausta, 
joka  epäili  Paavalin  kehottavan  uskovia  elämään  Jumalan  lain  vastaisesti. 
Kyseessä  on  kiista,  johon  Paavali  on  suoraan  viitannut  Roomalaiskirjeessä: 
”Tehdään  vain  pahaa,  niin  saadaan  aikaan  hyvää”  (3:8).  Paavali  on  omissa 
kirjeissään vastannut vääriin syytöksiin. Hänen käsityksensä kuuliaisuudesta on 
yhtä tiukka kuin Jaakobin. Paavali varoittaa kristittyjä antamasta periksi synnille. 
“Te  olette  näet  kutsutut  vapauteen,  veljet;  älkää  vain  salliko  vapauden  olla 
yllykkeeksi  lihalle,  vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.  Sillä  kaikki  laki  on 
täytetty  yhdessä  käskysanassa,  tässä:  ‘Rakasta  lähimmäistäsi  niinkuin itseäsi’. 
“ (Gal. 5:13-14, 1938). 

Tässä  tilanteessa  on  syytä  muistaa  merkitysteorian  ja  semantiikan     
yksinkertainen  sääntö.  Sanoilla  ei  ole  vain  yhtä  merkitystä.  Sen  sijaan  sanat 
saavat merkityksen lauseissa, siinä lauseyhteydessä, jossa niitä käytetään. Jaakob 
ja  Paavali  käyttävät  juutalaisille  oppineille  tärkeätä  hurskautta  kuvaavaa 
“vanhurskauden”  (dikaiosynee)  sanaa  eri  yhteyksissä  –  siitä  huolimatta,  että 
lainattu VT:n kohta Abrahamista (1. Moos. 5:6) on sama. Paavali käyttää sanaa 
puhuessaan  siitä,  kykeneekö  kukaan  lisäämään  Kristuksen  työhön  mitään. 
Apostolin  mielestä  ei  kykene.  Jaakob  käyttää  samaa  sanaa  puhuessaan 
kuuliaisuudesta: onko uskon hedelmänä vanhurskaus, vai voiko ihminen pysyä 
synnissä ja pelastua? Teot todistavat uskon hedelmästä.

Ristiriita  Jaakobin  ja  Paavalin  välillä  onkin  näennäinen  ja  virheellinen.     
Kumpikaan ei pyri lakihenkisyyteen eikä lain kieltämiseen. Molempien ajattelua 
ohjaa  suuri  periaate:  usko  ilman  tekoja  on  kuollut  (Jaak.  2:17).  Paavali 
allekirjoittaa tämän. Jos ihminen pysyy seurakuntaan tultuaankin synnissään, hän 
on  tehnyt  turhaksi  sen  uskon,  joka  tunnustaa  “Jeesus  on  Herra”.  Kuoleman 
voittaminen  ja  ylösnousemuksen  sanoma  eivät  enää  ole  hänen  pelastuksensa 
lähde. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että “lihan teot” ovat ilmeiset, ja ne 
houkuttavat koko ajan uskovia. Siksi hän varoittaa yhtä vakavasti kuin Jaakob: 
“jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal. 5:21). 

Korinttilaisia  Paavali  puolestaan muistuttaa,  että  huorintekijät,  pilkkaajat  ja     
varkaat  on  poistettava  seurakunnasta  (1.  Kor.  5:11).  Tiitus-kirjeessä  apostoli 
puolestaan  toteaa  armon  kasvattavan  meitä  “hylkäämään  jumalattomuuden  ja 
maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen 
tässä  maailmassa,  kun  odotamme  autuaan  toivomme  toteutumista,  suuren 
Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä” (Tiit. 
2:12s).  Myös  Jaakob  opettaa  kristityn  kuuliaisuudesta  hienolla  tavalla.  Hän 
varoittaa kielen synneistä ja kaikesta himosta. “Tuomari seisoo jo ovella” (5:9). 
Herran  tulemus  on  lähellä.  Siksi  kestäväisyys  uskossa  tuo  pelastuksen.  Siitä 
kasvaa  huolenpito:  “joka  palauttaa  syntisen  harhatieltä,  pelastaa  hänet 
kuolemasta” (5:20).
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Jaakobin  kirjeen  soteriologia  koskee  köyhien  evankeliumia.  Jumalan     
valtakuntaa ei anneta lakihurskaille. Sen sijaan Jaakob julistaa Kristusta, jonka 
valtakunta  toteutuu  seurakunnassa.  ”Onhan  Jumala  valinnut  juuri  maailman 
silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala 
on  luvannut  häntä  rakastaville.”  (2:5).  Kristuksen  seurakunta  on  langenneen 
Israelin vastakohta. Siksi uskovat haluavat noudattaa Herransa tahtoa kaikessa. 
Tähän Jaakob myös kehottaa lukijoitaan: olkaa kärsivällisiä ”Herran tuloon asti”.

Jäljellä  on  vielä  mielenkiintoinen  kysymys.  Onko  kirjeen  Jaakob  halunnut     
tietoisesti  kirjoittaa  Paavali  ja  hänen  opettamiaan  seurakuntia  vastaan?  On 
selvää,  että  varhaisessa  kristillisyydessä  oli  erilaisia  suuntauksia.  Paavalin 
kirjeiden ja Apostolien tekojen perusteella voimme helposti päätellä, että monia 
jännitteitä  löytyi,  ja  usein  aiheet  koskivat  nimenomaan  suhtautumista 
juutalaiseen perinteeseen. Mitä lain säädöksiä tulisi yhä noudattaa? Paavali oli 
näissä aiheissa hyvin vapaamielinen moniin muihin verrattuna. 

Kysymys  ympärileikkauksesta  oli  yleensä  keskeinen  vedenjakaja,  mutta     
Jaakobin  kirjeessä  se  ei  nouse  tärkeäksi.  Paavali  joutui  kiistelemään  aiheesta 
monen seurakunnan kanssa.  Vaikka aihe oli  vaikea,  ratkaisu löytyi vähitellen: 
pakanuudesta kääntyneiltä ei vaadittu ympärileikkausta.

Ketkä Paavalia sitten vastustivat? On vaikea tehdä tarkkaa eroa eri ryhmien     
välille,  mutta  jotain  voimme  historiasta  tietää.  Ensinnäkin  häntä  vastustivat 
juutalaiset  oppineet,  jotka olivat yhtä kiivaita kuin Saulus itse oli  ollut  ennen 
kääntymystään.  Paavali  otettiin  usein kiinni  ja  häntä kivittettiin  ja  ruoskittiin. 
Paavalin  ajateltiin  epäilemättä  turmelevan  aitoa  juutalaista  uskoa.  Toiseksi 
Paavali  mainitsee  “valheveljet”,  jota  olivat  judaisteja:  he  yrittivät  saada 
seurakuntalaisia  noudattamaan  juutalaisia  tapoja.  Nämä  miehet  toimivat 
seurakuntien sisällä.

Hankalin tilanne oli suhteessa suuriin apostoleihin, joita Paavali periaatteessa     
kunnioitti  suuresti.  Antiokiassa hän oli  riitautunut jopa Pietarin kanssa,  koska 
tämä ei enää syönyt yhdessä pakanakristittyjen kanssa (Gal. 2). Tähän yllyttäneet 
miehet olivat tulleet nimenomaan “Jaakobin luota” Jerusalemista. Kyse on voinut 
olla  yhteisestä  ateriasta  eli  ehtoollisesta.  Mutta  toisaalta  Paavali  joutui  usein 
kiistelemään myös pakanallisesta kaupasta ostetusta lihasta. Tuleeko kristittyjen 
syödä vain kosher-ruokaa? Paavalin mukaan se ei sovi evankeliumin oppiin. 

Heijastaako Jaakobin kirje jännitteitä apostolien kanssa? Viitaus Abrahamiin     
tukisi  tällaista  vaihtoehtoa.  Se  selittäisi,  miksi  kirjeessä  tosiaankin  väitetään 
sanatarkasti,  että  “ihminen  tulee  vanhurskaaksi  teoista”.  Saattaa  olla,  että 
Jaakobin kirje kertoo meille sellaisista seurakuntien sisällä olleista jännitteistä, 
joihin  viittaa  myös  Roomalaiskirjeen  3.  luku.  Siellähän  Paavali  toistelee 
seurakunnan  sisältäkin  nousevia  pelkoja  antinomismista:  “Tehkäämme  pahaa, 
että  siitä  hyvää  tulisi”  (Room.  3:8).  Jaakobin  kirje  on  tavallaan:  “Korjauksia 
Paavalin opetukseen 1-3”. 

Voi olla hämmentävää, että Uutta testamenttia lukiessa törmää seurakuntien     
johtohenkilöiden välisiin riitoihin. Toisaalta niiden olemassaolo tietysti osoittaa, 
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että Raamatun kirjoittajat eivät ole yrittäneet siloitella todellisuutta – mikä on 
rehellistä.  Toisaalta  kuitenkin  moni  odottaisi,  että  seurakunnat  olisivat  alussa 
olleet aivan sopuisia. Tässä varmaankin realismi voittaa. Kun Paavalin kirjeitä 
lukee ajatuksella, käy pian ilmi, että seurakunnat olivat varsin riitaisia paikkoja 
ja  myös  alttiita  väärälle  opetukselle.  Siksi  Jaakobin  kirjeen  lukija  voikin 
lohduttautua kahdella asialla. Ensinnäkin Jaakobin seurakunnan usko on sama, 
kuin kaikkien muiden: Jeesus on Herra. Hän uskoi ylösnousemukseen ja odotti 
Herran  palaavan  takaisin  asettamaan  kaiken  kohdalleen.  Lisäksi  hän  piti 
Jeesuksen opetusta ja “kuninkaallista” lähimmäisenrakkauden lakia niin suuressa 
arvossa, että se nousi koko Vanhan testamentin perintöä korkeammalle. Jännitteet 
eivät koskeneet uskon sisältöä, vaan sitä, että seurakunnassa synnille ei enää saa 
antaa  edes  pikkusormea.  Tästä  asiasta  Jaakob  ja  Paavali  olivat  täysin  samaa 
mieltä.

Ekskurssi: Oliko Luther väärässä?

Uuden  Testamentin  kirjoitusten  esipuheissa  Luther  piti  Jaakobin  kirjettä 
heikkona ja epäili tästä syystä sen apostolisuutta. Pitäisikö sitten Lutherin tapaan 
todeta, että “kirje ei ole minkään apostolin kirjoittama”? 

Lutherin  omasta  näkökulmasta  katsottuna  Jaakob  kirjoittaa  väärin  juuri     
tärkeimmässä aiheessa: “Mutta tämä Jaakob ei tee muuta kuin ajaa lakiin ja sen 
tekoihin.  Sen lisäksi  hän heittäytyy asiasta  toiseen ilman järjestystä  niin,  että 
minusta näyttää, että hän on ollut joku hyvä ja hurskas mies, joka on koonnut 
muutamia apostolien lauseita ja pannut ne sitten paperille; tai on kirjeen ehkä 
joku  toinen  kirjoittanut  hänen  saarnansa  perusteella.  Hän  nimittää  Jaak.  1:25 
lakia vapauden laiksi, kun taas Paavali nimittää sitä orjuuden, vihan, kuoleman ja 
synnin laiksi (Gal. 3:23 s., Room. 4:15; Room. 8:2.).”

Koska Luther määritteli apostolisuuden teologian sisällön mukaan, aiemmin     
esitetty periaate ohjasi hänen tulkintaansa: “Mikä ei opeta Herraa Kristusta, se ei 
ole  apostolista  siitä  huolimatta,  vaikka  Pietari  ja  Paavali  sitä  opettaisivat”. 
Lutherin esipuheessa Jaakob saakin ankaran tuomion: “Lyhyesti: hän on tahtonut 
vastustaa  niitä,  jotka  luottivat  uskoon  ilman  tekoja,  mutta  ei  ole  hengellä, 
ymmärryksellään ja sanoilla pystynyt siihen ja repii Raamattua. Hän asettuu siten 
Paavalia ja koko Raamattua vastaan ja tahtoo saada lain opettamisella aikaan sen, 
mitä  apostolit  saavat  aikaan  innostuttamalla  rakkauteen.  Sen  tähden  en  minä 
tahdo  pitää  sitä  Raamatussani  oikeitten  pääkirjojen  joukossa;  en  tahdo  siten 
kuitenkaan estää ketään asettamasta häntä niin korkealle kuin tahtoo, sillä siinä 
on muuten monta hyvin hyvää lausetta. Yksi mies ei ole mikään mies maallisissa 
asioissa; kuinka pitäisi sitten tällä ainoalla aivan yksin olla vastoin Paavalia ja 
muuta Raamattua arvoa?”

Oliko Luther siis väärässä? Nykyisen eksegetiikan mukaan oli.   Termejä ei     
pidä sekoittaa. Vanhurskauttamisopin ja pareneesin välillä on tehtävä juuri se ero, 
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mitä Luther itse kuvaa hienossa opetuksessaan uskon ja rakkauden erottamisesta. 
Eräässä postillassa hän kirjoittaa: “Uskossa meiltä ei puutu mitään ja meillä on 
kaikkea yltä kyllin. Rakkaudessa palvelemme jokaista. Uskossa vastaanotamme 
hyvyyksiä  (Güter)  ylhäältä  Jumalalta.  Rakkauden  välityksellä  me  sallimme 
näiden  hyvyyksien  mennä  alhaalta  lähimmäisillemme.”  Vaikka  uskon  ja 
rakkauden erottelua  on  käytetty  myöhemmässä  teologisessa  tulkinnassa  myös 
väärin, se ei saa estää meitä muistamasta jaon oikeata käyttöä. Tämän tulkinnan 
kontekstissa Paavali puhuu siis uskosta, Jaakob rakkaudesta.

Ekskurssin  lopuksi  voidaan  muistuttaa,  että  luterilaisessa  teologiassa  tämä     
Lutherista poikkeava tulkinta on kyllä tunnettu jo vuosikymmeniä sitten. Eräiden 
myöhempien käännösten johdantoihin  otetuissa  teksteissä  joko Luther  itse  tai 
joku  luterilainen  teologi  on  itse  asiassa  korjannut  ensimmäisen  esipuheen 
tulkinnan. Vanhalla suomen kielellä kirjoitettu johdanto löytyy suomennetuista 
Raamatuista. “Pyhän Jakobin Epistolasta on myös muinaisten opettajain seassa 
epäilys ollut, enimmiten sentähden, että se näkyy l. 2: 14, 21, 25, opettavan lain 
töistä,  niinkuin  niiden  kautta  pitäis  vanhurskaaksi  ja  autuaaksi  tultaman:  jota 
vastaan  pyhä  Paavali  monessa  paikassa  opettaa,  että  me  tulemme  autuaaksi 
ainoasti uskon kautta Kristuksen päälle, ilman lain töitä, Rom. 3: 28. Eph. 2: 8.” 
Tämään jälkeen todetaan, että teologista eroa ei ole:

“Kuitenkin pidetään nyt myös tämä kirja, niinkuin se onkin, oikiana apostolin     
oppina  kaikilta  oikeilta  opettajilta.  Sillä  ei  tässä  ole  yhtään  vastahakoisuutta; 
vaan nimitetyssä luvussa puhutaan ulkokullatuista, jotka ovat ainoastaan nimeltä 
kristityt, suullansa kerskaavat uskosta, vaan työllänsä toista osoittavat. Ei tässä 
puhuta  oikiasta  uskosta,  joka ei  koskaan ole  ilman hyviä  töitä,  vaan turhasta 
luulosta, paljaasta tiedosta, eli uskon varjosta, joka ei ketään autuaaksi tee. Ei p. 
Jakob tässä siitä puhu, kuinka syntinen taitaa vanhurskaaksi ja autuaaksi tulla 
Jumalan edessä, josta p. Paavali ennen nimitetyissä paikoissa opettaa, vaan siitä 
ainoastaan, kuinka ihmisen pitää uskonsa ulkonaisesti näyttämän sen hedelmillä, 
eli hyvillä töillä. Tärkimmästi: p. Jakob puhuu uskon merkeistä ja hedelmistä, 
että hyvä puu ei taida olla ilman hyviä hedelmiä, Matt. 7: 17, 18. Vaan p. Paavali 
kirjoittaa  vanhurskauden  syystä,  eli  tekiästä,  joka  on  meidän  puoleltamme 
Jumalan armon ja Kristuksen ansion vastaanottavainen usko: Siinä ei ole töiden 
siaa, jotka muutoinkin ovat puuttuvaiset ja saastaiset.”

Luterilaiset ovat siis pitkään ymmärtäneet,  että Jaakobin kirje puhuu uskon     
hedelmistä.  Teologian kentällä kirjeen on nähty olevan täysin yhdenmukainen 
Paavalin opetuksen kanssa. Olisi väärin sanoa, että vasta nykyinen eksegetiikka 
on ratkaissut  kirjoittajien välisen ongelman.  Itse  asiassa on pelkkää teologien 
laiskuutta,  että  jännitettä  on  meidän  päiviimme  saakka  esitelty  vaikeana 
teologisena ongelmana, johon ei olisi helppo löytää ratkaisua. Teologista työtä on 
tehty vuosisadasta toiseen. Teologien muisti vain on toisinaan kovin lyhyt.
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38  Pietarin kirjeet

Pietarin  kirjeet  kertovat  meille  ensimmäisen  vuosisadan  loppupuolen 
seurakunnasta,  joka  elää  ahdistuksen  keskellä.  Ensimmäisen  kirjeen  lopussa 
kerrotaan  kirjeen  lähettämispaikka:  Babylon.  Sillä  tarkoitetaan  Roomaa,  jota 
kristityt pitivät antikristillisenä valtana. Kirje on lähetetty kiertokirjeenä Vähään-
Aasiaan eli nykyisen Turkin alueelle. 

38.1. Uskova seurakunta – Jumalan temppeli

Ensimmäisen kirjeen sanoma on rohkaiseva. Siinä kehotetaan uskovia pysymään 
Kristuksessa ulkonaisista vaikeuksista huolimatta. Kristillisen toivon vakuus on 
aina Jumalassa, joka on armosta lahjoittanut uskoville pelastuksen. Kirjeen alku 
sisältääkin oikean katekismuksen uskon sisällöstä: “Suuressa laupeudessaan hän 
on  synnyttänyt  meidät  uuteen  elämään  ja  antanut  meille  elävän  toivon 
herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka 
ei turmellu... Se on varattuna teille taivaissa” (1:3-4).

Kallis  lunastus  ohjaa  jokaista  elämään  aralla  mielellä  ja  rakkaudelle     
kuuliaisena.  Lakihenkisyys  on  aivan  muuta  kuin  Jumalan  tahdon  kuuntelu. 
Kuuliaisuus  tarkoittaa  lähinnä  sitä,  että  uskova  ei  saa  tehdä  syntiä  hyvällä 
omatunnolla. Väärin elämisen pitää aina kaihertaa sisimmässä. “Olkaa kuuliaisia 
lapsia  älkääkä  taipuko  noudattamaan  himoja,  joiden  vallassa  ennen, 
tietämättömyytenne aikana elitte” (1: 14).

Paavali tavoin Pietari muistuttaa uskovia siitä, että usko ei synny luonnollisen     
ajattelun  ja  yleisen  uskonnollisuuden seurauksena.  Usko on  uutta  syntymistä, 
jonka  Jumala  saa  aikaan  sanallaan.  “Olettehan  te  syntyneet  uudesti,  ette 
katoavasta  siemenestä,  vaan  katoamattomasta,  Jumalan  elävästä  ja  pysyvästä 
sanasta” (1:22). 

Eskatologisen  temppelin  ajatus  on  Pietarin  ensimmäisessä  kirjeessä  vahva.     
Seurakunta on tekstin mukaan hengellinen rakennus ja pyhä papisto. Pelastuksen 
temppelin  kuvat  esiintyvät  Pietarinkirjeessä  ehkä  rikkaammin  kuin  missään 
muualla evankeliumien ulkopuolella.

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on 
Jumalan  valitsema ja  hänen silmissään  kallisarvoinen.  Ja  rakentukaa  itsekin  elävinä 
kivinä  hengelliseksi  rakennukseksi,  pyhäksi  papistoksi,  toimittaaksenne  hengellisiä 
uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. (1. Piet. 2:4-5)

Hengellisen  temppelin  näkemys  vahvistetaan  kirjeessä  muutamalla  Vanhan     
testamentin  avainkohdalla.  Kirjeessä  käytetty  raamattuperustelu  perustuu  itse 
asiassa samaan tekstisikermään, jota Paavali on käyttänyt kohdassa Room. 9:33. 
Sen ensimmäisenä tekstinä on Jesajan ennustus  uudesta  peruskivestä:  ”Katso, 
minä  lasken  Siioniin  kulmakiven”  (1.  Piet.  2:6).  Eskatologinen  temppeli 
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perustetaan tulevan Messiaan varaan. Langennut Israel kuitenkin hylkää tämän 
kiven, kuten Psalmi 118:22 toteaa (vrt. Matt. 21:42). Pelastuksen seurakunnalle 
eli  uudelle  temppelille  tästä  hylätystä  kivestä  tulee  kulmakivi  (1.  Piet.  2:7). 
Paavalinkin käyttämän sikermän mukaan sama kivi ja kallio on kansalle toisaalta 
kompastuskivi.  Tämä hankala  kallionlohkare  on  Jesajan  mukaan  Jumala  itse: 
”Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallionlohkare Israelin kahden 
kuningashuoneen tielle, Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa” (Jes. 8:14). 

Korkean kristologian soteriologia on alusta lähtien eli sikermän laatimisesta     
asti, toisin sanoen jo ennen Paavalin kirjeiden kirjoittamista, yhdistänyt Psalmin 
118 Jesajan tekstiin  Jumalasta  Israelin  kompastuskivenä.  Kansan hylkäämästä 
Messiaasta tulee eskatologisen temppelin peruskivi. Kristus on ”elävä kivi”, ja 
vastaavasti  uskovat  rakentavat  tuon  temppelin  (hierateuma  hagion)  elävinä 
kivinä  (lithoi  zōntes).  Eskatologisen  temppelin  näkökulmasta  seurakunnan 
jäsenet ovat myös papisto, pyhä heimo (ethnos hagion), joka saa olla yhteydessä 
Jumalaan. 

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, 
määrätty  julistamaan  hänen  suuria  tekojaan,  joka  teidät  on  pimeydestä  kutsunut 
ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. 
Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. (1. Piet. 2:9-10)

Vanhan  testamentin  raamattutodisteita  kerraten  kirjoittaja  vahvistaa  vielä     
ajatuksen  siitä,  että  pakkosiirtolaisuudella  rangaistu  Israel  saa  armahduksen 
jälkeen  jälleen  olla  Jumalan  kansa.  Hoosean  kirjan  lainauksissa  näkyy 
rangaistuksen ankaruus: Israelilta viedään kansalaisoikeudet. Mutta niissä näkyy 
myös kansan restauraation toivo. Kun Jumala lähettää armahduksensa, tärkeän 
kulmakiven, koko kansa pyhitetään papistoksi.

38.2. Kasteen merkitys

Uskon perusteisiin kuuluvat Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Ne 
antavat uskovalle toivon (3:18). Tuosta kärsimyksestä syntyy evankeliumi, joka 
tuo pelastuksen. Pietarin kirje tallentaa siten hyvin yksinkertaisessa muodossa 
sen  evankeliumin,  joka  on  asetettu  uskon “malliksi”  ja  katekismukseksi.  Tuo 
uskon sisältö on samalla kasteopetuksen keskeinen sisältö, kuten kohdasta käy 
ilmi.
    Kirje  jatkaa kasteopetusta Nooan esimerkin avulla.  Arkki  pelasti  hurskaat 
hukkumiselta. Samoin tekee kaste, joka merkitsee uutta liittoa Jumalan kanssa. 
Pietari  korostaa  voimakkaasti  sitä,  että  kaste  ei  ole  ihmisen  teko.  Se  ei  ole 
saastaisen elämän hylkäämistä. Siten Pietarin kirjeen kasteopetus nostaa esille 
aina ajankohtaisen kysymyksen kasteen merkityksestä.
   Kaste  on  Jumalan  armoa,  koska  siinä  Jumala  tekee  kanssamme  “hyvän 
omantunnon  liiton”  (1.  Piet.  3:21).  Tuossa  kohden  uusi  raamatunkäännös 
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selventää  ajatusta  mainiosti.  Kaste  on  anteeksiantamuksen pesu,  missä  synnit 
pestään pois.  Se  merkitsee  samalla  ihmisen siirtymistä  Jumalan valtakuntaan, 
Jumalan uuteen rauhan liittoon. 

Kasteopetuksen  keskeiset  kohdat  on  tuossa  jaksossa  kerätty  yhteen.     
Kastetunnustuksen  sisällöksi  nimetään  Jeesuksen  ylösnousemus  ja  hänen 
herrautensa. “Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, 
joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu 
enkelit,  vallat  ja  voimat.”  (3:21-22).  Noilla  näkemyksillä  Pietarin  kirjeessä 
kootaan vielä ensimmäisen vuosisadan lopulla yhteen pelastavan uskon keskeiset 
tekijät.

Kasteteologia  on  ollut  varhaisen  kirkon  seurakunnissa  niin  selkeästi     
määriteltyä  ja  keskitettyä,  että  Pietarinkirje  yhdistää  kasteopetuksen  Paavalin 
kirjeiden  tapaan  pääsiäisnarratiiviin.  Kasteen  perusteena  on  ensinnäkin 
Kristuksen uhrikuolema (1:19) ja kärsimys syntien tähden (3:18). Uuusi elämä 
seuraa kasteesta – aivan samoin kuin Roomalaiskirjeen kuudennen luvun alussa 
–  ylösnousemusvoimasta:  “Sen  perustuksena  on  Jeesuksen  Kristuksen 
ylösnousemus,  hänen,  joka  on  mennyt  taivaaseen  jaistuu  Jumalan  oikealla 
puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.” (3:21-22). Lukija voi yhä 
nykyään kuulla lauseiden takaa Rooman seurakunnan kasteliturgin äänen. 

38.3. Pietarin kirje ja Paavali

Ensimmäinen  Pietarinkirje  välittää  epäilemättä  apostoli  Pietarin  teologista 
perintöä Rooman seurakunnassa. Se sitoo apostolisen yhteyden Markukseen, jota 
kirkkoisät kutsuvat Pietarin tulkiksi ja avustajaksi. Kirjeen kohdalla tutkijoiden 
mielenkiintoa  on  kuitenkin  herättänyt  se,  miksi  kirjeen  teologinen  sisältö  on 
hyvin  lähellä  Paavalin  kirjeiden  teologiaa.  Uusi  käsitys  Apostolien  tekojen 
synnystä valaisee myös tätä yksityiskohtaa.

Kuten aiemmin todettiin, Luukas on koonnut varhaisen seurakunnan historiaa     
kertaavan Apostolien teot – evankeliuminsa jatkeeksi – nimenomaan apologiana 
ja  kasvamassa  olevan  kirkon  jännitteiden  lieventämistä  silmällä  pitäen. 
Tavoitteena  oli  osoittaa,  että  Paavalin  opetus  on  luonteeltaan  tavallista 
juutalaiskirstillistä  teologiaa.  Ristiriidat  ovat  syntyneet  enimmäkseen  vain 
judaistien  riidanhalun  takia.  Suurten  apostolien  kanssa  Paavalilla  ei  ollut 
ongelmaa.

Pietarin kirje osoittaa, että juutalaiskristillinen perinne lännessä omaksui itse     
asiassa  melko  nopeasti  Paavalin  teologisen  jäsennyksen.  Kirjeen  sisältö  ei 
muistuta  Heprealaiskirjettä  tai  Jaakobin  kirjettä.  Siitä  huolimatta  kirjeessä 
esiintyvät  aiheet  ovat  enimmäkseen tyypillisiä  juutalaiskristillisen perinteen ja 
varhaiskristillisten tunnustusformelien teologiaa. 

Kirjeen opetus nojaa ensinnäkin pelastushistoriaan. Jumalan tuoma vapautus     
on  Vanhan  testamentin  lupausten  täyttymys:  “Tätä  pelastusta  ovat  profeetat 
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etsineet ja tutkineet” (1:10). Vaikka ajatus on rinnakkainen Paavalin opetuksille, 
se  on  varhaisen  seurakunnan  suuri  tulkintaperiaate,  joka  löytyy  myös 
Heprealaiskirjeestä  ja  Jaakobilta.  Vastaavasti  Jumalan nimittäminen “Pyhäksi” 
jatkaa synagogaliturgian perinteitä – aivan kuten muissakin kirjeissä.

Pietarinkirjeen mukaan sovitus on hankittu Kristuksen veriuhrin perusteella ja     
kirjoittaja  esittelee  hänet  temppeliuhrin  kaltaisena  karitsana.  Kirjeessä  jopa 
lainataan Jesajaa (53:5-12) puhutaan näin ollen Kristuksesta Herran kärsivänä 
Palvelijana. Kyseessä on saman kaltainen juutalaisen perinteen uudellenkirjoitus 
kuin  missä  tahansa  apostolisessa  kirjeessä.  Aihe  ei  siten  sellaisenaan  kertaa 
pelkästään  Paavalin  kirjeitä,  vaikka  myös  hän  keskittyy  siihen 
sovitusteologiassaan. Pietarinkirje edustaa laajasti  koko varhaisen kristikunnan 
opetusta Kristuksen työstä.

Vanhurskauttamisteologian  sijaan  kirjeessä  korostuu  uudestisyntymisen     
opetus (1:3;  2:23).  Näin teologia jatkaa suoraan evankeliumien pelastusoppia, 
vaikka  onkin  Paavalin  ajatusten  kanssa  yhä  yhdenmukainen.  Kirjeen  mukaan 
uskovat  ovat  kyllä  “vanhurskaita”  Kristuksen  sovitustyön  perusteella  (2:24). 
Maailmassa  he  joutuvat  myös  kärsimään  lahjavanhurskauden  tähden  (3:14). 
Terminologia jää kuitenkin niin yleiselle tasolle, että se yhdistää Pietarinkirjettä 
enemmän  laajaan  kristikuntaan  kuin  tarkoituksellisesti  Paavaliin.  Kirje  onkin 
hyvä muistus siitä,  että  Vanhan testamentin teksteihin opetuksensa perustavan 
alkuseurakunnan pelastusopetus  on ollut  paljon yhdenmukaisempaa kuin mitä 
läntisen eksegetiikan perinne on tavannut ajatella. 

38.3. Kristitty ja esivalta

Vaikka roomalaiset kristityt nimittivät kaupunkiaan Baabeliksi, he suhtautuivat 
silti  kunnioittavasti  huonoihinkin  hallitsijoihin.  Perustelu  löytyy  luomisen 
järjestyksestä.  Keisari  ja  esivalta  on  asetettu  pitämään  pahaa  kurissa.  Siksi 
jokaisen  tulee  elää  järjestyksen  mukaan,  ei  niin,  että  vapaus  olisi  “pahuuden 
verhona”  (2:16).  Siksi  Pietarin  mukaan  tulee  kuunnella  isäntien  ja  kaiken 
esivallan ohjausta. 
   Jeesuksen opetukset todellisesta rakkaudesta ovat syvällä Pietarin ajatuksissa. 
Kristityn  tulee  olla  valmis  syyttömänäkin  kestämään  kärsimyksiä.  Siinä  on 
Kristuksen  antama  esikuva  ja  kärsivän  rakkauden  ohjelma.  Tuota  Jumalan 
viisautta ei inhimillinen järki tajua, vaan pitää sitä alistumisena. Mutta uskolle se 
on sellainen viisaus, joka jättää koko elämän Jumalan haltuun.

38.4. Toinen Pietarinkirje

Toinen kirje keskittyy ensimmäistä voimakkaammin rohkaisuun, kehotukseen ja 
varoitukseen. “Pyrkikää... tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne” (1:10). 
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Usko  saa  vahvan  perustan  opetetusta  evankeliumista  ja  Vanhan  testamentin 
profeetallisista kirjoituksista. Niissä on “pimeässä loistava lamppu” (1:19), joka 
auttaa kestämään loppuun saakka.

Kristityn  vaarana  on  aina  epäusko  ja  lankeaminen  synnin  valtaan.     
Lankeemuksesta Pietari  varoittaa käyttäen yleisesti  tunnettua saarnaa historian 
esimerkeistä.  Sama  saarna  löytyy  hieman  eri  muodossa  Juudaksen  kirjeestä. 
Ankara saarna osoittaa, miten vakavalla mielellä ensimmäisten vuosikymmenten 
kristityt suhtautuivat evankeliumiin.
   Herran tuleminen on varma! Kristuksen tulemuksen oli odotettu olevan lähellä, 
jopa  saman  sukupolven  elinaikana.  Pilkkaajat  eivät  osanneet  pitää  lopun 
viivästymistä armona, joka sallii evankeliumin julistamisen “kaikille luoduille”. 
Siksi he menettivät uskonsa. Mutta Herra ei ole myöhässä! Jumala on toteuttava 
oikeudenmukaisuutensa ja  tuomionsa.  Siinä on evankeliumin vakavuus ja  sen 
ihanuus:  pelastus  Kristuksessa  on  varma,  kuolema  on  voitettu  ja  seurakunta 
odottaa uusia taivaita ja uutta maata (3:13).
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39  Johanneksen ilmestys

Johanneksen ilmestys on Uuden testamentin ainoa ilmestyskirja ja eroaa siksi 
muista  kirjoista.  Sen  tarkastelua  vaikeuttaa  kirjan  kuvakieli.  Lukija  törmää 
merkillisiin  eläimiin  ja  petoihin.  Enkelit  vuodattavat  maljoja  ja  puhaltavat 
torviin.  Välillä  ollaan  taivaassa  ja  ylistetään  Jumalan  kirkkautta.  Seuraavassa 
hetkessä pudotaan äkkiä keskelle helvetinomaista maata, missä pahuus hallitsee 
hillitsemättömästi.  Kirjan  tarkastelu  onkin  syytä  suorittaa  analyyttisesti,  jotta 
sisällön erityispiirteet löytäisivät helpommin paikkansa.

39.1. Ilmestyskirjan luonteenpiirteet

Ilmestyskirja on ennen kaikkea suuren oikeudenmukaisuuden kuvausta. Kirjan 
sivuilta eteemme nousee kuva kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka kaikessa johtaa 
maailmaa  ja  vie  maailmanhistorian  päätökseen  tahtonsa  mukaan.  Hän  ei  jätä 
kuulematta  sorretun  valitusta.  Hän  ei  myöskään  hylkää  syntistä,  joka  kulkee 
hänen luokseen. Jumala saattaa oikeuden kaikille – omalla ajallaan ja tahtonsa 
mukaan.
   Tuo näkökulma on ollut juutalaisessa apokalyptiikassa yleinen jo ennen Uutta 
testamenttia,  kuten  taustaluvussa  on  aikaisemmin  nähty.  Opetuslasten 
esivanhemmat odottivat Jumalan oikeutta, kun he elivät toisten kansojen paineen 
ja  sorron  alla  sukupolvesta  toiseen.  He  luottivat  Jumalan  kaikkivaltiuteen  ja 
siihen,  että  synti  on  saava  tuomionsa.  Ilmestyskirja  jatkaa  saman  toivon 
ylläpitämistä  –  kuitenkin kristillisestä  näkökulmasta.  Siinä  Kristus  itse  kertoo 
seurakunnalleen, että sen ahdistukset tulevat loppumaan. Jumalattomat eivät saa 
hallita loputtomasti. Heille tulee tuomio ja Jumala pelastaa omansa paratiisiin.
   Ilmestyskirjan  seurakunnat  elävät  kärsimyksissä  ja  kiusauksissa.  Heille  on 
käynyt aivan kuten Jeesus oli opettanut (Matt. 24). Uskovia koetellaan ja heitä 
vainotaan.  Tuossa  tilantessa  marttyyrit  huutavat  oikeutta  Jumalalta  –  ja  tämä 
lupaa vastauksen. Ilmestyskirja vakuuttaa, että seurakuntaa johtaa ylösnoussut ja 
taivaalliseen kuninkuuteen korotettu Kristus, uusi Daavid, synnin ja kuoleman 
voittaja. 

Jumalan  oikeudenmukaisuuden  aihe  esitetään  Ilmestyskirjassa  loppujen     
lopuksi hyvin selkeällä tavalla. Vaikka kirja toisaalta vaikuttaa monimutkaiselta, 
siinä on itse asiassa hyvin selkeä rakenne. Kirja jakautuu yksinkertaisesti osiin 
pyhän  seitsenluvun  mukaan.  Se  muodostaa  ikäänkuin  näytelmän,  jossa  on 
seitsemän  varsinaista  näytöstä  ja  sen  jälkeen  loppunäytös.  Jokainen  noista 
“näytöksistä”  sisältää  puolestaan  seitsemän  näkyä,  joiden  avulla  näytöksen 
tärkeä  viesti  tuodaan  esille.  Näytös  alkaa  yleensä  aina  taivasnäyllä,  jossa 
kuljetaan Jumalan luokse kirkkauden valtaistuimen ja taivaan temppelin eteen. 
Sen  jälkeen  Johannekselle  näytetään  näyt,  yksi  toisensa  jälkeen.  Jokaisen 
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“näytöksen” viimeinen näky jää kuitenkin näyttämättä,  sillä se merkitsee aina 
lopun toteutumista.
   Ilmestyskirja on siten paras selittää kahdeksana jaksona, joista jokainen antaa 
oman näkökulmansa Jumalan pelastushistoriaan. Jaksot alkavat taivasnäyllä ja 
päättyvät lopulliseen tuomioon. Nuo jaksot eivät ole peräkkäisiä, eikä niitä voi 
ymmärtää jatkuvana historian kulkuna Jeesuksen ajasta maailman loppuun asti. 

39.2. Kristologia Juudan leijonasta

Ilmestyskirjan kristologia keskittyy kohta kohdalta Daavidin pojasta puhuvaan 
messianologiaan.   Kirjoittajan  mukaan Jeesus  on  “Juudan heimon leijona”  ja 
“Daavidin  juuriverso”  (5:5).  Daavidin  pojan  kuninkuus  toteutuu  taivaallisella 
valtaistuimella. Valtaistuin onkin näkijän taivasmatkan jatkuvana keskipisteenä: 
“Näin, että taivaassa oli valtaistuin ja sillä valtaistuimella istui joku, joka loisti 
kuin jaspis ja karneoli” (4:2-3). Tämä valtaistuin on Kristuksen ja Isän istuin, ja 
sen luo kutsutaan myös kaikkia uskovia. “Sen, joka voittaa, minä annan istua 
kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni 
kanssa hänen valtaistuimelleen.” (3:21).

Korotettu  ja  kuninkuuteen kruunattu  Kristus  on  Ilmestyskirjan  ilmestyksen     
antaja heti kirjeen alusta lähtien. Hän on luotettava todistaja, “joka on esikoisena 
noussut kuolleista ja on maailman kuninkaiden hallitsija!” (1:5). Apokalyptisen 
kirjallisuuden  näkyjen  tapaan  Kristus  istuu  nyt  kirkkauden  valtaistuimella  ja 
häntä ylistetään yhdessä Isän Jumalan kanssa. ”Hänen, joka istuu valtaistuimella, 
hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti.” (5:13). 
Ylösnousemus  on  myös  Ilmestyskirjassa  erityisesti  kruunajaistapahtuma. 
Varhaisen  kirkon  metanarratiivi  vaikuttaa  yhä  voimakkaana  sukupolvea 
myöhemmin.

“Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. 
Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.” (11:15)
    

Daavidin  poika  on  ilmestyksessä  samalla  Danielin  kirjan  Ihmisen  poika, 
kuninkaallinen Messias,  joka tuo pelastuksen syntiensä rangaistusta  kärsivälle 
kansalle.  Johannes  näkee  ilmestyksessä  Ihmisen  pojan  taivaan  kultaisten 
lampunjalkojen keskellä.

“Hänellä  oli  yllään  pitkä  viitta  ja  rinnan  ympärillä  kutainen  vyö.  Hänen  päänsä  ja 
hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat 
kuin tulen liekit  Hänen jalkansa välkehtivät  kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi,  ja 
hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän 
tähteä, hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat 
kuin loistava keskipäivän aurinko.” (1:13-16).
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Danielin  kirjan  kuvaukseen  yhdistyy  tässä  Jesajan  kirjan  sanoma  Herran 
palvelijasta,  jonka suusta muodostuu terävä miekka: “Hän antoi  minulle suun 
kuin terävän miekan, kätensä varjoon hän minut kätki, hän teroitti minun kuin 
nuolen, viineensä hän minut talletti” (Jes. 49:2). Tämä palvelija vapauttaa suunsa 
miekan  avulla  Israelin  ja  tulee  valoksi  kansoille:  “Ei  riitä,  että  olet  minun 
palvelijani  ja  saatat  ennalleen  Jaakobin  heimot,  tuot  takaisin  Israelin 
eloonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu 
maan ääriin saakka.” (49:6).

Taivaassa  seisova  Daavidin  poika  on  kuitenkin  myös  Karitsa. 
Temppeliteologian  metaforat  toistuvat  Ilmestyskirjassa  samaan  tapaan,  kuin 
Heprealaiskirjeessä. “Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä 
vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän 
sarvea ja  seitsemän silmää – ne Jumalan seitsemän henkeä,  jotka on lähtetty 
kaikkialle  maailmaan.”  (5:6).  Tätä  Karitsaa taivaan joukot  ylistävät  sen uhrin 
johdosta,  jonka  tämä  on  antanut  koko  maailman  puolesta.  “Karitsa,  joka  on 
teurastettu,  on  arvollinen  saamaan  vallan,  rikkauden,  viisauden  ja  voiman, 
kunnian, kirkkauden ja ylistyksen.” (5:12)

Lopulta myös eskatologisen tuomion toteuttaja. Ihmisen poika, jonka suusta 
lähtee terävä miekka,  on samalla Daavidin poika,  joka kuninkaana paimentaa 
kansoja  rautaisella  valtikalla.  “Sillä  miekalla  hän  lyö  kansoja,  hän  paimentaa 
niitä  rautaisella  sauvalla  ja  polkee  viinikuurnassa  kaikkivaltiaan  Jumalan 
hehkuvan vihan viinin.”  (19:15).  Kristuksen taivaallinen kuninkuus  merkitsee 
Ilmestyskirjassa sitä, että hän saa voiton Jumalan vastustajista. “Hänen viittaansa 
on  reiden  kohdalle  kirjoitettu  nimi:  kuninkaiden  Kuningas,  herrojan 
Herra.” (19:16).

Ilmestyskirjan  kristologia  toistaa  kaikki  tärkeimmät  varhaisen  kirkon 
kristologiset narratiivit. Kirjan mukaan Jeesus on ylösnousemuksen korotuksessa 
valtaistuimelle kruunattu Daavidin poika. Hän on kuoleman voittaja ja elämän 
ruhtinas.  Kristus  myös  kärsii  sovituksen  tuottaen,  ja  hänet  kuvataan  myös 
ylösnousemuksen jälkeen uhrin antajaksi, Karitsaksi. Kristus on astunut taivaan 
temppeliin  ja  siellä  hän  hallitsee,  kunnes  hän  lopulta  polkee  Jumalan  vihan 
viinin.  Taivaallisen  valtaistuinsalin  istuimella  hallitseva  Kristus  istuu  siellä, 
missä Isä istuu.

39.3. Ilmestyskirjan teologisia pääpiirteitä

(i) Kirkko kiusauksissa (1:1 - 3:22). Kirjeen johdannon ja tervehdyksen jälkeen 
ensimmäinen  jakso  alkaa  taivasnäyllä  Kristuksesta.  Kristus  on  taivaallisessa 
“kuninkaanlinnassa”  maan  ja  taivaan  hallitsijana.  Hänellä  on  “kuoleman  ja 
tuonelan  avaimet”  (1:18).  Tämä  Kristus  lähettää  viestin  kiusauksissa  oleville 
seurakunnille.  Ensimmäisen  jakson  kohteena  ovat  seurakunnat,  jotka  elävät 
erityisesti  sisäisten  kiusausten,  luopumuksen  uhan  ja  harhaoppien  eksytyksen 
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alla. Jeesus vahvistaa kirjan mukaan niitä, jotka ovat vielä “jääneet jäljelle”. Hän 
kehoittaa kestämään ja pitämään kiinni pelastuksesta, jonka seurakunta on saanut 
ristin sovitustyössä tulleesta armosta.

(ii)  Kirkko  ahdistusten  keskellä  (4:1  -  8:1).  Toiseen  jaksoon  siirtyminen  on 
kirjeiden jälkeen varsin selvää.  Nytkin ensimmäisenä tulee taivasnäky. Näissä 
taivasnäyissä  kuljetaan  aina  hieman  syvemmälle  taivaan  “saleissa”.  Johannes 
näkee  valtaistuimen  ja  sen  luona  tapahtuvan  ylistyksen.  Jumala  itse  antaa 
(ihmiskunnalle) kirjakäärön. Käärön arvoitus selviää helposti. Siinä on seitsemän 
sinettiä, jotka vain Daavidin juuriverso, teurastettu Karitsa voi avata. Sinetit on 
siis ensin avattava, jotta käärön sanoma voisi paljastua. Jatkosta ymmärrämme, 
että viimeisen sinetin auettua tulevat loppu ja Jumalan valtakunta. Käärön sisältö 
koskee siten Jumalan valtakuntaa ja Hänen suunnittelemaansa pelastusta.  Kun 
pelastuksen  hankkija,  Kristus,  on  avannut  sinetit,  hän  voi  viedä  omansa 
lopullisesti pelastukseen. Minkälaiset sinetit Kristus sitten avaa? Hän paljastaa 
seurakunnan  kärsimyksen  tässä  ajassa.  Kirkko  elää  ulkonaisen  ahdistuksen 
keskellä, ennen kuin loppu tulee. Marttyyrit huutavat oikeutusta Jumalalta. He 
odottavat Jumalan vallan toteutumista (6:10). Jumala lupaa tuomion poistavan 
synnin maailmasta: valtaistuimella istuva (Jumala) paljastaa kasvonsa ja Karitsan 
viha kohtaa maailmaa (j.16).

(iii) Varoitus maailmalle (8:2 - 11:18).  Seuraavan jakson aloittaa jälleen kuva 
taivaasta. Kärsimyksessä elävien kristittyjen rukoukset nousevat Jumalan luo ja 
hän kuulee omiaan. Jumala antaa varoituksen kirkkoa vainoavalle maailmalle. 
Tämä  varoitus  annetaan  seitsemän  torvinäyn  muodossa.  Kuusi  näistä  sisältää 
Jumalan  varoituksen  ja  seitsemäs  merkitsee  taas  loppua,  Jumalan 
pelastussuunnitelman lopullista toteutumista.
   Näyt sisältävät samanlaisia varoituksia kuin Egyptin faaraolle annettiin tämän 
pitäessä Israelin kansaa vankinaan ja  orjanaan.  Maailma on kuin faarao,  joka 
vainoaa  Jumalan  kansaa.  Jumala  antaakin  maailman  kokea  tuomioita,  jotta 
ihmiset  kääntyisivät  noudattamaan Jumalan tahtoa.  Torvinäkyjen päätteenä on 
pelastushistoriallinen  kuvaus  kahdesta  todistajasta,  joilla  on  ollut 
ylösnousemussanoma  tarjottavana  ihmisille.  Juutalaisen  messiasodotuksen 
mukaan odotettiin Eliasta ja Messiasta tulevaksi. Uusi testamentti opettaa, että 
Johannes  Kastajaa  kutsuttiin  Eliaksi,  Messiaan  tien  valmistajaksi.  Yhdessä 
Jeesuksen  kanssa  Johannes  siis  todistaa  Jumalasta,  joka  herättää  kuolleetkin. 
(Vaikka Johannesta ei herätetty kuolleista, voidaan tässä yhteydessä silti puhua 
Eliaan nousemisesta taivaaseen yhdessä Messiaan kanssa. Se oli juutalaisuudessa 
hyvin tunnettu ajatus.) Jeesuksen ja Johanneksen todistus on siis seurakunnan 
toivona ahdistusten keskellä. “Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän 
Herrallemme ja hänen Voidellulleen (Messiaalleen)” (11:15). 
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(iv)  Pelastussuunnitelma  toteutuu  historiassa  (11:19  -  15:4).  Kun  siirrytään 
seuraavaan  näytökseen,  ollaan  taas  hieman  sisempänä  taivaan  saleissa.  Nyt 
temppelissä oleva liitonarkku paljastuu ja Jumalan salaisuudet ymmärretään vielä 
paremmin. Jumalan salaisuus on pelastuksen salaisuus: se merkitsee poikalapsen 
syntymää.  Tämä  poika  on  Jumalan  oma  Poika  joka  “paimentaa  maailman 
kansoja rautaisella  sauvalla” (12:5).  Hän voittaa perkeleen.  Silti  perkele vielä 
taistelee seurakuntaa vastaan, mutta se ei voi sitä enää voittaa.  
   Näytös sisältää seitsemän näkyä (“ja minä näin”). “Vanhalla käärmeellä” on 
oma messiaansa, peto, joka yrittää matkia Kristusta kaikessa. Sekin kuvittelee 
olevansa  kuolematon  ja  kaikkivaltias.  Niin  Jumalan  ja  hänen  vastustajansa 
vastakohtaisuus kasvaa jatkuvasti. Käärmeen ja pedon toimet eivät kuitenkaan 
pysty estämään seurakunnan leviämistä. Karitsan kanssa taivaassa tulee olemaan 
niin  suuri  joukko,  että  heidän  laulunsa  on  kuin  suurten  vesien  pauhu (14:2). 
Seurakunnan turvana on Ihmisen Poika, jolla on hallussaan lopullinen tuomio ja 
pelastus (14:14).

(v) Rangaistus on tuleva (15:5 - 16:21). Seuraava näky toistaa varoituksen petoa 
seuraavalle  maailmalle.  Nyt  taivaassa  avataan  “todistuksen  teltta,  taivaan 
temppeli”.  Jumala  ilmoittaa  rangaistuksen  maailmalle.  Rangaistus  esitetään 
vihan maljojen kuvina ja ne vastaavat edellä esitettyjä torvinäkyjä. Niitäkin on 
seitsemän  kappaletta.  Ihmiset  palvovat  petoa  eivätkä  Jumalaa. 
Epäjumalanpalveluksen  tähden  Jumalan  viha  kohtaa  heitä.  Mutta  kaikesta 
huolimatta  vitsausten  päämäärä  on  ohjata  heidät  uskoon  ja  antamaan  kunnia 
Jumalalle  (16:9).  Faaraon  tavoin  he  kuitenkin  paaduttavat  sydämensä.  Tällä 
näyllä on ulkonaisesta kauheudestaan huolimatta lohdullinen sanoma. Loppuun 
asti  on  kääntymisen  mahdollisuus  olemassa.  Pelastuksen  tie  on  auki  ja 
Kristuksen hankkima sovitus on voimassa. Saarnattu evankeliumin sana uudistaa 
ihmisiä ja tempaa heitä pois vihan valtakunnasta Jumalan Pojan valtakuntaan.
(vi) Portto-Babylon (17:1 - 19:10). Babylon on Raamatussa Jumalan vastaisen 
maailman  vertauskuva.  Ensimmäiset  kristityt  kutsuivat  usein  Roomaa 
Babyloniksi, koska se edusti tuon ajan valtaa. Ilmestyskirjassa se samastuu myös 
Jerusalemiin. Ennustus Babylonia vastaan on kuitenkin ennustus koko Jumalan 
vastaista  maailmaa  vastaan.  Jumalasta  eronneena  Babylon  on  uskoton  portto, 
joka  on  hylännyt  “ensirakkautensa”  ja  todellisen  sulhasensa.  Uskottomuuden 
tähden  Jumala  tulee  hylkäämään  sen  ja  tuomitsemaan  sen  lopullisesti 
kadotukseen (18:21).

(vii) Pelastushistorian näytelmä (19:11 - 21:8).  Seuraava näytös on herättänyt 
paljon  mielenkiintoa  erityisesti  tuhatvuotisen  valtakunnan  aiheen  tähden. 
Tämäkin  jakso  on  paras  tulkita  koko  pelastushistorian  selityksenä.  Siinä  on 
seitsemän näkyä (“ja minä näin”). Näyt alkavat Kristuksen voitosta ja päättyvät 
tuomion hetkeen. Lähtökohtana on Kristuksen taistelu petoa vastaan. Hän tulee 
ratsastaen  valkoisella  hevosella.  Hänen  verensä  eli  kärsimyksensä  on  hänen 
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“vaatteenaan”  eli  hänen  voimanaan  ja  hänen  nimensä  paljastaa  hänen 
taistelukeinonsa: Jumalan Sana. Sanalla hän taistelee ja voittaa pedon kukistaen 
tämän.

Näyn  viestinä  on  pelastusvarmuuden  täydellisyys.  Kristus  on  voittanut     
kuoleman  ja  perkeleen.  Kansojen  villitsijä  on  sidottu.  Ensimmäinen 
ylösnousemus  on  tullut  (20:6)  ja  ihmiset  saavat  olla  Jumalan  ja  Kristuksen 
pappeja  jo  eläessään.  Se  kuvaa  evankeliumin  ihanuutta  ja  kirkon  aikaa. 
Tuhannesta vuodesta puhuminen perustuu juutalaiseen apokalyptiikkaan, missä 
puhuttiin maailmanajoista. Kuusi maailmahistorian “päivää” on mennyt ja sapatti 
seitsemäntenä tuo pelastuksen  rauhan. Lupauksen ajat kestivät siten pääsiäiseen 
saakka,  ja  pääsiäisestä  alkoi  pelastuksen  aika.  Se  on  ns.  kirkon  aikaa,  joka 
päättyy viimeiseen tuomioon.  Sen jälkeen toteutuu uusi  luominen ja  Jumalan 
valtakunta.  Tuollaisen  tulkinnan  puolesta  puhuu  se,  että  “ensimmäisellä 
ylösnousemuksella”  tarkoitetaan  Uudessa  testamentissa  uskoon  tuloa.  Paavali 
kirjoittaa tästä selvästi. Uskon alkaessa syntyy synteihinsä kuolleissa ihmisissä 
uusi  elämä.  Jumala  saa  sen  aikaan  ylösnousemusvoimallaan  (Room.  6:1-5). 
Ylösnousemususko  toteuttaa  uudenlaisen  yhteyden  Jumalaan:  yleisen 
pappeuden.  Kristillisessä  kirkossa  ei  enää  tarvita  pappia  Jumalan  ja  ihmisen 
välissä, vaan Kristus on tuo välittäjä. Näin Johannes katsoo tuhannesta vuodesta 
puhuessaan kirkon aikaa,  jolloin  evankeliumia  saarnataan  ja  ihmiset  pääsevät 
todellisesti  vapaaksi  perkeleestä.  Kristus  on  voittaja  ja  hallitsee  taivaassa 
seurakuntaansa. Perkele yrittää lopussa kuitenkin tuhota kirkon. Siitähän edellä 
olevissa näyissä on vakavasti  varoitettu.  Seurakunta saa kuitenkin olla  varma 
siitä, että voitto on Kristuksen, ja hän tulee toteuttamaan myös tuomion.

(viii) Uusi Jerusalem (21:9 - 22:19). Viimeinen näky ylittää historian. Jumalan 
ensimmäisen  luomistyön  “seitsemän  päivää”  on  nyt  käyty  läpi  ja  ollaan 
kahdeksannen  päivän  edessä.  Kahdeksas  päivä  tarkoittaa  Jeesuksen 
ylösnousemuksen  päivää,  sunnuntaita.  Sen  vertauskuvan  mukaan  kahdeksas 
näky puhuu uudesta luomisesta, lopullisesta pelastuksesta. Jumalan seurakunta 
on oleva Jumalan kaupunki, jossa Jumala itse on temppelinä. Murhe on mennyttä 
ja uusi tullut sijaan. Vaivassa elänyt seurakunta on nyt saanut lohdutuksensa ja 
Jumalan pelastustyö on päätöksessään. 
   Ilmestyskirjan kuvakieli kätkee sisälleen selkeän teologian, jolla on läheinen 
liittymäkohta  muun  Uuden  testamentin  opetukseen.  Kirjassa  hyödynnetään 
erityisesti  valtaistuinmystiikan  aiheita.  Kristuksen  ja  hänen  evankeliuminsa 
merkitystä  tulkitaan  sen  puitteissa  vanhatestamentillisin  kuvin.  Kristus  on 
Daavidin  suvun  Messias,  joka  on  ylösnousemuksessa  korotettu  kirkkauden 
valtaistuimelle hallitsijaksi. Sijaissovittajana ja uhrikaritsana hän on sovituksen 
ja anteeksiantamuksen tuoja jokaiselle, joka uskoo häneen. Tuo Messias on se 
Ihmisen  Pojan  kaltainen  tuomari,  joka  viimeisinä  päivinä  ottaa  maailman 
eteensä  tuomiolle.  Lopun  koittaessa  hän  myös  herättää  omansa  kuolleista  ja 
antaa heille ikuisen elämän.  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40  Kysymys Uuden testamentin yhtenäisyydestä

Uuden  testamentin  teologian  esitys  on  hyvä  lopettaa  kysymykseen  sen 
sisältämän  teologian  yhtenäisyydestä.  Aihe  on  ollut  tutkimuksessa  vuosien 
mittaan varsin kiistanalainen. Bultmannilaisessa perinteessä katsottiin, että Uusi 
testamentti  ei  sisällä  yhtenäistä  teologiaa  vaan  vain  erilaisia,  keskenään 
ristiriitaisiakin  todistuksia  Jeesuksesta.  Yhtenäisyyttä  on  haettu  pelkästään 
kerygmasta (nyt  sisällöttömänä uskonkokemuksena):  kirjat  sisältävät  julistusta 
ristiinnaulitusta  ja  ylösnousseesta  Kristuksesta.  Bultmannilaisen  kerygma-
ajatuksen  mukaan  Uuden  Testamentin  yhtenäisyyden  ajatellaan  löytyvän 
sellaisesta puhuttelusta, jolla Jumala eri tavoin herättää ihmisiä. Tuota puhuttelua 
voidaan  kuvata  melko  hurskainkin  sanakääntein:  “evankeliumi,  joka  kohtaa 
meidät tuomiten ja nostaen, ilmoittaa, että Jumalan rakkaus kohdistuu Kristuksen 
tähden meihin” (Lohse). Dogman perustaksi kerygmasta ei ollut. 

Bultmannin  jalanjäljissä  Uuden  testamentin  teologia  oli  nimittäin  hajonnut     
käsiin  jo  vuosia  aikaisemmin.  Hajaannuksen  popularisoi  tämän  oppilas  Ernst 
Käsemann,  ja  englanninkieliseen  maailmaan  asian  propagoi  aiemmalta 
taustaltaan konservatiivisena pidetty James Dunn teemaa käsittelevällä kirjallaan 
(Unity and Diversity). Suomalainen Helsingin koulu ei ole näkemyksestä vapaa, 
vaan  se  tunnetaan  maailmalla  nimenomaan  Raamatun  uskonnonhistoriallisen 
sirpaleisuuden julistajana. Samaa linjaa ovat hieman eri lähtökohdista edustaneet 
näihin  aikoihin  saakka  esimerkiksi  Rowland,  Räisänen  ja  Theissen,  joiden 
“wredeläinen”  sosiologia  irtautuu  tietoisesti  kerygmateologiasta.  Vanhan 
historismin jatkumoa tässä edustaa puolestaan Bart Ehrmann.

Olipa  kyse  sisällöttömästä  kokemushermeneutiikasta,  bultmannilaisesta     
eksistenssiteologiasta  tai  pelkästä  oletetun  hajaannuksen  dokumentoinnista,  
kokonaistulkinta on perustunut liian suurelta osalta niihin vanhan liberalismin 
lähtökohtiin,  jotka  ovat  edellä  osoittautuneet  kestämättömiksi.  Hajaannuksen 
eksegetiikka on ajanut vanhoilla vaunuilla. 1900-luvun asetelmiin verraten lähes 
kaikilla  eksegetiikan  aloilla  on  nykyään  tapahtunut  merkittäviä  murroksia. 
Metodit ovat muuttuneet ja tulkinnan lähtökohdat kehittyneet.  Jeesus-tutkimus 
on toista kuin ennen, ja Jeesuksen ajan juutalaisuuden tutkimus on laajentunut 
lähes  käsittämättömiin  mittoihin.  Paavali-tutkimus  on  nähnyt  ainakin  kolme 
uutta  vaihetta,  ja  juutalaiskristillisyyden  tutkimus  on  syventynyt.  Uuden 
testamentin  teologian  teoreettinen  tarkastelu  on  kokonaan  muuttunut  –  kuten 
tässä  kirjassa  on  nähty  –  ja  kokonaisesityksiä  on  kolmenkymmenen  vuoden 
aikana julkaistu 40-50 kappaletta.

Tämän kokonaisuuden valossa on todettava, että Uuden testamentin teologian     
arvioinnin kenttä on jakautunut melko voimakkaasti kahtia. Yksi suunta puhuu 
pelkästä monimuotoisuudesta, jossa keskenään kilpailevat opinnäkemykset eivät 
ole  enää  yhteismitallisia.  Toinen  suunta  nostaa  puolestaan  esille  suuria 
hermeneuttisia  periaatteita,  joiden  valossa  eri  tekstien  sisältämä  teologia  on 
hämmästyttävän yhdenmukaista.  Lukija  joutuu arvioimaan näkemysten välistä 
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suhdetta  sen  perusteella,  kumpi  linjoista  on  perustellumpi  uusimman 
tutkimuksen  valossa.  Seuraavassa  kiinnitetään  huomiota  niihin  ilmeisiin 
yhdistäviin  aiheisiin,  joita  Uusi  testamentti  sisältää  lukuisissa  yksittäisissä 
kohdissa.

Ensinnäkin Uuden Testamentin teologiassa näkyy selvä jatkuvuus, joka kulkee     
Vanhan Testamentin teologiasta aina Ilmestyskirjaan saakka. Jumala valitsee itse 
kansansa. Uskovien joukko on uusi Israel, jonka Jumala on evankeliumin kautta 
valinnut  itselleen  ja  joille  liitto  on  vahvistettu  Kristuksen  tuottamassa 
pelastuksessa.  Jumalan  kuninkuuden  ajatus  puolestaan  korostaa  loppumatonta 
teokraattista  suhdetta  Jumalan  ja  hänen  kansansa  välillä.  Tuo  hallinta  jatkuu 
ylösnousseen Herran astuessa Jumalan valtakunnan, oman seurakuntansa, pääksi. 
Kristuksen  hallinnan  alla  kirkko  julistaa  missionaarisessa  toiminnassan 
uskonkuuliaisuutta kaikille kansoille viimeiseen päivään saakka.

Teologista  yhtenäisyyttä  avaa  lisäksi  N.T.  Wrightin  esille  nostama     
pakkosiirtolaisuuden  problematiikka  ja  Israelin  uudistuksen  eli  restauraation 
eskatologia. Vanhan liiton tekstien jättäessä tulevaisuuden ilmaan roikkumaan ja  
suurimman osan kahdestatoista heimosta hajalleen kansojen sekaan odottamaan 
Daavidin  Pojan  ilmestymistä  ja  kuolleiden  luiden  heräämistä,  uuden  liiton 
evankeliumi julistaa pelastuksen päivän koittaneen ja Daavidin Pojan astuneen 
esiin.  Niin  Jeesuksen  kuin  apostolien  opetusta  ohjaa  voimakaspiirteinen 
metanarratiivi, jonka sisältönä on Israelin hengellisen ja osin maantieteellisenkin 
pakkosiirtolaisuuden  ja  paatumuksen  ajan  päättyminen.  Jeesus  astuu  esiin 
Daavidin  Poikana  ja  Israelin  puolesta  kärsivänä  Messiaana.  Hän  tuo 
anteeksiantamuksen ajan ja uuden liiton valitulle kansalle ja on kertakaikkisen 
uhritiensä johdosta samalla kaikkien kansojen valo. 

Tämä metanarratiivi selittää evankeliumi-termin keskeisyyden, kuninkaallisen     
kristologian perustan,  Jesajan kirjasta  löytyvän lahjavanhurskauden tematiikan 
merkityksen,  ja  ylösnousemuksen  asettumisen  koko  teologian  keskipisteeksi. 
Samalla  se  täydentää  käsitystä  Israelin  synnistä,  vihan  ajan  kärjistymisestä, 
Johannes Kastajan kuolemasta,  temppeliuhrin vertauskuvallisesta luonteesta ja 
sovitusteologian  syvästä  perustasta.  Narratiivinen  analyysi  on  noussut  Uuden 
testamentin  teologisen  yhtenäisyyden  paljastajaksi  tavalla,  jota  vanha 
reaktiohistoriallinen tutkimus tai eksistenssiteologia ei osannut edes kuvitella.

Vanhempi tutkimus piti Uuden testamentin tekstejä hajanaisina edelleen siksi,     
että Jeesuksen ja Paavalin opetuksen väitettiin olevan hyvin kaukana toisistaan. 
Pahimpien “varsinaisen” liberaaliteologian kauden teologien väitteiden mukaan 
Jeesus  oli  pelkkä  galilealainen  saarnaaja,  ja  vasta  Paavali  loi  opillisen 
kristinuskon. Tämä teesi on turmellut protestanttisten teologien ajatuksia lähes 
sadan vuoden ajan, ja sen voi yllättävää kyllä kuulla yhä tänä päivänä Suomessa.

Uuden  testamentin  narratiivisen  teologian  puitteissa  käsitelty  yhteisten     
metanarratiivien analyysi on osoittanut, että Paavalin kirjeistä on löydettävissä 
ainakin  kaksitoista  aihetta,  joissa  Paavalin  teologia  jatkaa  johdonmukaisesti 
Jeesuksen julistuksen keskeisiä teemoja. Tarkemmin katsoen yhdistäviä piirteitä 
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on  pienissä  yksityiskohdissa  enemmänkin.  Keskeisiin  aiheisiin  kuuluvat  ajan 
täyttymys,  evankeliumi  itsenäisenä  käsitteenä  ja  tribulaatio  (eskatologisen 
ahdistuksen  aika).  Olennaista  on  myös  pakkosiirtolaisuudessa  eläneen  kansan 
uudistaminen  (riemuvuosi  ja  orjuuden  lakkauttaminen),  Israelin  kohtalo 
(jäännösteologia)  sekä  ajatus  eskatologisen  temppelin  rakentamisesta  (sekä 
ajatus  seurakunnasta  temppelinä).  Tämän  lisäksi  yhteys  löytyy  teemoista 
kansojen  kokoaminen,  Kristuksen  paluu,  viimeinen  tuomio  ja  paratiisin 
uudistaminen.  Teologisista  erityiskysymyksistä  esille  nousevat  edelleen 
kärsimys,  sijaissovitus,  ruumiillinen ylösnousemus ja  Kristuksen intronisaatio. 
Lakiteologiassa  ei  sovi  unohtaa  käsityksiä  esivallasta  ja  rakkauden 
kaksoiskäskyn luonteesta.

Jeesuksen eskatologisen opetuksen ja Paavalin teologian vertaaminen osoittaa     
edelleen,  että  apostoli  jatkaa  hyvin  laajassa  mitassa  Herransa  sanatarkkaa 
opetusta. Hän myös lainaa, ainakin epäsuorilla viittauksilla, Jeesuksen puheita 
huomattavasti  enemmän  kuin  on  aiemmin  annettu  ymmärtää.  Kun  siirrytään 
juutalaiskristillisiin kirjeisiin, tekstien yhteys Jeesuksen opetukseen säilyy yhtä 
läheisenä – aivan kuten analyysin aikana on pantu jo merkille. 

Yhtenäisyyden  taustalla  on  lisäksi  Jeesuksen  ja  hänen  apostoliensa     
intertekstuaalinen  lähtökohta.  Uuden  testamentin  teologian  yhdenmukaisuus 
johtuu  osaltaan  siitä,  että  pelastuksen  evankeliumia  ja  pääsiäisen  tapahtumia 
selitetään  konkreettisesti  Vanhan  testamentin  kohtien  avulla.  Vanhasta 
testamentista  valikoituneet  keskeiset  tekstit  (katena)  ovat  siten  ohjanneet 
voimakkaasti  kristillisen  teologian  muotoutumista.  Näitä  koosteita  myös 
lainataan monessa kirjessä sanatarkasti. Sama näkökulma koskee toisaalta myös 
juutalaisen  jumalanpalveluksen  vaikutusta  Uuden  testamentin  teologiaan. 
Synagogajumalanpalveluksen kouluttamat apostolit  kirjoittavat  teologiaa oman 
uskonnollisen taustansa ohjaamina.

Edelleen  ei  tule  unohtaa  Jerusalemin  temppelin  merkitystä.  Sitä  koskeva     
säädöstöhän  säilyi  juutalaisten  oppineiden  mielessä  niin  tarkasti,  että  traditio 
koottiin  Mishna-kokoelmaan  vasta  200  vuotta  Kristuksen  syntymän  jälkeen. 
Siksi  kultin  sisältämä  sovitusajatus  ja  Jumalan  palvonnan  näkökulma  ovat 
keskeisiä  teologista  yhtenäisyyttä  luovia  tekijöitä.  Jumala  on vanhasta  liitosta 
lähtien  perustanut  armonsa  sovitukselle.  Sovitusuhrin  välityksellä  ihminen  on 
voinut astua Jumalan kasvojen eteen. Tuo päämäärä on nyt toteutunut Kristuksen 
sovitustyössä täydellisesti. Jumalan valtaistuimesta on tullut armon valtaistuin, 
jota jokainen voi lähestyä. Alamaisuuden sijaan on tullut lapseus ja pelon sijaan 
rakkaus.  Seurakunta  on  Jumalan  perhe,  jossa  Kristus  Pyhän  Hengen  kanssa 
johtaa omiaan lopulliseen paratiisiin.

Uuden testamentin teologialle antavat suuntaa monet sisältöä ohjaavat tekijät,     
joita  voidaan  kutsua  varhaisiksi  tunnustuksiksi.  Kuten  ylempänä  todettiin, 
tunnustukset pitävät seurakunnat kiinni Kristuksen evankeliumissa ja kuuliaisina 
hänen herruudelleen.  Siten ristinkuoleman ja  ylösnousemuksen sanoma säilyy 
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pelastavan julistuksen keskuksena. Tuo sanoma näyttää säilyneen yhtenäisyyttä 
luovana tekijänä erityisesti kasteopetuksen kautta.

Yhteys Jeesuksen ja alkuseurakunnan välillä  on näin ollen hyvin ilmeinen.     
Kirjoittajien  teologista  ajattelua  leimaa  syvä  tietoisuus  eskatologisen  todelli-
suuden koittamisesta. Jeesus julisti Jumalan vallan tuloa ja väitti Ihmisen Pojan 
toteuttavan sen. Hän kokosi Israelista lopun ajan seurakuntaa, jolle hän lupasi 
pelastuksen ajan saapuvan.  Ihmisen Pojan tie  olisi  hänen mukaansa kuitenkin 
kärsivän  Herran  palvelijan  tie.  Siksi  pelastus  voisi  toteutua  vain  palvelijan 
antaessa  henkensä  lunnaiksi  ihmisten  edestä.  Tuosta  tietoisuudesta  tuli 
myöhemmin varhaisen sovitussanoman sisältö.

Jeesus odotti myös Ihmisen Pojan korottamista. Korottamisen toivossa hän oli     
antanut  opetuslapsilleen  toivon  tulevasta  eskatologisesta  hallinnasta  yhdessä 
Herran  kanssa.  Pääsiäisen  jälkeen  seurakunta  alkoi  tuossa  vakaumuksessa 
julistaa  Jeesuksen  herruutta.  Ylösnousemussanoma  merkitsi  evankeliumin 
toteutumista: Jumala on ottanut vallan, kuolema on voitettu, synti on sovitettu, ja 
Jumalan  Poika  on  astunut  valtaistuimelle.  Hänelle  on  annettu  kaikki  valta 
taivaassa ja maan päällä.

Uuden testamentin messiaaninen sanoma on siten sanoma kärsivästä Herran     
palvelijasta. Messias–kuninkaan piti astua esiin ja hän myös saapui – mutta ei 
kunniassa.  Ihmisen  Pojan  tehtävä  alkoi  palveluksesta:  hän  antoi  henkensä 
lunnaiksi. Kärsimyksen kautta hän antoi uhrin ja ylösnousemuksessa hän tuotti 
vanhurskauden viedessään uhrin Jumalan kasvojen eteen. Silloin Jumala asetti 
hänet  oikealle  puolelleen  koko  maailman  valtiaaksi,  Herraksi  ja  maailman 
valoksi. Tuosta sanomasta tuli missionaarisen julistuksen sisältö ja kaikki Uuden 
testamentin kirjeet todistavat siitä.

Evankeliumin  sanomassa  paljastuu  samalla  vanhempaa  eksegetiikkaa     
vaivanneen Messias-salaisuuden ja Ihmisen Poika -termiä koskevan arvoituksen 
avain. Pääsiäisen jälkeen Jeesusta ei enää kutsuta apostolien kirjeissä Ihmisen 
Pojaksi, koska ylösnoussut Jeesus osoitti toteuttaneensa kaiken sen, mitä Ihmisen 
Pojasta  sanottiin.  Ihmisen  Poika  paljastui  kuoleman  voittajaksi.  Hän  on 
ylösnoussut Herra, Messias ja Jumalan Poika, jonka seurakunta tunnustaa ja jota 
se  kunnioittaa  Vapahtajanaan.  Hän  on  Kolmiyhteisen  Jumalan  persoona, 
pelastuksen tuoja. Paruusiassa ei odotettu palaavaksi jotain uutta Ihmisen Poikaa, 
vaan Jeesusta Kristusta, seurakunnan Herraa ja uskon ylläpitäjää. Seurakunnan 
eskatologinen toivo oli kietoutunut siihen samaan eskatologiseen riemuun, josta 
se sillä hetkellä eli.
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