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TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Jylhä, Karoliina. ”Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän mi-
nä olen.” (Joh. 13:13) JEESUS KRISTUS OPETTAJANA. Kasvatustieteen pro gradu -
tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2008. 111 sivua. Julkaisematon.  
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Jeesuksen Kristuksen opetustoimintaa sellaisena 
kuin se on kuvattu neljässä evankeliumissa. Jeesus on antiikin historian tunnetuimpia opet-
tajia, jonka opetuksella on ollut merkittävä vaikutus maailman historiaan.  
 
Tutkimuskysymystä lähestyttiin aluksi teoreettisesti tarkastelemalla Jeesuksen historiallista 
taustaa, evankeliumeja ja juutalaisuutta. Tämän jälkeen tarkasteltiin oppimista oppimisteo-
rioiden ja opettamista opetuksen organisoinnin ja opetusmenetelmien kautta.   
 
Tutkimusaineistona käytettiin Raamatusta löytyvää neljää evankeliumia: Matteuksen, Mar-
kuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä 
käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta, jota täydennettiin kvantitatiivisin menetelmin. Jee-
suksen opetustoimintaa tutkittiin tarkastelemalla ketä hän opetti, missä hän opetti, miten 
hän organisoi opetuksensa, millaisia opetusmenetelmiä hän käytti ja millaisen vaikutuksen 
Jeesuksen opetukset tekivät.  
 
Aineisto-analyysi osoitti, että Jeesuksen opetustoiminta oli aktiivista ja monipuolista. Jee-
sus kohdisti opetuksensa enimmäkseen aikuisiin ja juutalaisiin. Hänellä oli laaja kuulija-
kunta, joka koostui hänen opetuslapsistaan, hengellisistä ja poliittisista johtajista, naisista, 
erityistarpeisista ja väkijoukoista. Jeesus oli kiertävä opettaja, joka opetti eri puolella Pales-
tiinaa kuten synagogissa ja temppeleissä, kodeissa ja luonnossa. Jeesus organisoi opetuk-
sensa opettamalla suurryhmiä, pienryhmiä, pareja ja yksittäisiä ihmisiä. Jeesus käytti hyvin 
monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä kuten kirjoituksia, luentoa, keskusteluja, kysy-
myksiä, draamaa ja projektitehtäviä. Jeesuksen opetus herätti kuulijoissa hyvin monenlaisia 
tunteita ja reaktioita. Ihmiset hämmästyivät, pelkäsivät, tulivat surulliseksi, häpesivät ja 
loukkaantuivat Jeesuksen. Kuulijat reagoivat opetukseen uskomalla Jeesukseen, lähtemällä 
seuraamaan häntä, torjumalla ja hylkäämällä hänet, suuttumalla, muuttamalla käytöstään 
sekä muistamalla hänen opetuksensa.  
 
Tutkimus osoitti, että Jeesus oli monipuolinen ja taitava opettaja, joka osasi opettaa erilaisia 
ihmisiä luonnollisessa oppimisympäristössä monipuolisilla tavoilla. Tässä tutkimuksessa 
esiin tulleiden opetusmenetelmien avulla voitaisiin esimerkiksi kehittää opetustoimintaa 
erilaisissa oppimistilanteissa.  
 
 
Avainsanat:  Jeesus Kristus, opettaminen, opetusmenetelmä, sisällönanalyysi 
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1 JOHDANTO  
 

 

Jeesus Kristus on historian tunnetuimpia ja vaikuttavimpia henkilöitä. Häntä kuvaillaan 

esimerkiksi Jumalan poikana, ihmisen poikana, profeettana, lääkärinä ja palvelijana. Yksi 

Jeesuksen tavallisimmista henkilökuvista evankeliumeissa on opettaja. (Gariepy 1994, 99.) 

Evankeliumit ovat täynnä viittauksia hänen opetustehtäväänsä. Niissä mainitaan usein, että 

”hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heitä synagogissa” (Matt. 4:23). Hän opetti 

synagogien lisäksi esimerkiksi vuorenrinteillä, järvien rannoilla ja kahdenkeskisissä kes-

kusteluissa eri henkilöiden kanssa. Jeesus opetti hyvin ahkerasti. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

siinä, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan Getsemanen puutarhassa, hän sanoi kiinniottajil-

leen: ”Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet kiinni” 

(Matt. 26:55). Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoihin siten, että he olivat hämmästyneitä hä-

nen puheistaan, viisaudestaan ja auktoriteetistaan. Kerran he huudahtivat: ”Mistä tällä on 

kaikki tämä, ja mikä on se viisaus, joka on hänelle annettu?” (Mark. 6:2). Toisessa kohdas-

sa sanotaan: ”Kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opet-

ti niin kuin se, jolla valta on” (Matt. 7:28–29).  

 

Jeesuksen opetus on vaikuttanut merkittävästi ihmisiin kahden vuosituhannen ajan. Jeesus 

ja hänen toimintansa on kiinnostanut minua jo pitkän aikaa. Olen suorittanut Bachelor of 

Arts in Bible & Theology-Youth Ministry -tutkinnon vuonna 2003. Teologian ja kasvatus-

tieteen opintoni yhdessä saivat minut etsimään tutkimusaihetta, jossa voisin hyödyntää mo-

lempia tieteenaloja. Jeesuksen opetuksia on tutkittu ja pohdittu vuosituhansien ajan - ei 

ainoastaan Israelissa vaan joka puolella maailmaa. Muissa tutkimuksissa on keskitytty ope-

tuksen sisällölliseen analyysiin, mutta Jeesuksen käyttämät opetusmenetelmät ovat jääneet 

vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä neljän evanke-

liuminkirjoittajan kuvaukseen Jeesuksesta opettajana ja tarkastella ketä ja missä hän opetti, 

miten hän organisoi opetuksen ja millaisia opetusmenetelmiä hän käytti sekä millainen vai-

kutus hänen opetuksellaan oli.  
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2 JEESUS, EVANKELIUMIT JA JUUTALAISUUS 
 

 

2.1 Jeesus historiallisena henkilönä 
 

Jeesus Kristus on yksi tunnetuimpia historiallisia henkilöitä. Hänen persoonansa ja tekonsa 

ovat vaikuttaneet merkittävästi maailman historiaan ja kulttuuriin. Hän on kristinuskon 

keskus ja aloittaja. Hänen opetuksensa ja esimerkkinsä ovat vaikuttaneet merkittävästi sekä 

kristittyjen että ei-kristittyjen elämään. Vaikka Jeesukselta itseltään ei jäänyt kirjallista do-

kumenttia, voidaan Jeesuksen elämästä ja toiminnasta saada tietoa tutkimalla sen aikaisia 

kirjoituksia. Jeesuksen oppilaiden tehtäväksi jäi kertoa ja tallettaa se, mitä he olivat Jeesuk-

sen kanssa kokeneet. Tekstien luotettavuutta voidaan tarkastella vertaamalla niiden antamia 

tietoja siihen, mitä muut historiankirjoittajat ovat kirjoittaneet noista tapahtumista ja pai-

koista (Junkaala 2006, 19). Systemaattisimman ja siten selkeimmän kuvauksen hänen toi-

minnastaan voidaan saada evankeliumeista, mutta hänestä löytyy mainintoja myös Raama-

tun ulkopuolisista teksteistä. Seuraavaksi esitellään Jeesuksen historiallista taustaa Raama-

tun ulkopuolisten tekstien ja evankeliumien mukaan.   

 

2.1.1 Jeesus Raamatun ulkopuolisissa teksteissä 
 

Historiallisen Jeesuksen olemassaoloa voidaan pitää hyvin perusteltuna tosiasiana, vaikka 

Raamatun ulkopuolisten lähteiden maininnat ovat niukkoja. Kankaanniemen (2000,16) mu-

kaan kiertelevän juutalaisen rabbin toiminta ei Rooman valtakunnan perspektiivistä katsot-

tuna ollut niin merkittävä, että siitä voitaisiin olettaa olevan paljon kirjallisia merkintöjä. 

Historiankirjoittajia kiinnostikin enemmän Rooman kaupungin tapahtumat, sodat ja keisari-

en tekemiset. Jeesuksesta syntynyt uskonnollinen liike kiinnitti roomalaisten historiankir-

joittajien huomiota vasta sitten, kun se levisi synnyinseutunsa ulkopuolella ja sai kannatta-

jia. (Junkaala 2006, 10.)  
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Tiberiuksen hallitusaikaisten historiallisten mainintojen määrä oli vähäinen, sillä tietoa ky-

seiseltä ajalta voidaan löytää vain neljästä roomalaisesta lähteestä, joita ovat Suetonius, 

Tacitus, Velleius Paterculus ja Dio Cassious. Juutalaisessa yhteisössä Jeesuksen merkitys 

sen sijaan oli luonnollisesti paljon suurempi ja myöhemmin hänen merkityksensä nousi 

myös koko Rooman valtakunnan alueella, kun kristinusko levisi aina Roomaan asti. Mai-

nintoja Jeesuksesta on Babylonian Talmudissa ja ensimmäisellä vuosisadalla eläneen kuu-

luisan juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen kirjoituksissa. Suuri määrä juutalaisia 

asiakirjoja tuhottiin Jerusalemin temppelin hävityksessä vuonna 70 jKr., mikä osaltaan saat-

taa vaikuttaa siihen, että tietoa Jeesuksesta ei juutalaisistakaan lähteistä juurikaan ole löy-

dettävissä. (Kankaanniemi 2000, 15–23.) 

 

Antiikin ajan tunnetuin roomalainen historioitsija Publius Cornelius Tacitus (55–120 jKr.) 

kirjoitti noin vuonna 115:  

 

”Mutta ihmisapu, keisarin lahjoitukset tai jumalien lepyttely eivät pystyneet hälven-
tämään ikäviä huhupuheita, jotka väittivät, että tulipalo oli tahallisesti sytytetty. Lo-
pettaakseen nämä puheet Nero teki syntipukeiksi kansan kristityiksi nimittämät, ri-
kostensa takia vihatut henkilöt, ja rankaisi heitä valikoiduin kidutuksin. Nimitys oli 
saanut alkunsa Kristuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloittanut Ti-
beriuksen aikana. Turmiollinen taikausko talttui hetkeksi mutta levisi sitten uudel-
leen, ei ainoastaan Juudeaan, jossa paha oli saanut alkunsa, vaan jopa Roomaan. 
Kaikki inhottava ja hävettävä näet kerääntyy tänne ja viihtyy täällä.” (Tacitus 1997, 
442–443)    

 

Josefus Flavius (37–100 jKr.) oli Jeesuksen ajan tunnetuin juutalainen historioitsija. Hänen 

tekstistään löytyy kiistelty maininta Jeesuksesta ja kristityistä. Joidenkin tutkijoiden mu-

kaan todennäköisesti kristitty kopioija on muuttanut tekstiä niin, että se vastaa kristittyjen 

näkemystä Jeesuksesta.  

 

”Niihin aikoihin eli Jeesus, joka oli viisas ihminen, jos häntä nyt edes voi ihmiseksi 
kutsua. Sillä hän teki ihmeellisiä tekoja, ja hän opetti ihmisiä, jotka halusivat ottaa 
vastaan totuuden. Hän sai puolelleen monia juutalaisia sekä myös monia kreikka-
laisia. Hän oli Messias. Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan ristillä, koska jotkut joh-
tomiehistämme olivat nostaneet häntä vastaan syytteen. Mutta ne, jotka olivat ra-
kastaneet häntä alusta alkaen, eivät luovuttaneet, sillä hän ilmestyi heille elävänä 
kolmantena päivänä. Jumalan profeetat olivat kertoneet tästä ja tuhansista muista 
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ihmeistä, joita hän teki. Eikä vielä tähän päivään mennessä hänen mukaansa nimi-
tetty kristittyjen heimo ole hävinnyt.” (Juutalaisten historia XVIII 63–64) 

 

Vaikka Raamatun ulkopuolisten historian kirjoitusten todistus Jeesus Nasaretilaisen histori-

allisuuden puolesta on vahva, keskitytään tässä tutkimuksessa tutkimaan häntä evanke-

liumien valossa, sillä Raamatun ulkopuolisen aineiston perusteella ei pystytä luomaan sel-

keää kuvaa Jeesuksesta tai hänen opetustoiminnastaan.  

 

2.1.2 Jeesuksen elämän pääkohdat evankeliumien mukaan 

 
Neljässä evankeliumissa on tallennettu Jeesuksen elämän pääkohdat. Itse asiassa lähes 

kaikki tietomme Jeesuksesta ovat peräisin evankeliumeista. Vaikka evankeliumit sisältävät 

paljon elämänkerrallisia aineksia, eivät ne siitä huolimatta ole elämänkertoja. Evankeliumit 

ovat erilaisia, mutta niistä kaikista löytyvät samat peruselementit: ne raportoivat tosiasiat 

Jeesuksesta, toistavat Jeesuksen opetuksia ja julistavat sanomaa Jeesuksesta. (Fee 1996, 

157.) Evankeliumit ovat osoittautuneet luotettaviksi historiallisiksi lähteiksi, jotka kertovat 

todella tapahtuneista asioista ja eläneistä ihmisistä. Vaikka evankeliumit ovat siis luotetta-

via historiallisina lähteinä, ne eivät ole tieteellisiä elämänkertoja nykyaikaisessa mielessä. 

Kaikkia tapahtumia ei ole kerrottu samassa järjestyksessä eikä aivan samalla tavalla. (Jun-

kaala 2006, 20–21.) Evankeliumeja ei ole siis kirjoitettu nykyaikaisen historiankirjoituksen 

ihanteita noudattaen, vaan ne ovat historiallisen kertomuksen muotoon puettua todistusta 

siitä, mitä Jeesus häneen uskovalle merkitsee (Luomanen 2001, 41).  

 

Evankeliumit eivät anna täydellistä kuvaa koko Jeesuksen elämästä, sillä evankeliumien 

kirjoittajilla oli aina tietty tarkoitus keille ja miksi he oman evankeliuminsa halusivat kir-

joittaa. Tämän vuoksi he valitsivat tekstiinsä niitä tapahtumia ja asioita, joiden he ajattelivat 

olevan tärkeimpiä ja keskeisimpiä. Esimerkiksi Johannes toteaa omassa evankeliumissaan 

(20:30–31) seuraavasti:  

 

”Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei 
ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen 
olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimen-
sä tähden.” 
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Nykyisen käsityksen mukaan evankeliumien kirjoittajat ovat koonneet tietonsa suullisesta 

ja osittain kirjallisesta perimätiedosta. Suullinen Jeesus-traditio muodostui varhaisen kirkon 

keskuudessa. Siihen vaikutti kirkon usko ylösnousseeseen siten, että Jeesuksen sanat ja teot 

tulkittiin seurakunnan uskon ja julistuksen läpi. Tällöin kaikki Jeesuksen sanat ja teot tulkit-

tiin seurakunnan uskon ja julistuksen läpi. Jeesuksen sanoja ja kertomuksia laajennettiin, 

muokattiin ja muunneltiin. Evankeliumit jatkoivat omalta osaltaan tätä Jeesus-tradition 

muokkaamista ja tulkintaa. He eivät siis mekaanisesti toistaneet lähteitään, vaan muokkasi-

vat sitä monin tavoin vastaamaan omia näkemyksiään. He ovat myös itse lisänneet kerron-

nallisia linkkejä saadakseen tekstistään yhtenäisen kokonaisuuden. Esimerkiksi suuri osa 

Johanneksen evankeliumista on evankelistan itsensä laatima. Evankelistojen ensisijaisena 

tavoitteena ei siis ollut historiallinen esitys, vaan teologinen opettaminen. Kuula ym. (2003, 

164–165) korostaakin, että oleellista ei ollut kerrottujen asioiden historiallinen paikkansapi-

tävyys vaan niiden hengellinen totuus. (Kuula ym., 2003, 164–165.) 

 

Jeesuksesta kertovaa aineistoa on säilynyt sekä ei-kristillisiä roomalaisia- ja juutalaisia läh-

teitä että Uuden testamentin ulkopuolisia kristillisiä lähteitä. Myös Uuden testamentin ku-

vaukset Jeesuksesta Paavalin kirjeiden ja evankeliumien mukaan ovat merkityksellistä ai-

neistoa. Tutustuminen Jeesus-tutkimuksen tuloksiin osoittaa, ettei tutkijoilla ole yksimielis-

tä käsitystä siitä, miten luovaksi tapahtumaksi perimätiedon välittyminen on arvioitava 

evankeliumeja kirjoitettaessa, sillä yksityisten tutkijoiden tulokset käyvät melko lailla ris-

tiin monissa kysymyksissä. Näin ollen tutkimus ei anna yksimielistä vastausta kysymyk-

siin, mitkä Jeesuksen sanat ovat aitoja, mitkä eivät, tai mitkä ihmekertomukset ovat histori-

allisesti tosia, mitkä eivät. Vaikka evankeliumitraditio on Kristus-uskosta käsin tulkittua ja 

siihen sisältyy epäperäistä aineistoa, saa synoptisia evankeliumeja lukemalla vaikutelman 

todella karismaattisesta, lihaa ja verta olleesta ihmisestä. Jeesusta koskeva kertomus- ja 

puheaineisto on laajaa ja muotohistoriallisesti rikasta. Tämän vuoksi kriittisen historiallisen 

analyysin jälkeenkin aineistoon jää konkreettisia elementtejä, joiden perusteella voidaan 

suhteellisen luotettavasti kartoittaa eräitä Jeesuksen historian tapahtumia, jopa eräitä henki-

löhistorian piirteitä, sekä hahmottaa hänen julistuksensa painopisteitä. Tutkimuksen ulot-

tumattomiin sen sijaan jää, kuinka oikeana on pidettävä sitä historian tulkintaa, jonka var-

haiskristilliset kirjoittajat antavat henkilölle nimeltä Jeesus Kristus. (Kiilunen 1997, 27–51.)  
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Bestin (1975, 88) mukaan Jeesuksen elämä voidaan jakaa kolmeen jaksoon: 1) syntymästä 

12 vuoden ikään, 2) 12 -vuotiaasta julkisen toiminnan aloittamiseen ja 3) julkisen toimin-

nan aloittamisesta hänen kuolemaansa ristillä. Seuraavaksi esitellään Jeesuksen elämän 

pääpiirteet tämän jaottelun mukaisesti.  

 

Jeesuksen syntymä ja lapsuus. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit alkavat sukuluette-

loilla. Itämaisen perinteen mukaan sukuluettelot ovat arvokkaita ja tärkeitä. Luukas esittää 

Marian sukupuun Aadamiin asti ja Matteus Joosefin sukupuun todistaen Jeesuksen olevan 

Israelin ennustettu kuningas ja Daavidin luvattu poika esittämällä Jeesuksen sukujuuret aina 

Salomoniin ja Jechoniahin asti. (Walvoord 1969, 124.) Matteuksen evankeliumin sukuluet-

telossa on sekä vaikutusvaltaisia että vaatimattomia esi-isiä ja jopa naisia, joita ei yleensä 

juutalaisessa sukuluettelossa mainita. Matteus on valinnut 42 sukupolvesta edustavia esi-

merkkejä.  Jeesus voidaan osoittaa olevan sukua suurelle Israelin kuninkaalle Daavidille ja 

israelilaisten kantaisälle Aabrahamille. (Luoto 2004, 127–128.)  

 

Palestiinan pohjoisosassa sijaitseva Galilea oli Jeesuksen kotiseutu. Evankeliumien mukaan 

Jeesus oli syntyperältään juutalainen ja hän sai tyypillisen juutalaisen kasvatuksen. Hänen 

äitinsä Maria ja maallinen isänsä Joosef olivat hurskaita juutalaisia. Jeesus oli perheen van-

hin lapsi ja hänellä oli neljä veljeä ja useita sisaria. Jeesuksen äidinkieli oli aramea, joka 

tuohon aikaan oli yleinen kieli Lähi-idässä kreikan kielen rinnalla. (Aejmelaeus 2007, 106–

107.)  

 

Evankeliumien mukaan Jeesus sai alkunsa Pyhästä Hengestä. Luukas kuvailee ensimmäi-

sessä luvussa kuinka enkeli ilmestyi Marialle, joka oli neitsyt ja kihlattu Daavidin sukuun 

kuuluvalle Joosefille. Luukkaan (1:30–36) mukaan enkeli ilmoitti Marialle hänen tulevan 

raskaaksi ja synnyttävän lapsen, jolle oli annettava nimi Jeesus.  

 

”Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Juma-
lan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava 
hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman 
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja 
hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa 
ei pidä loppua oleman. Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun 
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minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee 
sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä 
syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi." ” 

 

Henkilöiden nimillä oli suuri merkitys juutalaisessa kulttuurissa. Jeesus nimi on kreikkalai-

nen muoto juutalaisille tutusta nimestä Joshua tai Jehoshua. Oikeammin nimi oli Hoosea, 

auttaja, pelastaja tai pelastus, ja kun siihen lisättiin Jumalan nimi Je, siitä tuli Jehoshua, 

Jumala meidän auttajamme. Jeesuksen toinen nimi Kristus kuvastaa hänen jumalallista teh-

täväänsä. Nimi tulee kreikan sanasta kristos, joka merkitsee voideltua ja on kreikkalainen 

vastine heprean messias-sanalle (masiah). (Luoto 2004, 127–128.)  

 

Evankeliumit eivät kuvaa Jeesuksen lapsuutta kovin tarkasti. Niiden mukaan Jeesus syntyi 

Betlehemissä Herodes suuren hallituskauden lopulla ajanlaskun taitteen aikoihin. Tutkijat 

eivät ole päässeet yksimielisyyteen tarkasta vuosiluvusta. Nykyinen ajanlasku on peräisin 

munkki Dionysios Exiguuksen kuudennen vuosisadan alussa tekemistä laskelmista, joihin 

on todennäköisesti tullut muutaman vuoden virhe. Yleisimmän arvion mukaan Jeesus syn-

tyi noin vuonna 4 eKr., hän aloitti julkisen toimintansa keisari Tiberiuksen 15. hallitus-

vuonna 28 tai 29 jKr. ja hänet surmattiin noin 30–33 jKr. (Kuula ym. 2003, 170.) Juutalais-

ten tapojen mukaan Jeesus ympärileikattiin hyvin pienenä. Evankeliumit myös paljastavat 

hänen olleen pakolaisena Egyptissä. (Yancey 1996, 55–77.) Hän kasvoi Galilean alueella 

Israelin maan pohjoispuolella. Nuoruusvuotensa hän ilmeisesti asui Nasaretin kylässä. 

(Kuula ym. 2003, 170.) 

 

Jeesuksen elämä 12-vuotiaasta julkisen toiminnan aloittamiseen. Jeesuksen elämästä ei 

ole juurikaan mainintoja ennen hänen julkisen toiminnan aloittamistaan. Ainoastaan Luukas 

kertoo tarkempia yksityiskohtia Jeesuksen lapsuudesta ja mainitsee (2:52): ”Ja Jeesus vart-

tui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.” Jeesuksen todettiin olevan 

hurskas ja viisas lapsi. Tätä käsitystä tukee ainoa Jeesuksen lapsuuteen liittyvä kertomus, 

joka paljastaa hänen olleen 12-vuotiaana perheensä kanssa pääsiäisenä uskonnollisilla juh-

lilla Jerusalemissa (Luuk. 2:41–52). Juutalaisilla oli tapana käydä Jerusalemissa juhlilla 

vähintään kerran vuodessa. Palestiinan juutalaiset tekivät matkan yleensä pääsiäisenä ja 

ulkomaiden juutalaiset helluntaina. Pääsiäisenä Jerusalemiin tulikin kymmeniä tuhansia 
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ihmisiä. Yhden arvion mukaan kaupungin väkiluku olisi ollut 30 000 ja se olisi juhlan ajak-

si kuusinkertaistunut. Ihmisvilinässä Jeesuksen vanhemmat eivät heti huomanneet Jeesuk-

sen jääneen Jerusalemiin vaan he jatkoivat muun seurueen mukana matkaa. Päivän matkan 

kuljettuaan he alkoivat etsiä Jeesusta sukulaisten ja ystävien joukosta ja kun he eivät löytä-

neet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Vanhemmat löysivät Jeesuksen 

kolmen päivän jälkeen temppelistä keskustelemasta lainoppineiden kanssa. Luukkaan 

(2:47) mukaan ”kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui ihmettelivät hänen ymmärrystään ja 

hänen antamiaan vastauksia”.  Kaikki paikallaolijat mukaan lukien lainopettajat ihmetteli-

vät Jeesuksen ymmärrystä. Hän kuunteli ja keskusteli juutalaisten ykkösrivin teologien 

kanssa pyhistä kirjoituksista tavalla, joka herätti hämmästystä. Jeesus oli opiskellut pyhiä 

kirjoituksia kuten kaikki juutalaispojat. Hänellä näyttää olleen jo tuolloin ymmärrys siitä, 

että kirjoituksilla oli erityinen merkitys juuri hänelle. Hän vastasi vanhempiensa huolestu-

neeseen kyselyyn tavalla, jotka viittaisivat hänen tienneen syntyperänsä: ”Mitä te minua 

etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?” (Luuk. 2:49). (Junkaala 2006, 

68.) 

 

Vierailu Jerusalemissa on ainut tapahtuma, jonka Luukas on merkinnyt muistiin Jeesuksen 

lapsuudesta. Ilmeisesti se on ollut ainut merkittävä tapahtuma, joka viittasi Jeesuksen tule-

vaan tehtävään. Muuten Jeesuksen voidaan olettaa eläneen aivan normaalia juutalaisen po-

jan lapsuutta ja nuoruutta. Lain poikana hän opiskeli kotikaupunkinsa Nasaretin synagogas-

sa ja oppi tuntemaan Mooseksen lakia. Jeesuksen kasvatti-isä Joosef opetti pojalleen toden-

näköisesti kulttuurin mukaisesti oman rakentajan ammattinsa. Jeesuksen äiti oli ilmeisesti 

pappissukua ja siksi mahdollisesti tavallista sivistyneempi nainen. Koska Joosefia ei maini-

ta enää Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, on mahdollista, että hän oli silloin jo kuollut. 

Jos näin oli, Jeesus joutui perheen vanhimpana poikana ottamaan vastuun perheestä. (Jun-

kaala 2006, 70.)  

 

Julkisen toiminnan aloittaminen ja kuolema. Jeesus astui julkisuuteen noin 30 vuoden 

iässä. Hän kulki aluksi Johannes Kastajan-nimisen julistajan ja profeetan kanssa, joka julisti 

sanomaa tulevasta Jumalan valtakunnasta ja haastoi ihmisiä kääntymään Jumalan tahdon 

mukaiseen elämään. Johannes Kastaja vaikutti todennäköisesti Jeesuksen opetusmenetel-
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miin merkittävästi. Johannes myös kastoi ihmisiä kääntymisen merkiksi, ja evankeliumeista 

voidaan lukea myös Jeesuksen saaneen kasteen häneltä. Kastetta saatettiin tuohon aikaan 

edellyttää juutalaisuuteen kääntyviltä, mutta aivan uutta oli, että joku kastoi juutalaisia. 

Synoptiset evankeliumit mainitsevat Jeesuksen kasteen ja siihen liittyneet erikoiset tapah-

tumat. Matteus (3:16–17) kirjoittaa tapahtumasta seuraavasti:  

 

”Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jee-
sus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen pääl-
leen.  Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen 
mieltynyt.".”  

 

Junkaalan mukaan (2006, 75) näin Jumala vahvisti kasteessa Jeesuksen kutsumuksen ennen 

kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Kasteen jälkeen Matteus (4:1) kirjoittaa Hengen 

vieneen Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Jeesuksen kerrotaan myös paas-

tonneen autiomaassa neljäkymmentä päivää ja yötä. Paholainen käytti useita kertoja ilma-

usta: ”Jos olet Jumalan poika” ja yritti saada Jeesuksen muuttamaan kivet leiviksi, hyppää-

mään alas temppelin harjalta ja kumartamaan edessään. Jeesus kesti kokeen lainaamalla 

kirjoituksia. Pian kasteen ja Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen Jeesus aloitti oman 

julkisen toimintansa julistajana, opettajana ja ihmeidentekijänä. Samassa yhteydessä Jeesus 

näyttää muuttaneen kotikaupungistaan Nasaretista Genesaretinjärven rannalla sijainneeseen 

Kapernaumiin, josta tuli hänen toimintansa keskuspaikka. Jeesus ei solminut koskaan avio-

liittoa, mikä oli juutalaisessa kulttuurissa poikkeuksellista. (Aejmelaeus 2007, 108.) Johan-

neksen evankeliumin mukaan (2:1–11) Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko oli veden muut-

taminen viiniksi Kaanaan kaupungissa pidetyissä häissä. Junkaalan mukaan (2006, 79) ve-

den muuttaminen viiniksi merkitsi sitä, että vanhan liiton aika oli ohi. Sekä hääjuhla että 

runsas viini olivat Vanhassa testamentissa Messiaan ajan merkki. Viini oli myös Pyhän 

Hengen vertauskuva.  

 

Luukas kirjoittaa Jeesuksen toiminnan aloittamisesta seuraavaa:  

”Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin 
ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät 
häntä.” (4:14–15) 
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Tämän jälkeen Luukas kertoo eräästä Jeesuksen ensimmäisestä julkisesta esiintymisestä 

kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa (Luuk. 4:16–30). Sen mukaan Jeesuksella oli tapa-

na säännöllisesti käydä synagogassa. Jeesus nousi lukemaan tekstin ja luki profeetta Jesajan 

kirjan luvusta 61 katkelman, jossa puhuttiin Herran voidellusta eli Messiaasta, joka julistaa 

hyvää sanomaa, vapautusta ja riemuvuotta. Luukas ei kerro valitsiko Jeesus tekstin vai oli-

ko tekstit määrätty. Käärittyään kirjakäärön kokoon hän totesi kirjoitusten käyneen nyt to-

teen. Jeesus sanoi olevansa se, josta profeetat olivat puhuneet. Tarkemmin ei Luukas (4:22) 

saarnan sisällöstä kerro, mutta hän kirjoittaa, että kuulijat ihmettelivät ”niitä armon sanoja, 

joita hänen huuliltaan lähti.” Kiittelyistä ja ihmettelystä huolimatta kaikki, jotka olivat sy-

nagogassa joutuivat pian raivon valtaan ajaen Jeesuksen ulos kaupungista jyrkänteelle syös-

täkseen hänet sieltä alas, koska Jeesus oli verrannut heidän suhtautumistaan häneen Israelin 

suhtautumiseen vanhan liittojen profeettoihin. Tämän surmausyrityksen jälkeen Jeesuksen 

ei enää kerrota palanneen Nasaretiin. Uudeksi kotikaupungikseen hän valitsi Genesaretin-

järven rannalla sijainneen Kapernaumin. (Junkaala 2006, 79–80.) 

 

Jeesuksen julkisen toiminnan aloittamisen jälkeen hän toimi ensin jonkin aikaa Juudeassa, 

mutta palasi sieltä Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen Galileaan, josta tuli hänen toi-

mintansa ydinalue. Genesaretinjärven rannat olivat Jeesuksen toiminnan päänäyttämö. Jee-

sus osallistui myös Jerusalemissa juhlilla. Hänen mainitaan tehneen myös kaksi muuta 

matkaa Galilean ulkopuolelle. Yksi suuntautui pohjoiseen Tyroksen ja Sidonin seudulle eli 

Foinikian alueelle, josta palatessaan Jeesus kulki Genesaretinjärven itäpuolella sijainneen 

Dekapolin kautta (Mark. 7:24,31). Toisenkin matkan Jeesus teki pohjoiseen Filippoksen 

Kesarean seudulle (Mark. 8:27). Matkalla Jerusalemista Galileaan Jeesus pysähtyi joskus 

Samariassa (Joh. 4:4–5) ja kerran hän kävi Jerusalemin matkan yhteydessä uudelleen Jor-

danin itäpuolella, alueella, jossa Johannes oli aiemmin kastanut (Joh. 10:40). On laskettu, 

että hänen koko toimintansa tapahtui alueella, jonka suuruus oli korkeintaan 200 x 80 kilo-

metriä. (Junkaala 2006, 84.) 

 

Matteus, Markus ja Luukas mainitsevat vain yhden pääsiäisen, mutta Johannes mainitsee 

kolme pääsiäistä, jonka vuoksi Jeesuksen toimintakauden lasketaan kestäneen kolme vuotta 

ennen hänen ristiinnaulitsemistaan ja kuolemaansa. Jeesuksen kuolema ristillä Pontius Pila-
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tuksen virkakaudella (26–36 jKr.) on yksi antiikin historian varmimmista asioista. Hänen 

kuolinvuodestaan on sen sijaan useita arvioita, mutta useimmat tutkijat sijoittavat tapahtu-

man vuosiin 30–33 jKr. (Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1972, 55.) 

 

2.2 Evankeliumit Jeesuksen elämän kuvaajina 

 

Neljässä evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen syntymästä, elämästä, toiminnasta, opetukses-

ta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Näistä tapahtumista ja niiden keskuksena olevasta 

henkilöstä muodostui varsinainen evankeliumi, joka kirjaimellisesti merkitsee ilosanomaa 

(Peltola 2004, 10–11). Markus (1:1) aloittaakin kirjoituksensa sanoilla ”Ilosanoma Jeesuk-

sesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, lähti liikkeelle näin”. Hän ei kuitenkaan tarkoittanut 

sanalla ilosanoma (eli evankeliumi) kirjaa Jeesuksesta vaan Jeesuksen julistusta ja toimin-

taa, jonka pohjalle alkuseurakunta syntyi. Hänen vaikutuksestaan alettiin Jeesuksesta kerto-

via tekstejä kutsua evankeliumeiksi. Vasta toisella ja kolmannella vuosisadalla alkaen 

evankeliumien käsikirjoituksiin kirjoitettiin päällekirjoitus, joissa teoksia nimitettiin evan-

keliumeiksi. Samassa vaiheessa liitettiin teokset niihin henkilöihin, joiden nimellä olemme 

tottuneet kutsumaan evankeliumeita. Vaikka evankeliumit eivät itse nimeä kirjoittajiaan, 

nimettiin ne jo toisella vuosisadalla Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen 

mukaan. (Kuula ym. 2003, 163.) Evankeliumit kirjoitettiin ensimmäisellä vuosisadalla. 

Varmaa tietoa evankeliumien kirjoittajista, kirjoitusajankohdasta ja paikasta on mahdotonta 

saada. Sen tapahtumat alkavat Jeesuksen syntymää edeltävistä kuukausista todennäköisesti 

vuonna 7-6 eKr. Silloin Augustus (27 eKr.-14 jKr.) oli Rooman keisarina. Juutalaisten alu-

etta hallitsi Herodes Suuri (37–4 eKr.). Jeesus taas ristiinnaulittiin keisari Tiberiuksen aika-

na (14–37 jKr.) yli 30 vuotta myöhemmin. Pontius Pilatus oli silloin Juudean korkeimpana 

hallintomiehenä, maaherrana (26–36 jKr.) (Peltola 2004,11.)  

 

Ensimmäiset Jeesuksesta kertovat kirjoitukset ovat todennäköisesti olleet arameankielisiä. 

Se oli Jeesuksen arkikieli. Hän osasi myös kreikkaa, mikä tuli ilmi hänen keskustelustaan 

Pilatuksen kanssa (Matt. 27:11–26; Mark. 15:2–15; Luuk. 23:1–5; Joh. 18:28–40). Synago-

gassa Jeesus luki Vanhaa testamenttia hepreaksi (Luuk. 4:16–19). (Peltola 2003, 15.) 
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Jokaisen evankeliumin perusrakenne on samanlainen. Alussa kuvataan Jeesuksen julkisen 

toiminnan aloittamista ja opetuslasten kutsumista. Tämän jälkeen seuraa kuvaus Jeesuksen 

teoista ja opetuksesta. Evankeliumien loppupuolella siirrytään viimeisten päivien kuvauk-

seen, jolloin Jeesus matkustaa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, jossa hänet pidätetään, kuulus-

tellaan, tuomitaan, surmataan ristiinnaulitsemalla ja haudataan. Evankeliumit päättyvät Jee-

suksen ylösnousemukseen ja lähetyskäskyn antamiseen. (Kuula ym. 2003, 163–164.) Yh-

teneväisyydestä huolimatta evankeliumit poikkeavat toisistaan. Kuulan ym. (2003,164) 

mukaan evankeliumien keskinäiset erot johtuvat niiden kirjoittajien käyttämistä lähteistä, 

kirjoittajien tyylistä ja heidän teologisista korostuksistaan.  

 

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeita kutsutaan synoptisiksi eli yhdessä 

katsottaviksi evankeliumeiksi niiden lukuisten sananmukaisten yhtäläisyyksien vuoksi. 

Tämän vuoksi on todettu, että niiden välillä täytyy olla kirjallinen riippuvuussuhde. Kui-

tenkin niiden välillä on eroavaisuuksia myös silloin, kun ne kertovat samoista tapahtumista. 

Markuksen evankeliumi on todennäköisesti vanhin ja Matteus ja Luukas ovat käyttäneet 

sitä lähteenään. Matteus on lainannut teokseensa yli 90 % Markuksen jakeista ja Luukas on 

käyttänyt yli puolta hänen teksteistään. Matteuksella ja Luukkaalla on lisäksi noin 200 yh-

teistä jaetta, joille ei ole rinnakkaiskohtia Markukselta. Tämä viittaa siihen, että heillä on 

ollut käytössään Markuksen lisäksi joku toinen Jeesuksen sanojen kirjallinen kokoelma. 

Tätä tuntemattomaksi jäänyttä lähdettä kutsutaan nimellä Q-lähde. (Kuula ym. 2003, 165–

166.) Peltolan (2004, 21) mukaan Markuksen evankeliumeissa on omaa aineistoa vain 7 %, 

vajaa 50 jaetta sen 661 jakeesta. Matteuksella on omaa aineistoa 42 %, noin 300 jaetta ja 

Luukkaalla 59 %, yli 400 jaetta. Johanneksella on omaa aineistoa jopa 92 %. Johanneksen 

evankeliumi poikkeaakin synoptisista evankeliumeista merkittävästi. Vain muutamalle 

kohdalle löytyy vastaava rinnakkaiskertomus synoptikoilta. Johanneksen evankeliumista 

puuttuu monia asioita, joita synoptikot kuvaavat kuten Jeesuksen vertaukset, Jeesuksen 

oppilaiden nimilista, kuvaus Jeesuksen kasteesta, ehtoollisen asettaminen ja puheet viimei-

sistä ajoista. Myös kirjojen rakenteessa on eroja. Synoptikkojen mukaan Jeesus toimi ensin 

Galileassa ja siirtyi sieltä Jerusalemiin. Johanneksen mukaan tapahtumapaikat vaihtelevat 

Jerusalemin ja Galilean välillä. Synoptikkojen mukaan Jeesuksen julkinen toiminta kesti 

noin vuoden, mutta Johanneksen mukaan Jeesuksen toiminta-aika kesti noin kolme vuotta. 
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Tyylillisesti Johannes kirjoittaa pitkiä yhteen aiheeseen keskittyviä Jeesuksen puheita kun 

taas synoptikot tuovat esille Jeesuksen puhumia lyhyitä lauseita ja vertauksia, jotka on toi-

sinaan punottu yhteen puheiden sikermäksi. Merkittävin ero synoptikkojen ja Johanneksen 

välillä on teologiset eroavaisuudet. Synoptikkojen Jeesus puhuu peitellymmin siitä kuka 

hän on, kun taas Johanneksen Jeesus julistaa avoimesti olevan yhtä Isän kanssa ja sanomaa 

itsestään. Johanneksen Jeesus-kuva on teologisesti pisimmälle kehittynein kuva Jeesukses-

ta. (Kuula ym. 2003, 166–168.) 

  

Silminnäkijöiden välittämä suullinen perimätieto Jeesuksen opetuksista ja elämästä halut-

tiin saada kirjalliseen muotoon ennen heidän kuolemaansa. Uuden testamentin kaanonin 

ulkopuolelle jäi suuri määrä kirjallisuutta, jota luettiin ahkerasti ensimmäisinä vuosisatoina. 

Erityisen korkean arvon saivat esimerkiksi Hermaan paimen, Ensimmäinen Klemesin kirje, 

Didakhe, Barnabaan kirje, Pietarin apokalypsi, Paavalin teot ja Tuomaan evankeliumi. Tä-

mä kaanonin ulkopuolelle eli ekstrakanoninen kirjallisuus osoittaa, että kristinusko ei ollut 

ensimmäisten vuosisatojen aikana niin yhtenäinen kuin myöhemmin keskiajalla. Salaista 

tietoa korostavan gnostilaisuuden merkittävin kirja oli Tuomaan evankeliumi. Tämä pelkäs-

tään Jeesuksen sanoja sisältävä teos on laadittu noin vuosien 100–150 tienoilla, joskin se 

sisältää syntyaikaansa huomattavasti vanhempia teoksia. Teos muistuttaa Matteuksen ja 

Luukkaan lähteenään käyttämää Q-evankeliumia. (Kuula ym. 2003, 151.)  

 

Varhaiskirkossa kaikki neljä evankeliumia olivat tasavertaisia, yhtä arvostettuja ja autori-

taarisia. Feen ja Stuartin (1996, 157) mukaan tämä johtui kahdesta syystä. Ensinnäkin ihmi-

set olivat kiinnostuneita Jeesuksesta historiallisena henkilönä eli siitä, kuka Jeesus oli ja 

mitä hän sanoi ja teki. Toiseksi evankelistat halusivat kertoa Jeesuksen merkityksestä yhtei-

söille, jotka elivät aivan toisenlaisissa olosuhteissa kuin Jeesus. Hänhän eli juutalaisessa, 

arameaa puhuvassa yhteisössä, joka sai toimeentulonsa pääasiassa maanviljelystä. Efesossa, 

Roomassa ja Antiokiassa evankeliumi sen sijaan kohtasi pakanallisen, kaupungistuneen ja 

kreikan kieltä käyttävän kulttuurin.  

 

Kun Uuden Testamentin evankeliumit saivat lopullisen kirjallisen muotonsa, Jeesuksesta 

kertova perimätieto oli elänyt jo useiden vuosikymmenten ajan kristillisessä seurakunnassa. 
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Näin ollen Jeesus-traditiota välittäneiden seurakuntien elämä, ongelmat ja tulkinta Jeesuk-

sen sanoista ja teoista vaikuttivat evankeliumien Jeesus-kuvaan. Vaikutusta oli myös Uuden 

Testamentin ajan muilla uskonnollisilla ja filosofisilla perinteillä. Uuden Testamentin tul-

kinta voidaankin jakaa kolmeen osaa. Aluksi tarkastellaan, minkä tyyppisiä kysymyksiä 

tulee eteen, kun tekstien takaa pyritään löytämään niitä edeltäneitä traditioita ja tapahtumia. 

Toisessa jaksossa tarkastellaan lähemmin, kuinka kirjoittamisajankohta valottaa tekstin 

alkuperäistä merkitystä. Kolmannessa kohdassa pohditaan, miten tieto tekstin varhaisem-

mista merkityksistä suhteutuu ajankohtaisiin uudelleentulkintoihin eli ikuisiin periaatteisiin. 

(Luomanen 2001, 41–44.) Evankeliumien eroavaisuuksia käsitellään tarkemmin luvussa 

6.1. Seuraavaksi esitellään lyhyesti neljä evankeliumia. 

  

2.2.1 Matteuksen evankeliumi 

 

Matteuksen evankeliumi ei ilmaise itse kirjoittajaansa, mutta perimätiedon mukaan sen on 

kirjoittanut Matteus, yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta. Matteus oli tullimies, 

joka Jeesus kutsui seuraajakseen (Matt. 9:9) ja hänet mainitaan apostolien luettelossa 

(10:3). Evankeliumin teemana voidaan pitää Messias-kuninkaan evankeliumia. Evanke-

liumi on kirjoitettu noin 50–60 -luvulla koko seurakunnalle, mutta erityisesti juutalaisille 

uskoville. Kirjan juutalainen tausta tulee esille ainakin viidellä tavalla: 1) kirja esittää Van-

han Testamentin ilmestyksiä, lupauksia ja profetioita ja osoittaa niiden täyttyneen Jeesuk-

sessa, 2) kirja jäljittää Jeesuksen olevan Aabrahamin jälkeläinen, 3) kirja toistuvasti julis-

taa, että Jeesus on Daavidin poika, 4) kirja sisältää paljon juutalaista terminologiaa kuten 

”taivasten valtakunta” ja 5) kirjassa viitataan juutalaisiin tapoihin, mutta ei kuitenkaan seli-

tetä niitä sen enempää. Kirjan kirjoittamisen paikka on epäselvä, mutta useimpien tutkijoi-

den mukaan se on kirjoitettu joko Palestiinassa tai Syyrian Antiokiassa. Kirkkoisä Irenea-

uksen kirjoitukseen (185 jKr.) perustuen on päätelty, että Matteus kirjoitti esityksensä ensin 

arameankielellä ja kääntänyt sen myöhemmin kreikaksi samalla lisäten uusia tietoja Jeesuk-

sesta. (Study Bible 1992, 1401–1403; Peltola 2003, 23.)  
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2.2.2 Markuksen evankeliumi 

 

Perimätiedon mukaan Johannes Markus on todennäköisesti lyhyimmän ja vanhimman 

evankeliumin kirjoittaja. Hän kasvoi Jerusalemissa ja kuului ensimmäisiin kristittyihin 

(Apt. 12:12). Hän työskenteli ensimmäisten apostolien kanssa eli Paavalin (Apt. 13:1–13; 

Kol.4:10; Fil.24), Barnabaan (Apt. 15:39) ja Pietarin (1.Piet. 5:13). Evankeliumin teemana 

voidaan pitää Jumalan palvelijan evankeliumia. Kirja on kirjoitettu todennäköisesti Roo-

massa ja osoitettu Rooman ei-juutalaisille, koska hän ei viittaa juurikaan kirjoituksiin ja 

selittää juutalaisia tapoja ja sanoja (esimerkiksi 7:3–4). Tarkkaa kirjoittamisajankohtaa ei 

tiedetä, mutta todennäköisesti se on kirjoitettu 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa, ennen 

temppelin hävitystä. Markus esittelee nopeatempoisessa kirjassaan Jeesuksen kärsivänä 

Jumalan palvelijana. Hän esittelee enemmänkin Jeesuksen tekoja kuin Hänen olemustaan 

tai opetustaan. Markuksen evankeliumista on 92 erilaista tapahtumaa, keskustelua ja tilan-

netta Jeesuksen elämästä. (Study Bible 1992, 1476–1477; Peltola 2004, 47–49; Norvanto 

2007, 20–25.)  

 

2.2.3 Luukkaan evankeliumi 

 

Luukkaan evankeliumi on ensimmäinen kahdesta kirjasta, jotka on osoitettu Theofilokselle 

(1:3; Apt. 1:1). Evankeliumin kirjoittajana pidetään Luukasta, joka oli kristityksi kääntynyt 

ei-juutalainen ja samalla ainut Raamatun kirjojen ei-juutalainen kirjoittaja. Hän tunsi kui-

tenkin hyvin Juudean olot ja juutalaisuuden. Perimätiedon mukaan hän oli myös ainoa 

evankeliumien kirjoittaja, joka ei ollut nähnyt Jeesusta. Paavalin mukaan Luukas oli hyvä 

ystävä ja lääkäri (Kol. 4:4) ja Paavalin uskollinen työtoveri (2.Tim. 4:11; Fil. 24 ja Aposto-

lin tekojen ”me” -viittaukset). Luukkaan kirjoitustapa viittaa siihen, että hän oli korkeasti 

koulutettu, taitava kirjoittaja, tarkka historioitsija ja teologi. Hän kirjoitti kirjansa kreikkaa 

puhuvalle ei-juutalaiselle yhteisölle, jolla ei vielä siihen mennessä ollut käytössään yhte-

näistä ja tarkkaa kirjallista teosta Jeesuksesta. Luukas ilmaisee kirjan tavoitteen johdannos-

sa:  
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”Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka mei-
dän keskuudessamme ovat toteutuneet, sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, 
jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen 
nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäi-
sen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos,  jotta tietäisit, kuinka luotettavaa 
sinulle annettu opetus on.” (Luuk. 1:1–4)  

 

Luukas kirjoitti ottaneensa alusta asti tarkan selon tapahtumista, mutta tarkemman tutki-

muksensa hän todennäköisesti teki Palestiinassa sillä aikaa kun Paavali oli Kesareassa van-

kilassa vuonna 60–63. Luukkaan evankeliumi onkin laajin ja pisin evankeliumi, jossa on 

kuvattu tarkasti sellaisiakin asioita, joita muut evankeliumit eivät tuo esille esimerkiksi Jee-

suksen lapsuudesta ja suhtautumisesta hyljeksittyihin kuten naisiin, lapsiin, köyhiin ja sosi-

aalisiin hylkiöihin. Luukkaan evankeliumista löytyvätkin kertomukset muun muassa laupi-

aasta samarialaisesta, tuhlaajapojasta sekä fariseuksesta ja publikaanista temppelissä. 

Luukkaan evankeliumin teemana voisikin pitää Vapahtajan evankeliumia.  (Study Bible 

1992, 1516–1517; Peltola 2004, 72–73; Norvanto 2007, 26–29.) 

 

2.2.4 Johanneksen evankeliumi 

 

Johanneksen evankeliumi eroaa muista evankeliumeista hyvin merkittävästi. Siinä viitataan 

epäsuorasti kirjoittajaan sanoin ”opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain” (13:23; 19;26; 

20:2; 21:7,20). Evankeliumin kirjoittajasta ei ole varmuutta, mutta alkukirkon todistus ja 

tekstin sisältö viittaavat siihen, että kirjan kirjoittaja voisi olla Johannes Sebedeuksen poika, 

joka oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta ja Jeesuksen lähimpiä oppilaita, joihin kuului 

hänen lisäkseen Pietari ja Jaakob. Johannes (20:31) kuvailee kirjan tarkoitusta seuraavasti:  

 

”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poi-
ka, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.”  

 

Johannes halusi rohkaista kirjallaan uskovia uskossaan ja tuoda oikeata, puhdasta oppia 

heidän keskuuteensa. Johannes valikoikin tarkoin ihmeet ja tunnusteot sekä opetukset ja 

muut sisällöt tekstiinsä. Kirjan pääpaino ei ole Jeesuksen elämän ulkonaisissa tapahtumissa, 

vaan hänen olemuksensa ja jumaluutensa selvittelyssä. Hänen teemanaan voidaan pitää 
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Jumalan pojan evankeliumia, sillä hän vahvistaa Jeesuksen Jumaluuden. Myös usko, totuus 

ja ikuinen elämä ovat hänen tekstinsä keskeisiä käsitteitä. Kirja on todennäköisesti viimei-

seksi kirjoitettu evankeliumi ja se on kirjoitettu 80–95 jKr. (Study Bible 1992, 1580–1581; 

Peltola 2004:99–102.) 

 

2.3 Juutalainen kulttuuri 
 

Jeesuksen toiminnan ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa on kulttuurisen kontekstin ymmär-

täminen tärkeää. Hänen elinympäristönsä, perheensä ja taustansa antavat viitekehyksen, 

jonka sisällä ja ehdoilla hän toimi.  Koska Uuden testamentin juuret ovat juutalaisuudessa, 

ovat sen näkemyksiin vaikuttaneet tuntuvasti sekä Vanhan testamentin kirjat että ajanlaskun 

taitteen juutalainen usko. Myös kreikkalais-roomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat pai-

naneet leimansa varhaiskristilliseen kirjallisuuteen. (Kuula ym. 2003, 155.) 

 

2.3.1 Juutalaisuuden historia 

 

Juutalaisilla lasketaan olevan yli kolmentuhannen vuoden mittainen historia. Ensimmäisen 

viidensadan vuoden ajan (1000–586 eKr.) tapahtumat sijoittuvat Raamatun maihin eli Is-

raeliin ja Juudaan. Seuraavien vuosituhansien aikana juutalaiset hajaantuivat ensin muihin 

Lähi-idän osiin, sitten koko Välimeren alueelle, sieltä pohjoista kohti Keski-Eurooppaan, 

mutta myös itään, Intiaan ja Kiinaan ja lopulta länteen Amerikkaan. Nykyään juutalaisia 

asuu hajallaan joka puolella maailmaa, mutta selviä keskuspaikkoja ovat Israel ja Yhdys-

vallat. Illman (1998, 9–44) jakaa juutalaisten historian kuuteen pääkauteen, jotka noudatta-

vat juutalaisten omaa kronologiaa: Ensimmäisen temppelin kausi (1000–586 eKr.), Toisen 

temppelin kausi (586 eKr. – 70 jKr.), Mishnan ja Talmundin kausi (70–640 jKr.), Klassinen 

kausi (640–1789 jKr.), Emansipaation kausi (1789–1917 jKr.) ja Tuhon ja jälleenrakennuk-

sen aika (vuodesta 1918). Juutalaiset katsovat polveutuvansa kantaisä Aabrahamista, joka 

1. Mooseksen kirjan (12:1–3) mukaan sai Jumalalta käskyn lähteä pois kotimaastaan Me-

sopotamiasta: 
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”Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen 
maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan 
sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, 
jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus 
tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." ”  

 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Aabrahamin jälkeläiset saapuivat Kanaaniin, jou-

tuivat Egyptin orjuuteen mutta saivat viimein palata ja ottaa maan haltuunsa (1. Moos. 15). 

Toinen Mooseksen kirja kuvaa elämää Egyptissä ja lähtöä sieltä Mooseksen johdolla kohti 

luvattua maata. Mooseksen kirjat samoin kuin Joosuan ja Tuomarien kirjat sisältävät israe-

lilaisten perimätietoa omasta alkuperästään, jonka historiallista totuudenmukaisuutta ei ole 

aina pystytty näyttämään toteen, sillä ei ole vahvistuksenaan Raamatusta riippumattomia 

lähteitä. Heprealainen Raamattu muodostui, kun Juudasta poisviedyt asukkaat kokosivat 

pakkosiirtolaisuuden aikana yhteen uskonnolliset ja historialliset traditionsa ja alkoivat so-

vittaa niitä kokonaisuudeksi. Raamatun vanhin osa, Mooseksen kirjat, sai lopullisen muo-

tonsa 450–400 eKr. ja se on edelleen heidän pyhä kirjansa. Juutalaisten historia sisältää 

paljon erilaisia käänteitä eri puolilla maailmaa ja suurta dramatiikkaa. Erityisesti 1940-luku 

oli erittäin merkityksellinen, sillä sen alkupuoliskolla tapahtui kuuden miljoonan juutalai-

sen joukkotuho ja jälkipuoliskolla Israelin valtion synty. (Illman 1998, 9–44.) 

 

Toisen temppelin kaudella juutalaisuudesta tuli yhä monimuotoisempaa. Juutalainen histo-

rioitsija Josefus mainitsee neljä Palestiinalaisten juutalaisten keskellä vallinnutta suuntaus-

ta. Ensimmäinen näistä oli fariseukset, jotka korostivat kultillista puhtautta ja yrittivät suul-

lisen tradition avulla soveltaa Tooraa uusiin oloihin. Toinen suuntaus oli saddukeukset, 

jotka muodostivat konservatiivisen temppeliaristokratian ja pyrkivät hyviin suhteisiin 

Rooman kanssa. Kolmantena tunnetaan essealaiset, jotka olivat eräänlainen suljettu veljes-

kunta, joka noudatti ankaria puhtausmääräyksiä ja vastusti temppelikulttia. Neljäntenä Jose-

fus mainitsee selootit, jotka olivat poliittisia ja nationalistisia vastarintamiehiä. (Huuhta-

moinen & Martola 1997, 86–87.) 

 

Uuden testamentin kirjoittamisen aikoihin oli Välimeren ympäristöön levinnyt juutalaisuus 

hyvin monimuotoinen uskonto. Tästä huolimatta tietyt yhteiset piirteet liittivät juutalaiset 

liikkeet ja ryhmittyvät toisiinsa. Juutalaisen uskon perusta on siinä, että Jumala oli tehnyt 
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liiton Aabrahamin ja hänestä polveutuvan Israelin kansan kanssa. Jumala antoi Mooseksen 

kautta lain, joka kertoo liiton solmimisesta ja liiton ehdoista. Laki sisältää sen, mitä Jumala 

on tehnyt ja tekee kansalleen ja miten Jumalan kansan on elettävä. Juutalainen perinne siis 

opetti, että ensin Jumala solmi liiton lahjaksi, merkiksi ja velvoitukseksi. Liittonismin tul-

kinnan mukaan liittoon ei päästy sisälle noudattamalla lakia, vaan syntymällä juutalaiseen 

kansaan. (Kuula ym. 2003, 157–158.) 

 

Juutalaiset uskovat Jumalan olevan oikeudenmukainen ja vanhurskas. Koko maailman luo-

jana hän edellyttää kansaltaan tahtonsa mukaista elämää. Juutalaisen uskon mukaan Juma-

lan tahto ulottuu kaikille elämän osa-alueille, eikä elämää voi näin ollen jakaa kahteen loh-

koon, uskontoon ja maalliseen elämään, vaan kaikki elämänpiirin asiat kuuluivat jumalan-

palveluksen piiriin. Näkyvinä juutalaisuuden merkkeinä olivat sapatin ja muiden uskonnol-

listen juhlien viettäminen, ruokasäädösten noudattaminen ja ympärileikkaus. Sapatti oli 

erityinen päivä, jolloin levättiin ja mentiin synagogaan rukoilemaan ja kuulemaan pyhiä 

kirjoituksia. Juutalaisen elämärytmiä säätelivät uskonnolliset juhlat sillä periaatteessa juuta-

laisen miehen tuli vuosittain tehdä kolme pyhiinvaellusmatkaa Jerusalemiin pääsiäisen (ek-

sodus), viikkojuhlan (lain antaminen) ja lehtimajajuhlan (autiomaavaellus) viettämistä var-

ten. Poikalapset ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisinä merkiksi siitä, että he kuuluivat 

liiton kansaan vaikka, sekä tyttö- että poikalapset kuuluivat siihen syntymänsä perusteella. 

Ympärileikkaus olikin liittoon kuuluvien lupausten ja velvollisuuksien symboli. (Kuula ym. 

2003, 158–159.)   

 

2.3.2 Juutalainen opettaja 

 

Opettaja oli Israelissa henkilö, joka tunsi Jumalan tahdon ja tulkitsi sitä lähtien Jumalan 

sanasta, varsinkin lain (Mooseksen kirjoissa) ja profeettojen pohjalta (Vanhan Testamentin 

profeetallisten kirjojen pohjalta). Opettajan toimintaa ja tehtävää on tarkasteltava alkuteks-

tin opettamista tarkoittavien sanojen valossa. Jeesusta sanottiin opettajaksi (rabbiksi) joka 

on kunnianimi ja tarkoittaa sekä ”Herraa” (kreikan kielellä Kyrios) että julkista opetustoi-

mintaa harjoittavaa henkilöä. Juutalaisilla oli erillisiä rabbiinikouluja, joissa opetuslapset 
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saivat lain ja sen tulkinnan opetusta. Näitä rabbeja nimitettiin usein myös lainopettajiksi 

(Luuk. 5:17, Apt. 5:34). (Rops 1980, 260–263.) 

 

Jeesuksen aikoihin oli kaksi keskeistä ihmisryhmää, joilla oli keskeinen merkitys Jumalan-

palveluksessa: papit ja lainopettajat. Papisto syntyi Mooseksen aikoina ja kuningasvallan 

aikana se oli saavuttanut tärkeän aseman, kun temppelistä oli tullut kansallinen instituutio. 

Papit toimivat välikappaleina Jumalan ja tavallisen ihmisen välillä ja he suorittivat uhrauk-

set ja muut uskonnolliset toimitukset. (Rops 1980, 265.) Lainoppineet olivat uskonnollisille 

kysymyksille tutkimukselle ja olivat eräänlaista intellektuaalista ja uskonnollista ylimystöä.  

Vaikka lainoppineet olivat jättäneet temppelin arvoasemat ja edut ylipapeille, oli heillä kui-

tenkin huomattava valta silloisessa uskonnollisessa ajattelussa. He selittivät synagogassa 

lakia ja olivat kehittäneet synagogaan jumalanpalvelusmenot. Sandherin jäseninä he vaikut-

tivat sekä hallintoon että teologiseen tulkintaan ja käytännönsovelluksiin. Sandher eli suuri 

neuvosto oli Jeesuksen aikana Rooman vallan alla eläneiden juutalaisten ylin oma poliitti-

nen, oikeudellinen ja uskonnollinen elin, jonka jäseniä olivat ylipapit, kirjanoppineet ja 

vanhimmat (Iso Raamatun tietosanakirja 4, 1990, 243). 

 

Kuka tahansa israelilainen saattoi tavoitella lainoppineen arvonimeä, mutta se ansaittiin 

opiskelemalla ja opettamalla. Todellisen opettajan tunnisti siitä, että hänen ympärilleen 

kokoontui opetuslapsia eli ihmisiä, jotka eivät ainoastaan käyneet kuuntelemassa rabbinsa 

esityksiä, vaan myös jatkuvasti seurustelivat hänen kanssaan. Suomalaisen käännöksen 

”opetuslapsi” sanaa vastaa hepreankielinen limmud ”harjaantunut, tottunut, opetettu”. Sana 

esiintyy vain evankeliumeissa ja Apostolien teoissa ja merkitsee oppilasta opettajan (didas-

kolos) vastakohtana. Opetuslapsena olemiseen sisältyy kuitenkin enemmän kuin pelkästään 

oppiminen. Opetuslapsi ei ainoastaan ota vastaan opettajaltaan opetusta, joka koskee kirjoi-

tuksia, vaan tekee myös opettajansa opetuksesta ja esimerkistä oman uskonsa ja elämänsä 

ohjeen. Hänestä ei myöskään tule ainoastaan opettajansa raamattunäkemysten omaksuja ja 

säilyttäjä, vaan hän myös välittää sitä muille pitäen näin huolta sen säilymisestä ja leviämi-

sestä. Rabbiinit käyttivät tätä pitkälle kehitettyä muistiinpainamismenetelmää opettaessaan 

seuraajiaan säilyttämään heidän opetuksensa. (Iso Raamatun Tietosanakirja 4, 1990, 285–
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288.) Opetuslapsilla oli merkittävä rooli Jeesuksen kuoleman jälkeen, sillä he jatkoivat Jee-

suksen opetuksen levittämistä.  

 

Opettajat opettivat opetuslapsia temppelin esikartanossa, jonkin pylväskäytävän alla. Oppi-

laat kuuntelivat vuosikausia mestarinsa opetusta ja yrittivät painaa mieleensä kaiken mitä 

hän sanoi. Riittävästi opetusta saatuaan saattoi mestari lähettää oppilaansa opettamaan ja 

saarnaamaan muille. Lainopettajien elämän keskipiste oli laki. He eivät ainoastaan tutkineet 

tätä pyhää tekstiä, vaan analysoivat sitä pienempiä yksityiskohtia myöten ja pyrkivät saa-

maan siitä ilmi kaikki mahdolliset asiat, jotta juutalainen kansa voisi elää puhtaasti ja tar-

kasti Mooseksen lakia noudattaen pienimmissäkin asioissa. (Rops 1980, 270–272.) Kaik-

kein merkittävin asema annettiinkin tooralle, viidelle Mooseksen kirjalle. Tämän jälkeen 

tärkeysjärjestyksessä tulivat profeetalliset kirjat, joihin luettiin profeettakirjat ja historian-

kirjat ja viimeisenä kirjoitukset. Kirjoituksia tutkittiin ainakin kolmella kielellä: hepreaksi, 

arameaksi ja kreikaksi. (Kuula ym. 2003, 158.)  

 

2.3.3 Jeesus opettajana 

 

Jeesuksen yleisimmin käytettyjä kutsumanimiä olivat kreikankieliset kyrios, joka tarkoittaa 

”herra” ja didaskalos, joka tarkoittaa ”opettaja”. Jälkimmäinen voidaan kääntää myös ”her-

ra” ja se esiintyy Uudessa Testamentissa yli 40 kertaa. Kyriosta vastaava aramean kielen 

sana on rabbi, jota tosin käytettiin laajemmassa merkityksessä. Tällä tittelillä oli kolme 

muotoa rab, rabbi ja rabbuuni, joista rab oli alin, rabbi toiseksi korkein ja rabbuuni kaikkein 

korkein ja annettiin ainoastaan hyvin tärkeille henkilöille. Rabbiksi kutsutaan henkilöä, 

jolla on opetuslapsia ja jonka opetuslapsilla on opetuslapsia. Henkilöä kutsuttiin rabbuunik-

si kun opettaja oli riittävän vanha ja hänen opetuslapsensa kuuluivat aikaisempaan suku-

polveen. Kun opettajan opetuslasten opetuslapset oli unohdettu, kutsuttiin heitä vain omalla 

nimellä.  (Freeman 1996, 368; Harrison 1999, 94.) Jeesuksen opetuslasten mainitaan puhu-

telleen häntä nimellä rabbi kymmenen kertaa (Matt. 26:25,49, Mark. 9:5, 11:21, 14:45, Joh. 

1:38, 49, 4:31, 9:2, 11:8). Sana tarkoittaa suurta miestä, huomattavaa persoonallisuutta, 

jolle on ominaista muun muassa suuri oppineisuus, opettajuus ja mestarius. Tätä kun-

nianimitystä juutalaiset käyttivät Jeesuksen aikana arvostetuimmista kirjanoppineistaan – 
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lain opettajista. Myös monet muut osoittivat kunnioitusta Jeesukselle käyttämällä tätä ar-

vonimitystä (Joh. 3:2, 6:25). Vielä kunnioittavampi nimitys, johon sisältyi arvonantoa ja 

rakkautta oli rabbuuni, jota käyttivät mm. Maria tyhjän haudan luona pääsiäisaamuna (Joh. 

20:16) ja sokea Bartimeus Jerikon ulkopuolella (Mark. 10:5) (Gariepy 1994, 113).  

 

Jeesuksen opetus oli samantapaista kuin muidenkin juutalaisten kirjanoppineitten. Kuiten-

kaan Jeesus ei ollut valmistunut opettajaksi perinteisellä tavalla. Evankeliumit eivät mainit-

se hänen käyneen kenenkään opettajan koulua, eikä hän muodollisesti ollut pätevä opettajan 

virkaan. Hänen opetustaan ihmeteltiin myös tästäkin syystä: ”Juutalaiset olivat ihmeissään 

ja sanoivat: Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?” (Joh. 7:15), ja se aiheutti 

myös pahennusta. Jeesus ei myöskään esittänyt jonkun koulukunnan oppilauselmia, eikä 

pohtinut muiden koulukuntien kanssa kirjallisesti ja suullisesti välitetyn Jumalan tahdon 

erilaisia tulkintamahdollisuuksia muiden opettajien tapaan. Hän esitti sanomansa ehdotto-

mana totuutena, minkä vuoksi kuulijat eivät voineet jättää sitä huomiotta. Hän myös eli 

yhdenmukaisesti opetuksensa kanssa, eikä puhunut yhtä ja tehnyt toista kuten muut lain-

opettajat: ”Jeesus vastasi: Voi teitäkin, lainopettajat! Te panette ihmisten harteille taakko-

ja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.” (Luuk. 

11:46). Hänen opetukselleen oli tyypillistä muiden opettajien lailla lainaukset kirjoituksista 

”Näin sanoo Herra!” (Luuk. 2:23), mutta hän käytti myös siihen aikaan ennenkuulumaton-

ta ilmaisua: ”Mutta minä sanon teille” (Matt. 5:48). (Iso Raamatun Tietosanakirja 4, 1990, 

285.) Täydentämällä ja syventämällä kirjoituksia hän ilmaisi oman auktoriteettinsa. Jeesus 

opetti kriittisyyttä ja moitti aikansa hengellisiä opettajia ja auktoriteetteja eli fariseuksia ja 

heidän opetustaan ja toimintaansa.  

 

”Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuiten-
kaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyt-
tävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, 
mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he 
tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin.” (Matt. 23:3–6)  

 

Jeesus oli opettaja, joka opetti hyvin monenlaisia ihmisiä jokapäiväisen elämän keskellä. 

Jeesus nosti opetettavasta asiasta kaikkein keskeisimmät asiat esille ja pyrki selventämään 

niitä. Hänen opetuksensa oli käytännönläheistä, sillä ne nousivat arjen tilanteista ja haas-
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teista. Jeesuksen opetus oli konkreettista ja esitystavaltaan vaihtelevaa, mutta se sisälsi 

myös paljon pohdintaa ja argumentaatiota elämän perimmäisistä kysymyksistä. Hän pukee 

opetuksensa vertauksiin ja tarinoihin ja kiteyttää olennaisia totuuksia lyhyesti ja osuvasti.  

Jeesuksen opetukset ovat jääneet elämään ja jopa vuosituhansia myöhemmin hänen opetuk-

siaan on tarkasteltu hyvin monista eri näkökulmista ja ne ovat synnyttäneet hyvin monen-

laisia erilaisia tulkintoja ja sovelluksia. (Puolimatka 2002, 294–295.) 
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3 OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 
 

 

Oppiminen on olennainen osa jokaisen ihmisen elämää ja oppimista tapahtuu koko ajan ja 

joka paikassa - ei ainoastaan formaalissa vaan myös informaaleissa oppimisympäristöissä 

(Kiviniemi 1993, 31). Formaalisella opetuksella tarkoitetaan muodollisen koulujärjestelmän 

puitteissa harjoitettua suunnitelmallista opetustointa ja informaalisella koulujärjestelmän 

ulkopuolella, erilaisissa arkielämän yhteyksissä tapahtuvaa opetusta (Siljander 2005, 52). 

Tuomisto (1998, 39–44) erottelee arkipäivän eli informaalisen oppimisen kolme eri muo-

toa: 1) tavoitteelliset oppimisprojektit, 2) kokemuksesta oppiminen ja 3) tiedostamaton pii-

lo-oppiminen. Aittola (1998, 68) kuvailee arkielämän tärkeimpiä oppimisympäristöjä seu-

raavanlaisen kuvion avulla: 

 

 

 

Valtio          Markkinat 

 

Koulutus  Työ  Vapaa-aika  Mediat  Koulutus 

 

Perhe          Ystävät 

     Yksilö   

 

 

KUVIO 1. Arkielämän tärkeimmät oppimisympäristöt. (Aittola 1998) 

 

Aittolan (1998, 68) mukaan yksilö on monenlaisten oppimisympäristöjen vaikutuksessa 

arkielämän keskellä. Yksilöön vaikuttavat ihmissuhteet kuten perhe ja ystävät. Hänen luon-

nollisia oppimisympäristöjään ovat koulutus, työ, vapaa-aika ja mediat. Epäsuorasti yksi-

löön vaikuttavat valtio ja markkinat.  
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Oppiminen voi myös olla tiedostamatonta ja sitä voi tapahtua passiivisesti ilman oppijan 

tavoitteellista yritystä (Siljander 2005, 53). Oppimista ja opettamista onkin tutkittu hyvin 

paljon ja erilaisia oppimiskäsityksiä ja -tapoja on painotettu eri aikoina. Aikaisemmin op-

piminen nähtiin enemmänkin tietojen lisäämisenä ja muistissa säilymisenä sekä erilaisten 

motoristen ja kognitiivisten taitojen hankkimisena ja hiomisena. Määritelmä korostaa myös 

muutoksia tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa, jotka muodostavat tärkeän osan yksilön toi-

mintaedellytyksistä. (Lehtinen 1990, 13–14.) Karkela ja Tuominiemi (1993, 80) määrittele-

vät nykyaikaisen oppimispsykologian käsityksen oppimisesta tarkoittavan suhteellisen py-

syviä, kokemukseen perustuvia muutoksia yksilön tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa sekä 

näiden välityksellä itse toiminnassa. Oppiminen liittyy yksilön ja ympäristön väliseen vuo-

rovaikutuksessa syntyvään prosessiin, jossa yksilö aktiivisesti muuntaa tai rakentaa uudel-

leen ajattelun ja toimintansa malleja. Rauste - von Wright (1997, 13) korostaa oppimisessa 

asioiden merkitysten ymmärtämistä ja tulkintaprosessia, jonka avulla voidaan ymmärtää 

todellisuutta paremmin.  

 

Oppiminen on hyvin monimutkainen tapahtuma, johon vaikuttaa moni asia. Tällöin puhu-

taan oppimisen kontekstista, johon sisältyy oppijan oma toiminta ja aikaisemmat kokemuk-

set sekä kokemusta muokkaava toimintaympäristö, tilanteet ja taustat sekä toimintatilan-

teessa vaikuttavat tekijät, ympäristön antamat merkitykset ja ajalliset ulottuvuudet, jotka 

luovat taustaa ja ennakoivat tulevaa. (Järvinen ym. 2000, 67) Oppiminen on sidottu sekä 

kulttuuriin, että siihen tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Tämän vuoksi oppiminen on sidok-

sissa erilaisiin sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin ja niiden välityksellä syntyneisiin 

merkitysrakenteisiin. Kulttuuri vaikuttaa tiedon omaksumiseen myös siten, että oppilaat 

poimivat erilaisia merkityksiä samasta ärsykkeestä. Voidaankin sanoa, että kulttuuri vaikut-

taa sekä itse opittavaan asiaan että sen muistiin tallentamiseen ja viime kädessä myös sii-

hen, miten tätä asiaa yleensä arvostetaan. (Talib, 2002, 59–61.)  
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3.1 Oppimiskäsitykset  
 

Sanotaan, että opettajan kasvatustyön tulee olla tietoista ja tavoitteellista kasvun mahdollis-

tamista ja tukemista. Opettajan opetustyötä ohjaavat hänen omat ihmiskäsityksensä sekä 

oppimis- ja tiedonkäsityksensä. Näiden myötä opettajan rooli onkin vaihtunut valvojan ja 

kontrolloivan roolista oppijan omaehtoisen, sisältäpäin ohjautuvan tiedonrakentumisproses-

sin ohjaajaksi. (Myller & Partikainen 1993, 60). Jonkinlainen käsitys oppimisesta ja tiedos-

ta on aina kaiken systemaattisen opettamisen perustana. Oppimiskäsitykset muodostuvat 

yhteistyönä yksilön oman pohdinnan ja työyhteisön toimintatapojen yhteisvaikutuksesta. 

(Lehtinen ym. 1990,7–9.) 

 

Opettaminen sisältää didaktiikan lisäksi teoreettisia kysymyksiä oppimisteorioista, tietoteo-

riasta, käsityksen todellisuuden luonteesta, ihmiskäsityksestä, arvoteoriasta, etiikasta sekä 

uskontoteoriasta. Puolimatkan (2002, 11) mukaan nämä kannanotot ovat opetuksessa kätke-

tysti läsnä, vaikka niistä ei oltaisikaan tietoisia ja vasta niiden tiedostaminen tekee mahdol-

liseksi opetuksen perustavana olevien käsitysten arvioimisen ja kehittämisen. Esittelen seu-

raavaksi viisi oppimista ja opetusta hallinnutta käsitystä. Nämä teoriat on valittu siksi, että 

niitä voidaan pitää yleisimpinä ja tunnetuimpina oppimiskäsityksinä.  

 

3.1.1 Behavioristinen oppimiskäsitys  

 

Behavioristinen oppimisteoria on sekä sopeutumisen että sopeuttamisen käyttäytymisteori-

aa, jossa elävän organismin tehtävänä on sopeutua ympäristöönsä. Behaviorismissa opetus- 

ja oppimisprosessin keskeisiä elementtejä ovat opetus eli ärsyke ja opetuksen tulos eli reak-

tio. Oppiminen nähdään tapahtuvan ärsykkeen ja reaktion välisenä suhteen toistumisena, 

jota voidaan pitää myös syy- ja seuraussuhteena. Yksinkertaisin tapa oppia on ehdollista-

minen, joka tarkoittaa aitoon ärsykkeeseen liitettyä ehdollista ärsykettä. Oppimista selittä-

vätkin vahvistaminen ja seuraamukset. Oppimisen perusperiaatteet katsotaan olevan samat 

ihmisillä ja eläimillä, jolloin kaikki monimutkainen käyttäytyminen voidaan pilkkoa koko-

naisuuksista yksinkertaisiin osiin. Opettajan tehtävänä on esittää oppilaalleen tietoja, jotka 

opiskelija omaksuu sellaisenaan. Tarkoituksena on opettaa selkeästi, pieninä annoksina 
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harjoittelemalla ja antamalla oppilaalle palautetta. Vähitellen edetään synteeseihin, joissa 

tiedon osat yhdistetään laajempiin kehyksiin. Oppimisen odotetaan näkyvän ulkoisesti mi-

tattavana käytöksen muutoksena. (Rauste - von Wright 1994, 111; Järvinen ym. 2000, 83.)   

 

Behavioristinen perinne muistetaan enimmäkseen Pavlovin koira-kokeesta sekä J.B. Wat-

sonin ja B. F. Skinnerin tutkimuksista, joissa he selvittivät erilaisten käyttäytymismuotojen 

oppimisen lainalaisuuksia. Behaviorismi on saanut vaikutteita hyvin paljon biologiasta ja 

ns. positivistisesta tieteenteoriasta, joiden periaatteiden perusteella tutkimus kohdistettiin 

ulkoisesti havaittavan toiminnan oppimiseen. (Lehtinen 1990, 17–20.)  B.F. Skinnerin mu-

kaan kaikki organismit ovat aktiivisia ja reagoivat ”ympäristöön sopivalla tavalla”. Hänen 

teoriansa voidaan yksinkertaistaa sanomalla, että persoonallisuus on yhtä kuin vahvistami-

sen henkilökohtainen historia, jolloin koulutuksen tarkoituksena on tuottaa halutunsuuntai-

sia käyttäytymisen muutoksia. E.L. Thorndiken mukaan oppimista säätelee vaikutuksen 

laki, jossa eläin oppii yhdistämään aistivaikutelman ja reaktion, koska reaktio johtaa onnis-

tumiseen. Tapahtumaa voisi kuvata seuraavanlaisella yksinkertaisella kaaviolla: 

 

 

ärsyke (S) � musta laatikko (O) � reaktio (R) 

 

vahvistaminen/sammuttaminen 

 

KUVIO 2. Vaikutuksen Laki. (Leino 1997) 

 

Oppimistehtävä on ärsyke, sen näkyvä suoritus reaktio ja suoran palautteen antaminen kei-

no vahvistaa oikeaa reaktiota ja heikentää virheellistä. Tutkimuksen varhaisessa vaiheessa 

ei organismissa (aivoissa) tapahtunutta muutosta katsottu voitavan saada selville, joten se 

rajattiin ”epätieteellisenä spekulaationa” psykologisen tutkimuksen ulkopuolelle ja sitä alet-

tiin nimittää ”mustaksi laatikoksi.” (Leino ym. 1997, 27).  
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3.1.2 Humanistinen oppimiskäsitys  

 

Humanistisen oppimiskäsityksen tausta on muun muassa Maslowin inhimillisten tarpeiden 

teoriassa, Rogersin hahmopsykologiassa ja Knowlesin andragogiikasssa (aikuiskasvatusteo-

riassa). Vaikka taustalta löytyvät humanistisen psykologian perusolettamukset, persoona- ja 

ihmiskäsitys sekä filosofinen arvoperusta, humanistisen oppimisteorian ytimenä on dialogi 

ja vuorovaikutus, jotka tapahtuvat opettajan ja oppilaiden, ohjaajan ja ryhmien sekä osallis-

tujien välillä. (Järvinen 2000, 91–92.) Humanistinen psykologian pääväittämänä oli, että 

ihmiset eivät toimi samojen ehdollistamisen periaatteiden mukaan kuin eläimet. Humanistit 

korostivat, että ihmisellä on tietoisuuden sekä älylliset, kielelliset ja moraaliset tarpeet, jot-

ka tekevät hänen oppimisestaan täysin erilaista kuin behavioristit väittivät. (Järvinen 2000, 

85.) Humanismi korostaakin yksilöä ja hänen henkilökohtaista kasvuaan sekä yksilöllisen 

minän kehitystä ja vapautumista. Heidän mukaansa ihminen on aktiivinen, luova, vapaa ja 

vastuullinen. Humanistit korostavat prosessien kokonaisvaltaisuutta ja luovaa luonnetta ja 

itseohjautuvuutta, yksilön itsensä toteuttamista ja kehittymistä kohti täydellisyyden ihannet-

ta.  

 

Rogersin mukaan opettajan tulee olla ei-arvosteleva oppimisen ohjaaja eli fasilitaattori, 

joka vaikuttaa toiminnallaan oppimisyhteisöön ja on samalla yhteisön jäsen oppijana. (Jär-

vinen ym. 2000, 92). Opettajan tehtävänä on luoda luokkaan kannustava ilmapiiri, jossa 

oppilaiden tarpeet otetaan huomioon. Oppilaita autetaan hyväksymään itsensä, luomaa 

myönteistä minäkuvaa ja ymmärtämään omia opiskeluasenteitaan. Keskeistä on oppijan 

oman toiminnan rohkaiseminen ja heidän sisäisten resurssien kasvattaminen, joiden avulla 

he voivat muuttaa käsityksiään ja ohjata itse toimintaansa uudella tavalla. Tavoitteena on-

kin oppilaiden sisäisen oppimishalun herättäminen, joka synnyttää itsensä toteuttamista, 

autonomiaa. Jokainen oppilas saa tuntea, että hän on arvokas persoona. (Rauste - von 

Wright 1994, 143.)  
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3.1.3 Kognitiivinen oppimiskäsitys  

 

Kognitiivinen oppimisteoria korostaa yksilön oppimisprosessia. Se korostaa, että kaikki 

oppijat ovat erilaisia taustoiltaan ja heidän aikaisemmista skeemoistaan johtuen he oppivat 

eri asioita ja eri tahtiin. Kognitiivinen oppimisteorian perusajatuksena onkin, että yksilö 

oppii uutta liittämällä sen olemassa oleviin tietoihinsa ja taitoihinsa. Kognitiivisessa oppi-

misprosessissa keskeiseksi asioiksi nousee havaitseminen, muistaminen, ajatteleminen ja 

päätöksenteko kokonaisprosessissa. Näitä toimintoja nimitetään älyllisiksi eli kognitiivisik-

si oppimisprosesseiksi. Ihminen nähdään tietoisena ja tavoitteellisesti toimivana olentona. 

Hän pyrkii hankkimaan toimintansa perustaksi aktiivisesti tietoa ympäristöstään ja rakentaa 

siitä ”sisäisiä malleja” eli skeemoja. Opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita rakentamaan 

mielekkäitä ja joustavia tietorakenteita ja ohjata heitä ymmärtävään ajatteluun: luokittele-

maan, arvioimaan, tekemään analyyseja ja synteesejä. Oppilas siis konstruoi eli yhdistää 

uusia tietoja uusiksi kokonaisuuksiksi. Oppimisprosessin tärkeimpänä elementtinä nähdään 

oppijan aikaisempi tieto. Opiskelutehtävät pyritään yhdistämään realistisiin elämäntilantei-

siin, ja niihin sisällytetään epävarmuuden, epäilyn ja tiedonhalun virittämisen elementtejä. 

Oppilaita ohjataan monipuoliseen ilmiöiden tutkimiseen, ja heille annetaan tarpeeksi aikaa 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Oppija nähdäänkin aktiivisena ja tavoitteellisena in-

formaation vastaanottajana, käsittelijänä, tuottajana ja tulkitsijana eli tiedon prosessointi on 

tulosta merkittävämpi. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tarkoittaakin 

kokemuksen muuttumista, jota ei voi aina havainnoida ulkoisena käyttäytymisenä. (Uusiky-

lä & Atjonen 2000, 125; Järvinen ym. 2000, 85–88.) 

 

3.1.4 Konstruktivistinen oppimiskäsitys  

 

Konstruktivismi itsessään ei ole mikään oppimisteoria, vaan pikemminkin epistemologinen 

eli tietoteoreettinen näkemys siitä, mitä tieto on ja miten ihminen hankkii tietoa. Konstruk-

tivismi ei ole yhtenäinen koulukunta vaan se jakautuu moniin erilaisiin painotuksiin. L. S. 

Vygotskin ajatuksista on kehittynyt sosiaalinen konstruktivismi, joka korostaa yksilön ke-

hittymisen ohjailua sosiokulttuurisessa maailmassa. Radikaalissa konstruktivismissa tiedon 

katsotaan rakentuvan opiskelijan subjektiivisista merkityksistä. Radikaalia konstruktivismin 



 34 

syntyyn on vaikuttanut Piaget´n tutkimukset siitä, miten lapsi ja nuori kehittyvät käsitteiden 

muodostamisessa ja käyttämisessä. Yhteistä näille eri näkemyksille on tiedonkäsitys, jonka 

mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä olevaa objektiivista heijastumaa maailmasta, 

vaan se on aina joko yksilön tai sosiaalisen yhteisön rakentamaa. Konstruktivistisessa op-

pimiskäsityksessä oppiminen nähdään organismin kasvuksi, uuden osaamisen konstruoin-

niksi aikaisemmalta pohjalta asiaan liittyvine ennakkokäsityksineen. Oppiminen ei tällöin 

ole passiivista tiedon vastaanottamista vaan oppijan aktiivista kognitiivista ja/tai sosiaalista 

toimintaa, jossa hän jatkuvasti rakentaa kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöstä tulkiten uutta 

informaatiota aikaisempien tietojensa, käsitystensä ja uskomustensa mukaan. Konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys painottaakin oppijan aktiivista roolia ja sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen merkitystä. (Leino ym. 1997, 29–31; Tynjälä 1999, 162–163.) 

 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opettajan tulee kiinnittää erityisesti huomiota seu-

raaviin seikkoihin: oppijan aikaisemman tiedon huomioiminen, erilaisten tulkintojen käsit-

tely, metakognitiivisten taitojen kehittäminen, oppimisen ja ajattelun aktivointiin, sosiaali-

sen vuorovaikutuksen merkitys, teorian ja käytännön kytkeminen toimintansa, oppiminen 

kulttuurin välikappaleena ja arvioinnin kokonaisvaltaisuus oppimisessa. (Tynjälä 1999, 

163–165.)     

 

Konstruktivismi korostaa oppimisen sosiaalista luonnetta ja sen mukaan ratkaisevin ele-

mentti oppimisessa on vuorovaikutus ja siihen sisältyvä merkityksenanto. Yksilöt valikoi-

vat tietoa sosiaalisen merkityksenannon perusteella. Konstruktiiviset oppimisteoriat koros-

tavat yksilöllisten ja yhteisen kognition muodostumista korostaen erityisesti reflektion mer-

kitystä oppimisessa. Konstruktivismi korostaa ihmisen älyn mahdollisuuksia ja kykyä ra-

kentaa tietoaan itsenäisesti. Sen mukaan oppija on aktiivinen tiedon muokkaaja, joka konst-

ruoi tietoa aikaisempien tietojen ja kokemusten pohjalta. Konstruktivismi korostaakin ky-

seenalaistamista ja kriittisyyttä. (Järvinen ym. 2000, 88.)  

 

Viime vuosikymmeninä on oppimistutkimuksissa painotettu, että oppiminen on ensi sijassa 

tiedon konstruoinnin prosessi, jossa oppilas on aktiivinen ja osallistuva. Oppimista ei enää 

pidetä objektiivisena tiedon hankinnan prosessina (tiedon siirtäminen paikasta toiseen) vaan 
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oppilaan tilanteesta rakentamaa tulkintaa, josta ensi sijassa riippuu, mitä ymmärretään ja 

sen seurauksena opitaan.  (Enkenberg 1998, 162.) 

 

3.1.5 Eksperiantilistinen oppimiskäsitys  

 

Eksperiantilistinen eli kokemuksellinen oppimiskäsitys on holistinen näkemys oppimisesta 

ja aikuisen kehittymisestä, joka korostaa kokemuksien merkitystä oppimisessa. Siinä ko-

kemuksella tarkoitetaan elämänkokemusta, välitöntä oppimiskokemusta tai tekemistä toi-

mintaa. Ydin ei kuitenkaan ole lähtökohtaa tarkoittavassa kokemuksessa vaan pikemminkin 

oppimisprosessin tuottamassa kokemuksessa eli tuloksessa. Experientalismiin sisältyy esi-

merkiksi Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria, kokemusperustaisen oppimisen teoria 

ja ongelmaperustaisen oppimisen teoria. Ratkaisevin vaihe oppimisprosessissa on reflek-

tointi, joka Kolbin mukaan tarkoittaa oppijan sisäisen ja ulkoisen toiminnan eli ajattelun ja 

tekemisen välistä muuntelua. Sisäinen toiminta on reflektiivistä havainnointia, joka tarkoit-

taa pohdintaa. Ulkoinen toiminta merkitsee aktiivista kokeilua eli oppimisen kohteena ole-

van mallin, teorian tai käsitteiden soveltamista käytäntöön. Pohdinnan ja soveltamisen vä-

lillä vallitseekin oppimistoimintaa ylläpitävä jännite, joka luo uutta kokemuspohjaa jatku-

valle oppimiselle. Oppimisen tavoitteena onkin näin ollen ymmärtäminen ja tiedon saatta-

minen käsitteelliseen muotoon joko yleistämisen tai teoreettisten käsitteiden kautta. (Järvi-

nen ym. 2000, 88–89.) 

Konkreettinen kokemus 
 

tajuaminen 
 
 
 Aktiivinen kokeilu soveltaminen  pohtiminen Reflektiivinen  

havainnointi  
   

ymmärtäminen 
 
 

Abstrakti käsitteellistäminen 

 

KUVIO 3. Kokemusperustainen oppiminen. (Järvinen, 2000) 
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Myös Mezirow korostaa uudistuvan oppimisen teoriassa kriittisen reflektion merkitystä. 

Mezirowin (1996, 17) mukaan kriittinen reflektio merkitsee niiden ennakko-oletusten ar-

vostelua, joille omat uskomuksemme rakentuvat. Reflektio voi kohdentua toiminnan sisäl-

töön, prosessiin tai perusteisiin. Oppimista ei tapahdu mikäli toiminta on rutiininomaista ja 

automatisoitunutta, jolloin reflektiota ei esiinny. Kokemuksellisessa oppimisessa reflektio 

johtaakin tiedon ja merkitysten muodostumista. Opettajan tehtävänä on antaa tilaa oppijan 

henkilökohtaisille suorituksille ja varattava aikaa yhteiselle reflektoinnille, jolloin sekä 

hyödynnetään muiden kokemustietoa että integroidaan uutta tietoa omaan kokemukseen.  

(Järvinen ym. 2000, 88–89.) 

 

3.1.6 Oppimiskäsitysten yhteenveto  

 

Edellä on kuvattu lyhyesti yleisimpiä teoriasuuntauksia pääpiirteissään, sillä jokaisessa teo-

riassa on lukuisia alateorioita. Behaviorismin mukaan oppiminen on käyttäytymisen sääte-

lyä. Sen merkitys on edelleen siinä, että se antaa perusteita ymmärtää tiedostamattomassa 

tapahtuvaa, ehdollistamisen mekanismeihin perustuvaa oppimista. Ihminen sopeutuu edel-

leenkin fyysisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintaperiaatteisiin. Behaviorismin käsitys 

tiedon käytön suhteen on vanhentunut. (Järvinen ym. 2000, 81, 93.) 

 

Kognitiivinen suuntaus korostaa oppimisen olevan tiedon psyykkistä muokkaamista, mikä 

tarkoittaa informaatiosta oppimista aikaisempien tietorakenteiden pohjalta. Kognitiivinen 

oppimisteoria keskittyy tietoisuuden ja tiedonmuodostuksen ilmiöiden selittämiseen. Teori-

an heikkoutena on tietämisen ja toiminnan yhdistäminen, sillä oikean tiedon hankkiminen 

ja päättelykään takaa osaamista, joka ilmenee käytännön tasolla. (Järvinen ym. 2000, 81, 

94.) 

 

Experientialistinen teoriasuuntaus perustuu toiminnan psykologiaan, jossa oppiminen käsi-

tetään oppijan kokemuksen ja tiedon sekä ajattelun ja toiminnan välisten suhteiden muunte-

luksi. Tämä suuntaus tunnetaan myös kokemuksellisena oppimisena. Kokemusperustaisten 

oppimisteorian lähtökohtana on oppijan reflektiivinen toiminta, jolloin reflektointi nähdään 

ensisijaisena verrattuna kognition muodostukseen. Tiedon muodostamisen edellytyksenä on 
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reflektointi, jolloin kaikkia sisällöllisiä ja toiminnallisia tavoitteita oppimiselle ei voida 

tyhjentävästi asettaa etukäteen, sillä tilaa on jätettävä myös luovuudelle ja uutta tietoa tuot-

tavalle yhteiselle toiminnalle. (Järvinen ym. 2000, 81, 94.) 

 

Humanistisen suuntauksessa ei olla niinkään kiinnostuneita yksilön oppimisen psykologi-

sista selityksistä, vaan huomio on dialogiassa ja vuorovaikutuksessa, joka tapahtuu yksilöi-

den välillä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Oppimisteoriana humanismi on selkeästi so-

siaalipsykologisen tiedon alueella, ohjaajan ja oppijan tai ryhmän sekä ryhmien sisäisen ja 

välisen kommunikaation ja sosiaalisen vaikuttamisen alueella. Oppimisteoriana humanis-

min merkitys on enemmän sosiaalisen toiminnan ja ryhmäpsykologisten ilmiöiden ymmär-

täminen kuin yksilön oppimistoiminnan ja tiedonmuodostuksen analysoinnissa. Humanis-

min tavoitteena on yhä edelleen kyseenalaistaa vallitsevat oppimiskäsitykset ja luoda entis-

tä sosiaalisempia oppimisympäristöjä. (Järvinen ym. 2000, 81, 94.) 

 

TAULUKKO 1. Oppimisteoreettiset suuntaukset. ( Poikela & Poikela 1999) 

________________________________________________________________________ 
Teoriasuuntaus Moderni muoto Fokus  Metaorientaatio 
   Esimerkiksi 
Behaviorismi  mainonta- ja   refleksio transmissio 
   mallioppiminen 
 
Kognitivismi  konstruktiivinen kognitio transmissio/ 
   oppiminen    transaktio 
 
Eksperientialismi reflektiivinen  reflektio transaktio /  
   oppiminen    transformaatio 
 
Humanismi  yhteistoiminnallinen interaktio transmissio/ 
   oppiminen    transaktio / 
        transformaatio 
________________________________________________________________________ 
 

Oppimisteoreettinen fokus kertoo suuntaukseen sisältyvien teorioiden ydinajatuksen. Beha-

viorismissa se on reflektio, jolla tarkoitetaan ehdollistamiseen perustuvaa käyttäytymisen 

säätelyä opetus- ja oppimistilanteissa. Kognitivismin ydinajatus on kognition muodostami-

nen, jolloin oppimisen tavoitteena ei ole ulkoa oppiminen vaan tiedon hallinta. Kokemuspe-
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rustaisen oppimisen fokus on reflektiossa, jolloin oppija toimii kriittisesti sekä tiedon että 

oman toimintansa suhteen. Humanistisen suuntauksen ydin on interaktiossa, mikä tarkoittaa 

niin yksilöiden kuin ryhmienkin vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Metaorientaatiolla ku-

vataan teorian sisältämän perusolettamusta tiedon luonteesta ja käyttötavasta. Transmissio-

sanalla tarkoitetaan yksisuuntaista ja mekanistista tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle. Be-

havioristisen tiedonjakamisen pedagogiikan mukaan tieto annetaan ja tieto vastaanotetaan 

problematisoimatta oppimisen prosessia sen enempää. Transaktio-sanalla tarkoitetaan tie-

don kulkemista kahteen suuntaan, esittäjältä vastaanottajalle ja takaisin. Oppijan odotetaan-

kin aktiivisesti soveltavan tietoa, jolloin siihen liittyy myös tiedon käytön reflektointia. 

Transformaatio-sanalla tarkoitetaan prosessia, jossa tietoa ei vain omaksuta ja sovelleta, 

vaan sillä on sekä oppijan persoonaa että toimintaympäristöä muuttava merkitys. Yksilö 

nähdään tällöin olevan monisuuntaisessa vaikutusten kentässä, joka muokkaa oppijaa mutta 

jonka muokkaamiseen hän myös pyrkii. (Järvinen ym. 2000, 82.)  

 

3.2 Opettaminen 
 

Organisoitu opetustoiminta tunnetaan jo antiikin ajoilta, jonka tunnetuin opetuksen käsit-

teen kuvaus on Sokrateen dialogi. Sokrates hakeutui keskusteluihin ja esitti keskustelu-

kumppaneilleen kysymyksiä, jotka paljastivat näiden tietojen näennäisyyden. Tällä tavalla 

hän opasti heitä tarkistamaan käsitystensä pätevyyden. Opetuksen käsitteen etymologia eli 

sanahistoria sisältää monissa kielissä viitteitä tähän opettajan tehtävään. Antiikin kreikan 

Didaskaloksen (opettajan) tehtävää kuvaavia ilmauksia ovat didáskein (opettaa), didaxis 

(opetus, opettaminen) ja didaktiké techné (opettamisen taito). Kaikki nämä sanat sisältävät 

kaksoismerkityksen, jossa opetuksen lisäksi tullaan opetetuiksi eli opitaan. (Siljander 2005, 

50.) Nykyisin didaktiikalla tarkoitetaan kasvatustieteen osa-aluetta, joka tutkii opetussuun-

nitelmaa ja opetustapahtumaa ja pyrkii antamaan opetukseen perusteltuja normeja ja ope-

tusohjeita (Kari 1994, 20). 

 

Siljanderin (2005, 50) mukaan opetuksen käsitteellä viitataan tavallisesti toimintaan, jollaa 

on 1) pedagoginen tarkoitus (intentionaalisuus) ja joka on 2) suunnitelmallista ja tietoista, 

3) organisoitua ja institutionalisoitunutta sekä 4) ammatillista. Onnistunut opetustilanne 
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syntyy kun sekä opettaja että oppilas asettavat tavoitteita. Ahon (1998, 22) mukaan opetuk-

sen vuorovaikutustilanteessa oppilaan intentiona pitäisi olla jonkin tiedon tai taidon omak-

suminen ja sisäistäminen, opettajan intentiona taas oppijan oppimaan saattaminen, tukemi-

nen ja auttaminen opittavaksi asetetun päämäärän saavuttamiseksi. Keskeisiä opetuksen 

vaikuttajia ovat olleet Johan Amos Comenius jo vuonna 1638 ilmestyneellä teoksellaan 

Didactica magna (suuri opetusoppi), Jean-Jacques Rousseau teoksella Émile (1762) ja Jo-

hann Friedrich Herbart teos Allgemeine Pädagogik (1806). (Siljander 2005, 51.)  

 

OPETTAJA 

 

 

 

OPPIJA  oppimisprosessi  SISÄLTÖ 

 

KUVIO 4. Opetuksen rakennetekijät didaktisessa kolmiossa. (Uusikylä & Atjonen 2000) 

 

Opetuksen käsite edellyttää kolmea elementtiä: opettajan, oppijan ja sisällön. Nämä ovat 

opetus-käsitteen rakenteelliset minimiehdot ja mikäli näistä jokin puuttuu, ei voida puhua 

enää opetuksesta. Tämän didaktisen kolmion erityispiirre on se, että sisältö on oppijan op-

pimisprosessin ja opettajan opetustoiminnan kohteena, jolloin opetuksen pedagoginen tar-

koitus on edistää oppilaan tiettyyn sisältöainekseen kohdistuvaa oppimisprosessia. (Siljan-

der 2005, 51.) Opetus nähdään inhimillisenä vuorovaikutuksena, kasvatuksena, joka vaikut-

taa koko ihmiseen. Hyvä opetus auttaa oppimaan ja uskomaan omiin kykyihin. (Uusikylä & 

Atjonen 2000, 9.)  

 

Uusikylä & Atjonen (2000, 14–15) esittelevät kolme tapaa, joiden avulla opetusta on määri-

telty: Hirsjärven mukaan ”opetus (teaching) on kasvatustavoitteiden suuntaista intentionaa-

lista vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on aikaansaada oppimista.” Koskenniemen ja 

Hälisen mukaan opetus on ”tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonalli-

suuden kehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden määrittämissä suunnissa.” Lahdeksen 

mukaan ”Opetus on kasvatustavoitteista johdettavaa tarkoituksellista ja suunniteltua opetta-
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jan ja oppilaiden välistä sosiaalista, vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka tarkoituksena on 

luoda oppilaalle edellytykset, oppimisen avulla, tavoitteiden saavuttamiseen”. Keskeistä 

näissä määritelmissä on opetuksen suunnitelmallisuus, päämäärätietoisuus, vuorovaikutus 

ja arviointi. Opetus on monimutkainen ilmiö, johon kuuluvat erilaisten tavoitteiden edellyt-

tämät erilaisten opetusmuotojen, opetusvälineiden ja oppimateriaalien käyttö (Uusikylä & 

Atjonen 2000, 21). Opetus voidaan kuvata myös jatkuvana prosessina, opetustapahtumana, 

jossa kaikki siinä vaikuttavat tekijät ovet keskenään vuorovaikutuksessa kaiken aikaa (Kan-

sanen 2004, 37).  

 

Nykyisin opettajan rooli nähdään ensi sijassa oppimisen tukijana ja auttajana tiedon välit-

tämisen sijasta. Koska opettajalta edellytetään mitä moninaisimpia tietoja ja taitoja tehtä-

vässään, tulee hänen kehittyä omassa työssään jatkuvasti. Opettajalla tulee olla yleistä kas-

vatuksellista ymmärrystä, jonka hän on hankkinut toisaalta koulutuksen, toisaalta itseopis-

kelun ja elämänkokemuksen avulla. Opettajan pedagogista toimintaa ohjaavat koulutuksen 

ja kokemuksen pohjalta muotoutunut käyttötieto, käyttöteoriat, jotka koostuvat yleensä 

kasvatukseen, opetussuunnitelmaan, opetukseen ja oppilaaseen liittyvästä tiedosta ja ym-

märryksestä. Opettajan opetukseen vaikuttavat merkittävästi hänen käsityksensä oppimises-

ta, oppilaasta oppijana ja tiedosta. (Aho 1998, 22–24.) 

 

3.2.1 Opetuksen organisointi 

 

Oppiminen on aina oppilaan monen aktiivisen toiminnan tulosta, johon vaikuttavat hänen 

muun muassa aikaisempi tieto, motivaatio ja oppimisympäristö (Aho 1998, 24). Jokainen 

ihminen oppii eri tavalla ja sen vuoksi on kehitetty lukuisia erilaisia tapoja, joilla voidaan 

organisoida opetusta. Seuraavaksi esitellään neljä yleisintä tapaa organisoida opetusta.  

 
Yksilöllinen työskentely. Yksilöllisessä työskentelyssä kukin ryhmän jäsen suorittaa teh-

tävänsä itsenäisesti. Hän voi olla vuorovaikutuksessa ohjaajan tai ryhmän muiden jäsenten 

kanssa, mutta hän on itse vastuussa etenemisvauhdistaan ja tuloksista. Tämä korostaa yksit-

täisen oppilaan omaa etua ja etenemistä. Yksilöllisessä työskentelyssä käytetään nykyisin 

apuna joko kirjallisia tai audiovisuaalista materiaalia. Yksilöllisen työskentelyn merkittävä 
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etu on se, että se aktivoi koko opetusryhmän ja antaa parhaimmillaan jokaiselle mahdolli-

suuden edetä omien edellytystensä mukaisesti. Vahvat ja heikot voivat edetä oman halunsa 

mukaan. Monien taitojen harjoittamisessa yksilöllinen työskentely on suorastaan välttämä-

töntä. Opiskelijalla on päävastuu opiskelun etenemisestä ja tuloksista. Yksilöllisen tuen ja 

palautteen avulla opettaja kannustaa opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja vastuun ottamiseen. 

Opiskelijan rooliin kuuluu omaehtoinen sitoutuminen opiskelun tavoitteisin ja vastuun op-

pimiseen omasta kehittymisestä. Yksilöllinen työskentely voi aiheuttaa kilpailua, jolla on 

sekä positiivisia että negatiivisia seuraamuksia. Tällaisessa kilpailutilanteessa opiskelija 

saattaa asettaa itselleen korkeammat tavoitteet, jolloin opiskelu tehostuu. Toisaalta kilpailu 

voi lannistaa ja vähentää muita heikommin menestyvien oppilaiden opiskeluhalukkuutta. 

(Aho 1998, 25; Vuorinen 1997, 107–110.) 

 

Pienryhmätyöskentely. Pienryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan opetusta, joka tapahtuu ai-

nakin pääosin ryhmän ehdoilla, ja jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus olla 

vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Opettaja antaa ryhmille työskentely-

ohjeet ja jättää tehtävän suorittamistavan, työnjaon ja ajankäytön osittain tai kokonaan 

ryhmän vastuulle. Opettaja on kuitenkin tavoitettavissa ja häneltä saa konsultointiapua teh-

tävän suorittamiseen. Keskeistä pienryhmätyöskentelyssä on vastuun jakautuminen työs-

kentelyn aikana ja vuorovaikutus ryhmäläisten kesken. (Vuorinen 1997, 92–95.) Pienryh-

mätyöskentelyä voidaan kutsua myös yhteistoiminnalliseksi oppimiseksi, jossa painotetaan 

sosiaalis-kognitiivista oppimista ja sen viittä periaatetta: ryhmän jäsenten positiivista keski-

näistä riippuvuutta, vuorovaikutteista viestintää, yksilöllistä vastuuta, sosiaalisia taitoja 

sekä yhteistä toiminnan arviointia 

  

Työskentelytavoista ja tavoitteista riippuen toimivan pienryhmän koko on 2–12 jäsentä. 

Kahden tai kolmen hengen ryhmät ovat joustavuutensa takia käyttökelpoisia mitä erilai-

simmissa tilanteissa. Pienryhmä on ihmisen luonnollisin tapa asua, tehdä työtä, ratkoa on-

gelmia ja huvitella. Pienryhmässä voidaan myös maksimoida potentiaalisten resurssien 

käyttö. Pienryhmän etuja ovat aktiivisen toiminnan ja vuorovaikutuksen runsaat mahdolli-

suudet, opiskelijoiden vastuun, yhteistoimintakyvyn ja yhteenkuuluvuudentunteen kehittä-

minen ja mahdollistaa uusien asioiden opettelemisen kynnystä. (Vuorinen 1997, 92–97.)  
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Vuorisen (1997, 95) mukaan tavoitteiden kolmijakoa – tiedot, asenteet, taidot – ajatellen 

ryhmätyöskentely on vahvimmillaan silloin, kun pyritään asennemuutoksiin painostusta tai 

manipulaatiota käyttämättä. Pienryhmässä tapahtuva työskentely vaikuttaa asenteisiin sel-

västi voimakkaammin kuin esittävä opetus tai yksilöllinen työskentely.  Opettajalla on 

muuttuva rooli asiantuntijasta työskentelyn ohjaajaksi ja hänen on luotettava ryhmien ky-

kyyn ottaa vastuuta työskentelystään. 

 

Suurryhmäopetus. Vuorinen (1997, 76–78) tarkoittaa suurryhmäopetuksella (frontaaliope-

tuksella, luokkaopetuksella) opetusta, jossa koko ryhmä etenee samassa tahdissa opettajan 

toimiessa yleensä vuorovaikutuksen ohjaajana. Sananmukaisesti käännettynä frontaaliope-

tus merkitsee edestäpäin johdettua opetusta. Luokkahuoneopetukselle onkin tunnusomaista, 

että siinä vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken on yleensä hyvin vähäistä. Työskentely 

tapahtuu koko ajan opettajan kontrolloimana - keskustelussakin aihe ja keskustelutavan 

valinta tapahtuu hänen johdollaan. Opetuksen lisäksi hän kontrolloi myös työrauhaa ja ryh-

tyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen parantamiseksi. Frontaaliopetus on tehokasta, sillä sen 

avulla pystytään opettamaan tietty määrä informaatiota suurelle ryhmälle nopeasti, opetta-

jan on helpompi kontrolloida koko ryhmää, opetusrituaalina tilanne on tuttu ja turvallinen 

ja ei tarvitse jännittää yllätyksiä ja frontaaliopetus tuottaa opettajalle mielihyvää antaessaan 

hänelle mahdollisuuden toteuttaa itseään. Pienryhmän ja suurryhmän raja kulkee 10–12 

henkilön välillä. (Vuorinen 1997, 76–78.) 

 

Monimuoto-opetus. Monimuoto-opetuksessa oppimisen katsotaan koostuvan useasta eri 

elementistä. Perinteisesti nämä elementit ovat jaettu kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: 

lähiopetukseen, etäopetukseen ja itseopiskeluun. Myös työssä oppimista on pidetty omana 

osa-alueenaan. Lähiopetuksessa opettajan ja oppilaan/oppilaiden välitön vuorovaikutus. 

Kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen merkitys on moniuoto-opetuksessa, kuten kasvatuksessa 

yleensäkin olennainen piirre. Erityisesti etäopiskelussa vuorovaikutus tulisi huomioida riit-

tävällä tavalla. Vuorovaikutusta tulisi aikuisopiskelussa hyödyntää myös opiskelijoiden 

kesken, jolloin opiskelijat voisivat jakaa oman erityisosaamisensa ja elämänkokemuksensa 

koulutuksessa. (Kiviniemi 1993, 33–48.) 
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Yksilö-, pienryhmä- ja suurryhmäopetus sekä monimuoto-opetus palvelevat erilaisia oppi-

mistavoitteita. Kun oppimistehtävä vaatii yksityiskohtien opiskelua tai intensiivistä keskit-

tymistä asioiden mieleen painamiseksi, yksilötyöskentely on todennäköisesti tuloksellisinta. 

Pienryhmätyöskentely sopii taas erinomaisesti kompleksisten ongelmaratkaisutehtävien 

ratkaisemiseen. Toisaalta on myös väitetty, että yhteistoiminnallinen oppiminen on tehok-

kain tapa opiskella. (Aho 1998, 26.) Yhteistoiminnallisen opetuksen organisointi ei ole aina 

mahdollista. Resurssit kuten aika, paikka, raha, opiskelijamäärä ja tila määrittelevät usein 

opetuksen muodon, jolloin päädytään helposti toteutettavaan suurryhmäopetukseen. Elin-

ikäisen oppimisen myötä on etsitty uusia ja joustavia tapoja organisoida opetusta. Moni-

muoto-opetus on joustavuutensa vuoksi saavuttanut suurta suosiota, sillä se mahdollistaa 

opiskelijalle sopivan yksilöllisen etenemisen monista erilaisista vaihtoehdoista.    

 

3.2.2 Opetusmenetelmät 

 

Opetuksen perinteinen malli pohjautuu opetuksen tavoitteisiin, opetusjärjestelyjen suunnit-

teluun, suunnitelman toteuttamiseen ja oppimistulosten arviointiin. Opettamisen hyvä 

suunnittelu vaikuttaa merkittävästi opetuksen onnistumiseen. Tämän vuoksi on syytä kiin-

nittää erityisesti huomiota opetusmenetelmiin. Tässä yhteydessä opetusmenetelmällä tarkoi-

tetaan sitä lähestymistapaa, jolla opiskelu organisoidaan tai opetuskohdetta käsitellään. Se 

sisältää opetuksen organisoinnin ja muut opetukseen liittyvät näkökulmat. (Leino ym. 1997, 

43.) Salon (1926, 50) mukaan opetusmenetelmän avulla pyritään määrätietoisesti ja harki-

tusti etsimään tietä, jota opettaja voisi käyttää ohjatakseen oppilasta voimiaan kehittäen ja 

jalostaen valtaamaan opetusainesta sivistysomaisuudekseen ja siveellisen persoonallisuu-

tensa kasvamiseksi.  

 

Esittävä opetus. Esittävä opetus tarkoittaa luentoa, esitelmää, puhetta tai alustusta. Esityk-

sen pitäjä voi havainnollistaa opetustaan piirroksilla, kuvilla tai ääninäytteillä. Tyypillistä 

esittävälle opetukselle on yksisuuntainen viestintä opettajalta ryhmälle. Työtapa soveltuu 

parhaiten asioiden kuvaamiseen, tietojen jakamiseen sekä erilaisten näkemysten ja kannan-

ottojen esittämiseen. Työtapa mahdollistaa suuren määrän informaation levittämisen ja mi-

nimaalisen valmistautumisajan. Työtapa on mahdollinen myös monenlaisissa tiloissa. 
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Ihmisen kuuloaisti on melko puutteellinen informaation vastaanottajana. Tutkimusten mu-

kaan ihminen muistaa kuulemastaan 20 %, näkemästään 30 %, kuulemastaan ja näkemäs-

tään 50 %, puhumastaan, näkemästään ja kuulemastaan 70 % ja tekemästään, puhumastaan, 

näkemästään ja kuulemastaan 90 %. (Vuorinen 1997, 47.) Tämä asettaa luennoitsijalle suu-

ren haasteen. Edistääkseen muistettavuuttaan on esittävän opetuksen oltava selväpiirteisesti 

jäsennelty ja pääasioita on korostettava painotuksella. Asiat on osattava esittää johdonmu-

kaisesti ja loogisesti, että kuulijoiden on helppo seurata opetusta (Suonperä 1980, 153).  

 

Esittävän opetuksen tehokkuus riippuu suuresti myös esityksen pitäjän persoonallisista tai-

doista, eikä vähiten hänen karismastaan. Opettajan tulee käyttää koko persoonaansa työs-

sään. Oleellinen osa sitä on avoin kontakti kuulijoihin, mikä syntyy persoonallisesta sanot-

tavasta, aidosta vuorovaikutuksesta ja katsekontaktin avulla syntyvästä yhteydestä. Esittävä 

opetus kaipaa yleensä tuekseen keskustelua joko kysymysten, yleiskeskustelun tai pien-

ryhmätyöskentelyn muodossa, koska esitelmä ohjaa vain heikosti tosiasioiden tulkintaan, 

soveltamiseen tai harjoitteluun. (Vuorinen 1997, 78–81.)  

 

Keskusteleva luokkaopetus.  Kysymysten esittäminen on oleellinen osa opetusta ja oppi-

mista, sillä sekä opettajan kysely että yhteiskeskustelut auttavat syventämään luentojaksoja. 

Kysymykset ovat keino saada selville, mitä opiskelijat tietävät ja toisaalta se on keino he-

rättää huomiota. Ryhmän aktiivisuus lisääntyy, ja opettaja voi saamansa palautteen avulla 

tarkentaa esitystään huomioiden ryhmän odotukset ja edellytykset. Kysymysten esittäminen 

on aikuiskoulutuksessa merkittävä opetusmetodi.  Tämä työtapa on parhaimmillaan silloin, 

kun työskentelyyn on tuotava huomattavan paljon uutta materiaalia, ja sen ymmärtäminen, 

tulkinta ja sovellus vaativat perusteellisempaa käsittelyä kuin mihin luento antaa mahdolli-

suuksia.  (Vuorinen 1997, 81–89.)  

 

Demonstraatio. Demonstraatiolla tarkoitetaan jonkin idean, taidon tai toimintamallin esit-

tämistä tosi tilanteen ulkopuolella. Se toimii parhaiten käytännön taitojen harjoittelemiseen. 

Parhaiten demonstraatio toimii silloin, kun ohjaaja opettaa sellaisia taitoja, jotka itse asiassa 

ovat koko ajan havainnoitavissa hänen opetustyössään. Demonstraatiot vaativat suhteellisen 

pienen ryhmän ja paljon aikaa. (Vuorinen 1997, 89–91.)  
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Yhteistoiminnallinen projektioppiminen.  Yhteistoiminnallisuus, yhteisvastuu ja oppilai-

den aktivoiminen projektien avulla ovat tehokkaita työvälineitä oppimisessa. Projektioppi-

misella tarkoitetaan suhteellisen pitkäkestoista, mielekkäiden ongelmien ympärille rakentu-

vaa prosessia, joka integroi eri tieteen- tai tiedonalojen käsityksiä ja käsitteitä. Sen pyrki-

myksenä on saattaa oppijat ratkaisemaan autenttisia ja mahdollisimman todellisen tuntuisia 

ongelmia täsmentämällä ongelmanasettelujaan, kokoamalla tietoa, keskustelemalla ideoista, 

keräämällä ja analysoimalla dataa, tulkitsemalla tuloksia, tekemällä johtopäätöksiä ja 

kommunikoimalla ideoitaan ja löydöksiään muille. Keskeistä metodissa on sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen lisääminen, jossa oppijan aktiivinen omakohtainen toiminta ja jatkuva merki-

tysten ja käsitysten rakentaminen edesauttavat oppimista. Sanhlberg mainitsee kolme yh-

teistoiminnallisen oppimisen ydinpiirrettä: Ryhmän jäsenten välisen sosiaalisen riippuvuu-

den vahvistaminen, ryhmätaitojen ja asenteiden harjoittaminen ja oman ryhmän toiminnan 

kriittinen arviointi ja reflektointi. (Uusikylä & Atjonen 2000, 111; Eteläpelto & Rausku-

Puttonen 1999, 202.) 

 

Opetuskeskustelut. Opetuskeskustelulle on tyypillistä, että opettaja ja oppilaat osallistuvat 

yhdessä tasavertaisina keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Se on tasavertaista vuorovai-

kutusta kaikkien osallistujien kesken. Sokrateen dialogimenetelmässä hän esitti kysymyksiä 

oppilailleen, että he oppisivat enemmän totuutta. Sokrates painotti oppimaansa viisautta - 

miten vähän hän loppujen lopuksi tiesi ja sitä, että keskusteluissa me voimme testata kriitti-

sesti omia ajatuksiamme ja havaita niiden virheellisyyksiä.  (Uusikylä & Atjonen 2000, 

112.) Dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta vain silloin jos keskusteluun osallistuvat 

henkilöt ovat tasavertaisia toisiinsa nähden. Dialogissa keskustelijat esittävät eripituisia 

lausumia, jotka ovat esimerkiksi kysymyksiä, vastauksia esitettyihin kysymyksiin, keskus-

telun uudelleen suuntaamista tai lausumien rakentelu. Dialogi sisältää seurustelevaa, kyse-

levää, väittelevää ja neuvovaa vuoropuhelua. (Lähteenmäki 2006.) 

 

Mestari-oppipoikakoulutus. Mestari-oppipoikakoulutuksessa keskeisiä elementtejä ovat 

mallintaminen, valmentaminen, rakennustelineiden pystytys, artikulointi, reflektointi sekä 

tutkiminen. Mallintamisessa opiskelija seuraa opettajan tai muun ekspertin ongelmanratkai-

sua tai tehtävän suorittamista muodostaen samalla omaa mentaalimallia. Opettaja voi edis-
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tää mentaalimallin syntymistä esimerkiksi ajattelemalla ääneen. Valmentamisessa opettaja 

pyrkii tukemalla parantaa oppilaan suoritusta esimerkiksi antamalla palautetta ja vihjeitä. 

Tukitelineiden pystyttämisessä tavoitteena on tukea oppilaan itseohjautuvuutta esimerkiksi 

vihjeillä, tukitoimilla, keskusteluilla ja materiaalisella tuella. Artikuloinnin tarkoituksena on 

ohjata oppilaita ulkoistamaan ja käsitteellistämään tietoaan ja ajatteluaan tehtävän suorituk-

sen yhteydessä esimerkiksi raporttien, kaavioiden ja keskustelujen avulla. Reflektoinnin 

avulla opettaja kannustaa oppilaita vertaamaan omia suunnitelmiaan, ratkaisujaan, mentaa-

limallejaan sekä toimintatapojaan esimerkiksi opettajan tai oppilastovereiden ratkaisuihin. 

Opettajan tehtävä on myös rohkaista oppilaita tutkimaan ja testaamaan suunnitelmia, ideoi-

ta ja ratkaisumalleja. Tutkimisen tavoitteena on saada työskentelyyn enemmän itsenäisyyt-

tä, hypoteettis-deduktiivista ajattelua ja yleensäkin ongelmatilanteisiin kohdistuvaa pohdin-

taa. (Enkenberg 1998, 174–175.) 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
 
 
Jeesuksesta on kirjoitettu enemmän tutkimuksia kuin kenestäkään muusta antiikin aikana 

eläneestä henkilöstä. Lähdeaineistoa on runsaasti verrattuna niihin tietoihin, joita monista 

muista antiikin henkilöistä on säilynyt jälkimaailmalle. Viime vuosikymmeninä on tutkijoi-

den käyttöön saatu myös uusia lähteitä, jotka valaisevat Jeesuksen toiminnan kulttuurista ja 

yhteiskunnallista taustaa. Tästä huolimatta yleisesti hyväksyttyä tietoa Jeesus-tutkimuksen 

ydinkysymyksistä ei ole juurikaan tullut lisää. Tämän voi todeta vertaamalla uusimpia tie-

teellisiä esityksiä historiallisesta Jeesuksesta, sillä niiden ehdottamat teoriat Jeesuksen toi-

minnan alkuperistä ja sanoman keskeisestä sisällöstä ovat erilaisia ja usein toisiinsa nähden 

ristiriitaisia. Tutkijoiden hahmottelemat kuvat Jeesuksesta vaihtelevat filosofisesta apoka-

lyptiseen lopun ajan julistajaan tai henkien karkottajasta yhteiskunnalliseen uudistajaan. 

Esitettyjen teorioiden runsauteen vaikuttaa monet seikat: Jeesuksesta kertovat lähteet ovat 

itsessään ristiriitaisia, varhaiskristillisten kirjoittajien käsitys historiallisesta totuudesta oli 

erilainen kuin meidän ja se tosiasia, että useimmilla tutkijoilla on tai on ollut jonkinlainen 

suhde johonkin kristilliseen järjestöön, minkä vuoksi Jeesuksen hahmo on ollut tutkijalle 

tärkeä. Jeesuksen elämästä ja persoonasta voidaan kirjoittaa historiantutkimuksen kannalta 

mielekkäästi siitäkin huolimatta, että tutkittava kohde kätkeytyy moninkertaisen kulttuuris-

ten ja uskonnollisten tulkintojen taakse. Tutkimus voi kaikesta huolimatta tuottaa näkökul-

mia ja tiedon palasia, jotka antavat mahdollisuuden ymmärtää kristinuskon alulle pannutta 

historiallista kehityskulkua. (Uro 1997, 108.) 

 

Jeesus-tutkimuksella on ollut useita historiallisia suuntauksia ja monia merkittäviä tutkijoita 

kuten Hermann Reimarus, David Strauss ja Ernest Renan varhaiskirkon ajoista lähtien. Rä-

säsen (1997, 27) mukaansa moderni ”kolmannen aallon” tutkimus on jakautunut kahteen 

varsin erilaiseen haaraan, joita voidaan nimittää eskatologiseksi ja epäeskatologiseksi. Vuo-

sisadan vaihteessa olivat samantapaiset vaihtoehdot vastakkain. Tällä hetkellä Q-lähde ja 

sen olemassaolo ovat keskustelun aiheena. Vaikka monet tutkimuksen kohteet ovat pysy-

neet samoina Jeesus-tutkimuksen alkuajoista lähtien, on tutkimuksessa saavutettu ilmeisen 

pysyvästi esimerkiksi seuraavat seikat: Johanneksen evankeliumina avaimena käyttävää 
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Jeesus-tutkimukseen ei ole paluuta, synoptisten evankeliumien aineksen kriittinen seulonta 

on saanut pysyvän sijan tutkimustyössä ja enää ei kukaan voi ajatella tutkivansa Jeesusta 

jäsentämättä hänen toimintaansa Palestiinan sosiaaliseen todellisuuteen ja juutalaisuuden 

uskonnolliseen maailmaan. (Räsänen 1997, 10–27.)   

 

Jeesuksen ajan Palestiinaa, sen politiikkaa, kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta sekä sen 

ajan ihmisten elämää jäsentäviä uskonnollisia vakaumuksia ja tapoja on tutkittu paljon. 

Tutkimuksen kohteena ovat olleet Palestiinan maantieteelliset alueet kuten Galilea, Sama-

ria, Juudea sekä tärkeimmät kaupungit Sepforis ja Jerusalem. Palestiinan poliittinen historia 

jakautuu Jeesus-tutkimuksessa Herodes Suuren- ja Pontius Pilatuksen aikaan. Palestiinan 

poliittista historiaa, uskontoa ja sosiaalisia oloja ei voida ymmärtää oikein, ellei ota huomi-

oon ajan vallitseva henkeä, hellenismiä. Ajanlaskun alun juutalaisuus oli monimuotoinen 

uskonto, joka sulki piiriinsä useita erilaisia suuntauksia ja ryhmittymiä. Uudessa testamen-

tissa mainitaan omina ryhminään fariseukset, saddukeukset, lainopettajat ja ylipapit. Jose-

fuksen mukaan oli vielä yksi juutalainen ryhmä, essealaiset. Se, mitä nykyisin kutsumme 

uskonnoksi, läpäisi koko ensimmäisen vuosisadan aikaisen yhteiskunnan ja sävytti ihmisten 

elämää syntymästä kuolemaan. Tästä huolimatta tietyt uskomukset, tavat, riitit, paikat ja 

ajat olivat erityisen pyhiä ja jäsensivät ihmisten elämää. Sen ajan merkittäviä juhlia olivat 

sapatti, pyhiinvaellusjuhlat, pääsiäinen, viikkojuhla, lehtimajajuhla, uusivuosi, sovituspäi-

vä, hanukka, purim, syntymä ja ympärileikkaus, vihkiminen ja avioliitto sekä kuolema ja 

hautaus. Jeesuksen elämä ja toiminta olivat osa monimuotoista juutalaisuutta, jonka tunte-

minen on välttämätöntä ymmärtääkseen Jeesuksen historiaa ja sanomaa. Kristinuskoon siir-

tyi monia juutalaisuuden tapoja, mutta monille tavoille annettiin uusi sisältö tai uusia mer-

kityksiä. Historian aikana teologit ovat korostaneet juutalaisuuden ja kristinuskon vastak-

kaisuutta enemmän kuin yhteisiä piirteitä. Uudet tekstilöydöt, arkeologiset kaivaukset ja 

vanhojen tekstien uusi tulkinta ovat kuitenkin muuttamassa tätä puolueellista tulkintaa. 

(Huuhtanen & Martola 1997, 52–105.) 

 

Jeesus-tutkimuksessa on pohdittu Johannes Kastajan historiallista taustaa ja hänen opetus-

taan sekä niiden suhdetta Jeesukseen. Jeesus sai ratkaisevia vaikutteita toiminnalleen kasta-

jaliikkeen yhteydessä. Monissa historiallista Jeesusta koskevissa tutkimuksissa katsotaan, 
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että Jeesus olisi ollut Johannes Kastajan oppilas. Toisaalta useat tutkijat pitävät oletusta 

arveluttavana. Erimielisyyden taustalla on meille säilyneen informaation moniselitteisyys ja 

teologinen ongelma Jeesuksen olemuksesta ja tehtävästä. Johannes Kastajan ja Jeesuksen 

suhteen epäselvyydestä huolimatta ehtoollisen ja kasteen säilymistä kristillisen elämän tun-

nusmerkkeinä voidaan perustellusti pitää Johannes Kastajan vaikutuksena. (Uro 1997, 106–

145.) 

 

Jeesuksen opetuksen aitoutta on tutkittu kahdesta näkökulmasta: miten aito Jeesuksen ope-

tus voidaan erottaa myöhemmästä teologisesta tulkinnasta ja miten tutkijan kokonaiskuva 

Jeesuksen toiminnan luonteesta vaikuttaa erittelyn tuloksiin. Uuden testamentin tutkijat 

ovat keskustelleet vilkkaasti periaatteista, joiden mukaan Jeesuksen alkuperäistä sanomaa 

olisi etsittävä. Historiantutkimuksen ja lähdekritiikin yleisperiaatteiden pohjalta eksegeetit 

ovat esittäneet erityiskriteerejä aidon Jeesus-materiaalin tunnistamiseksi: Moninkertaisten 

todistusten-, erilaisuuden-, vaikutushistorian-, koherenssikriteeri ja kielellisen tarkkuuden 

periaate. Uusimman Jeesus-tutkimuksen selkein vedenjakaja on kysymykset, miten arvioi-

daan Jeesuksen julistuksen suhde varhaisjuutalaiseen apokalyptiikkaan ja sen aikaiseen 

politiikkaan. Kuva Jeesuksen julistuksesta jää aukolliseksi. Jeesus puhui valtakunnan kas-

vusta, ilmitulosta ja yllättävästä saapumisesta. Kaikkia näitä kuvia yhdistää ajatus valta-

kunnan murtautumisesta suorastaan väkisin keskelle vallitsevaa todellisuutta. Toinen kes-

keinen piirre näyttää olleen se epäsovinnaisuus, jolla hän vaati ihmisiä ottamaan kantaa 

valtakunnan puolesta. Jeesuksen julistamalle elämäntavalle oli ominaista sisäisen eheyden 

vaatimus, joka suuntautui kultillista hurskautta, puhtausintoilua ja papillista hierarkiaa vas-

taan. (Syreeni 1997, 146–147.)  

 

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota myös Jeesuksen seuraajiin. Uuden testamentin evanke-

liumit kertovat yksimielisesti, että Jeesuksen lähimpien seuraajien joukossa oli naisia. Var-

hemmassa tutkimuksessa naisten roolia Jeesus-liikkeessä pohdittiin suhteellisen vähän, 

mutta parina viime vuosikymmenenä naisnäkökulma on vallannut alaa raamatuntutkimuk-

sessa. Tämän vuoksi kysymykset Jeesuksen naisoppilaiden asemasta ja tehtävästä ovat ol-

leet paljon esillä, vaikka niihin vastaaminen on vaikeaa koska käytettävissä olevat lähteet 

kertovat varsin vähän naisista ja heidän toiminnastaan ja lähteissä tarkastellaan asioita 
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yleensä hyvin mieskeskeisesti. Niinpä naisten elämää, asemaa ja vaikutusta koskeva infor-

maatio on usein luettava rivien välistä. Hokkasen (2006, 11–15) mukaan naisen asema 

roomalaisessa Palestiinassa oli rajoitettu monin tavoin. Naiset vaikuttivat pääsääntöisesti 

kotona, mutta Uusi testamentti ja toisen temppelin ajan juutalainen kirjallisuus tuntee poik-

keuksia säännöissä. Jotkut Uuden testamentin evankeliumeissa esiintyvät maininnat, jotka 

koskevat naisoppilaita, heijastelevat pikemminkin tekstin kirjoittamisajan kuin Jeesuksen 

oppilaspiirin tilannetta. Feministinen raamatuntutkimuksessa Jeesus kuvataankin usein erit-

täin naismyönteiseksi. Tähän näkemykseen voidaan päätyä vertaamalla keskenään Jeesuk-

sen ja myöhemmän rabbiinisen juutalaisuuden asennetta naisiin. Monet tutkijat kuitenkin 

korostavat, että Sirakin kirja, Josefuksen kirjoitukset ja rabbiiniset tekstit heijastavat vain 

tiettyjä juutalaisuuden suuntauksia. Rabbiininen kirjallisuus ei itsessäänkään edusta yhte-

näistä, johdonmukaista naiskuvaa. (Marjanen 1997, 178–207.) 

 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmäksi tutkimukseksi nousee Thomas Kroksmar-

kin (1996, 103–135) tekemä tutkimus “How Did Jesus Teach? The evangelists´description 

of the methodology of Jesus”. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla opetusta kristillisen 

aikakauden alussa Jeesuksen opetusmenetelmiä evankelistojen kuvauksen mukaisesti.  Tut-

kimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytännöllinen ja teoreettinen didaktiikka. En-

simmäinen alue kattaa autodidaktiikan ja opettaja didaktiikan, jonka tiedontaso koostuu 

opetuksen tietämisestä. Toinen alue sisältää tieteellisen didaktiikan ja filosofisen didaktii-

kan, jonka tiedon tason sisältää opetuksen tiedon. Teoreettinen didaktiikka sisältyy kvalita-

tiiviseen historiallis-metodologiseen yrittää tulkita ja kuvailla aineistoa. Tieteellisessä me-

todissa phenomenologista ontologiaa ja sillä on yhteys ideoiden historiaan ja hermeneutiik-

kaan. Sitä kutsutaan historiograafiseksi hermeneuttiseksi didaktiikaksi. Tuloksena on sys-

temaattinen laadullinen kuvauksen analyysi.  

 

Kroksmark päätyi tutkimuksessa jakamaan Jeesuksen opetus neljään eri kategoriaan: ope-

tukselliset metodit, vuorovaikutukselliset metodit, toiminnallinen metodologia ja muut me-

todit. Kuhunkin metodikategoriaan hän sijoitti siihen soveltuvat metodit seuraavasti:  
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1. Opetukselliset metodit  

a) Luennot 

b) Kirjoitukset  

c) Paraabelit ja narratiivit  

d) Havainnollistus  

e) Hiljaisuus  

2. Vuorovaikutukselliset metodit  

a) Keskustelu, dialogi  

b) Neuvottelu  

c) Kysymykset, vastakysymykset ja vasta-

ukset  

3. Toiminnallinen metodologia  

a) Visuaalis-konkreettinen/objekti 

-luennot  

b) Draama 

c) Havainnollistuksen metodologia 

d) Projekti metodi  

4. Muut metodit  

a) Kuulustelu  

b) Ohjelmoitu ohjaus  

c) Toiston metodi  

 

KUVIO 5. Jeesuksen opetusmetodologian pää- ja alakategoriat. (Kroksmark, 1996, muo-

kattu) 

 

Jeesuksen elämä ja lyhyt julkinen ura ovat askarruttaneet tutkijoita jo kahden vuosituhan-

nen ajan. Jeesus-tutkimuksen kiehtovuus on siinä, että nämä Jeesukseen liittyvät kysymyk-

set ovat kietoutuneet syvälle länsimaalaisen kulttuurimme rakenteisiin. Tässä on tarkasteltu 

vain muutamia näkökulmia Jeesus-tutkimuksesta. Todettakoon vielä, että Uuden testamen-

tin tutkijoilla ei ole esittää yhtenäistä, laajalti hyväksyttyä kokonaiskuvaa Jeesuksen toi-

minnasta ja opetuksesta. Eri teoriat ja Jeesus-kuvat kilpailevat keskenään nyt niin kuin 

menneinäkin vuosikymmeninä. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Jeesus aloitti toimintan-

sa Johannes Kastajan lähipiirissä ja vaikutti Galileassa kiertävänä parantajana ja saarnaaja-

na, jonka yhtenä keskeisenä aiheena oli ”Jumalan valtakunnan” julistaminen. Jeesus teki 

seuraajineen ainakin yhden pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin, missä hän joutui hankaluuk-

siin temppeliauktoriteettien ja roomalaisten viranomaisten kanssa kohtalokkain seurauksin. 

Näissä Jeesuksen viimeisten päivien tapahtumissa naisoppilailla oli tärkeä rooli. (Uro 1997, 

250.)  
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄN KUVAUS 
 
 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tutkimuksen kohteena on Jeesuksen opetustoiminta sellaisena kuin evankeliumit sen ku-

vaavat. Teoreettisessa osassa on tutustuttu Jeesukseen historiallisena henkilönä, evanke-

liumeihin ja juutalaisuuteen. Näiden lisäksi on tarkasteltu oppimista ja opettamista. Erilaisia 

oppimiskäsityksiä on painotettu eri aikoina ja myös opetusmenetelmiä on kehitetty vastaa-

maan paremmin sen hetkisiä oppimiskäsityksiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tar-

kastella Jeesuksen opetustoimintaa. Tavoitteena on tutkia missä ja ketä Jeesus opetti, miten 

hän organisoi opetuksensa, millaisia opetusmenetelmiä hän käytti ja miten hänen opetuk-

sensa vaikutti kuulijoihin.  

  

5.2 Tehtävänasettelu 
 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Ketä ja missä Jeesus opetti? 

- Millaisia henkilöitä Jeesus opetti? 

- Millaisissa paikoissa Jeesus opetti? 

2) Miten Jeesus opetti? 

- Miten Jeesus organisoi opetuksensa? 

- Millaisia opetusmenetelmiä Jeesus käytti? 

3) Miten Jeesuksen opetus vaikutti? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
 

6.1 Tutkimusaineisto 
 

Raamatusta Uuden Testamentin puolelta löytyvät neljä evankeliumia (Matteus, Markus, 

Luukas ja Johannes) sisältävät valittuja kirjoituksia siitä, mitä Jeesus teki ja sanoi. Evanke-

liumit kirjoitettiin siksi, että kristityt pitivät välttämättömänä kirjoittaa muistiin silminnäki-

jöiden kertomukset Jeesuksesta koska ihmiset, jotka olivat tavanneet ja läheisesti tunteneet 

Jeesuksen alkoivat vähitellen kuolemaan. Evankeliumeilla haluttiin myös rohkaista ja antaa 

hengellistä tukea usein vaikeissa olosuhteissa eläville varhaiskristillisille seurakunnille. 

Nämä neljä dokumenttia valittiin myöhemmin Uuden testamentin kaanoniin, mikä vahvis-

tettiin Rooman valtakunnan itäisessä kirkossa 300-luvun puolivälissä jKr. Läntisessä kir-

kossa kaanon sai vahvistuksensa saman vuosisadan lopussa. Molemmissa kirkoissa hyväk-

syttiin mukaan vain ne kirjat, joilla oli ollut riittävästi arvovaltaa varhaiskristillisessä seura-

kunnassa. (Raamatun liitteet, 1992.)  

 

Aejmelaeuksen (2007, 102) mukaan evankeliumit eivät alunperin edes halunneet vastata 

kysymykseen millainen Jeesus oli, mutta juuri ne tarjoavat sen aineiston, josta historiallisia 

tosiasioita koskevat päätelmät on tehtävä. Tämän vuoksi on perusteltua ajatella, että evan-

keliumit antavat systemaattisimman ja luotettavimman kuvan Jeesuksen opetustoiminnasta. 

Olen valinnut tutkimusaineistokseni kaikki neljä evankeliumia, sillä jokainen evankeliumi 

kuvaa Jeesusta ja hänen opetustoimintaansa omalla erityisellä tavallaan. Redaktiokriittisen 

metodin avulla on kartoitettu perusteellisesti evankeliumien erityisluonnetta ja kirjallista 

rakennetta, kirjoittajan teologisia ja muita painopistealueita sekä kirjoitustilannetta sillä 

jokaisella kirjoittajalla on oma kielensä ja tyylinsä sekä muista poikkeavaa aineistoa, ker-

tomuksia ja puheita.  

 

Vaikka päähenkilö on kaikissa kirjoituksissa sama, niin jokainen kirjoittaja antaa hänestä 

erilaisen kuvan. Matteus tarkastelee Jeesuksen persoonaa ja toimintaa Vanhan testamentin 
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perspektiivistä, ”vanhan ja uuden uskon” jännitteisestä suhteesta käsin. Matteus kuvaa Jee-

susta ennen kaikkea seurakunnan opettajana, jonka opetus muodostuu muun muassa lain 

tulkinnasta, vertauksista ja seurakunnan elämää koskevista ohjeista. Keskeisiä teemoja ovat 

ihmisten vastuullisuuden, keskinäisen huolenpidon ja anteeksiantamisen tärkeyden koros-

taminen. Toiminnallinen Markuksen evankeliumi kuvaa Jeesusta salaisuuttaan varjelevana 

Jumalan Poikana, Messiaana joka kulkee kohti kärsimystään. Evankeliumissa korostetaan 

ihmetekoja ja vastustajien kanssa käytyjä kiistoja. Markuksen evankeliumi Jeesuksen tausta 

ei näyttäydy merkityksellisenä. Luukas esittää näkökulman Jeesuksen ihmisyydestä kerto-

malla Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta. Hän asettaa Jeesuksen elämän osaksi kokonais-

valtaista pelastushistoriallista kehystä. Luukas kuvaa Jeesuksen hyväntekijänä ja vähäosai-

sista huolehtijana ja havainnollisten vertausten kertojana. Vain Luukkaan evankeliumista 

löytyvät useat vertaukset muun muassa tuhlaajapoika, laupias samarialainen ja fariseus ja 

publikaani. Johanneksen evankeliumissa Jeesus julistaa laajoissa puheosuuksissa, avoimesti 

ja alusta alkaen, ainutlaatuista asemaansa Jumalan ilmoittajana. Tietyistä inhimillistä piir-

teistä huolimatta Johanneksen Jeesus on ensisijaisesti jumalallinen hahmo, joka korotetaan 

ristin kautta kirkkauteensa, kun hän on ensin ilmoittanut Isän. Evankeliumi ei sisällä ainoa-

takaan kolmesta ensimmäisestä evankeliumista tuttua vertausta. (Kiilunen 1997, 44; Wal-

voord 1969, 123.) 

 

Evankeliumien aineisto on monitahoista, hajanaista ja ristiriitaista. Tämän vuoksi yhden 

evankeliumin tarkasteleminen jättää kokonaiskuvan kapeaksi ja on perusteltua päätellä, että 

luotettavimman ja monipuolisimman kuvan Jeesuksen toiminnasta saa tutkimalla näitä nel-

jää dokumenttia rinnakkain. Tutkimus pohjautuu kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyt-

töönottamaa Raamatun käännökseen. Vuoden 1992 käännös valittiin siksi, että se on tällä 

hetkellä yleisesti eniten käytetty raamatunkäännös. Käännös on hyvää nykysuomea ja kie-

liasultaan selkeä.   

 

6.2 Dokumenttiaineiston tutkiminen 
 

Kyseessä on dokumenttiaineiston teorialähtöisen sisällönanalyysin pohjalta toteutettava 

kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineistona käytetään Raamatun neljää evankeliumia. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Jeesusta opettajana näiden neljän dokumentin 

pohjalta. Tekstimuodossa olevan aineiston vuoksi tutkimukselle on valittu tulkitseva ote. 

 

Dokumenttiaineistosta kerättyjen analyysiyksiköiden suuren määrän vuoksi päädyttiin ana-

lysoimisessa käyttämään kvalitatiivista eli laadullista analyysiä, jota täydennettiin kvantita-

tiivisin menetelmin. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tutkittavien 

omien mielipiteiden ja odottamattomien seikkojen esiin tuomista. Laadullisessa tutkimuk-

sessa valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti ja käsitellään tapauksia ainutlaatuisina 

ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. Tyypillistä on se, että tutkimussuunnitelma muotoutuu 

tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 1998, 165.)  

 

Alasuutarin (1994, 31–34.) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta: ha-

vaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Pelkistämisvaiheessa aineistoa 

tarkastellaan kysymyksenasettelun kannalta ”oleellisimpien” tietojen mukaisesti, vaikka 

aineistoa voisi tutkia monesta eri näkökulmasta. Havaintomäärää karsitaan yhdistämällä 

havaintoja ja etsimällä yhteistä piirrettä havainnoille. Arvoituksen ratkaiseminen on tulos-

ten tulkintaa. Tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Tulkinnan luotettavuuteen vaikuttaa samaan ratkai-

sumalliin sopivien johtolankojen määrä: mitä enemmän niitä esiintyy, sitä luotettavammin 

ratkaisu on oikea.  

 

Suorannan (1999,121) mukaan dokumenttiaineistoon tutustuttaessa lukijalla voi olla jään-

teitä aiemmilta lukukerroilta, mutta myös joukko uusia ennakko-oletuksia siitä, mitä teks-

teistä rakentuisi. Ensimmäisessä vaiheessa tekstistä voi löytyä esimerkiksi toistuvia ilmai-

suja, kielikuvia tai muuta sellaista. Tarkoitus olisi löytää jotakin mihin voisi tarttua tar-

kemmin. Toisessa vaiheessa voisi ottaa käsittelyyn ne elementit, jotka tekstistä erottuivat. 

(Eskola & Suoranta 1999, 121.)  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä, joka soveltuu dokumenttiaineiston sys-

temaattiseen ja objektiiviseen analysointiin. Sisällönanalyysissä on seitsemän vaihetta: 1) 

Tutkijan herkistyminen, 2) Aineiston sisäistäminen ja teoretisointi, 3) Aineiston karkea 
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luokittelu, 4) Tutkimustehtävän täsmennys, käsitteiden täsmennyt, 5) Ilmiöiden esiintymis-

tiheyden toteaminen, poikkeusten toteaminen, uusi luokittelu, 6) Ristiinvalidointi ja 7) Joh-

topäätökset ja tulkinta. Aineiston analysointi tapahtuu aineiston ehdoilla, joten muodostet-

tuja luokkia voidaan tarvittaessa muuttaa ydinkategorioiksi. (Metsämuuronen 2005, 235.)   

 

6.3 Analyysin kuvaus 
 

Analyysiyksiköt muodostettiin siten, että jokaisesta evankeliumista valittiin ne kohdat, jos-

sa oli selkeä opetustapahtuma. Tässä tutkimuksessa opetustapahtuman täytyi sisältää kolme 

elementtiä: oppija, opettaja ja sisältö. Koska tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella Jee-

suksen opetustoimintaa, valittiin analyysiyksiköiksi vain ne kohdat, joissa Jeesus toimi 

opettajana. Opettajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka ohjaa oppimistapah-

tumaa. Näissä opetustilanteissa Jeesus vaikutti kuulijoihin määrätietoisesti. Opetuksen si-

sältöä ei tarkastella tässä tutkimuksessa.  

 

Tutkimusaineistosta valittiin yhteensä 203 analyysiyksikköä: Matteuksen evankeliumista 

59, Markuksen evankeliumista 52, Luukkaan evankeliumista 70 ja Johanneksen evanke-

liumista 22. Lyhin analyysiyksikkö oli 36 sanaa ja pisin 695 sanaa. Keskimäärin ana-

lyysiyksiköt olivat pituudeltaan 100–300 sanaa. Analyysiyksiköt luokiteltiin siten, että Mat-

teuksen evankeliumin 59 analyysiyksikköä numeroitiin Mt.1–Mt.59, Markuksen evanke-

liumi analyysiyksiköt Mk.1–Mk.52, Luukkaan evankeliumin analyysiyksiköt Lk.1–Lk.70 

ja Johanneksen evankeliumi. Jh.1–Jh.22. Lainauksen yhteydessä käytettiin kyseistä luokit-

telunumeroa sekä raamatunkohtaa, että lukija voi tarvittaessa tarkistaa itse lainauksen kon-

tekstin. Lainaus on merkitty siten, että ensin on ilmoitettu kirjan lyhenne, sitten luku ja kak-

soispisteen jälkeen jakeet. Evankeliumeista käytettävät lyhenteet löytyvät luvusta 8.1.  

 

Seuraavassa esimerkki analyysiyksiköstä ja sen valinnan perustelusta: 

 

“Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia Jeesuksen luo 
saadakseen hänet puheistaan kiinni. Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: "Opettaja, 
me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee eroa 
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heidän välillään, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Onko oikein mak-
saa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei?" Jeesus tiesi heidän 
teeskentelevän ja sanoi: "Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle 
denaarin raha." He ottivat esiin rahan, ja hän kysyi: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" 
"Keisarin", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa keisarille mikä kei-
sarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu." Tämä vastaus jätti heidät ym-
mälle.” (Mk.41/Mark. 12:13–17) 

 

Analyysiyksikkö pitää sisällään yhden kokonaisen tapahtuman, jossa fariseukset ja Hero-

deksen kannattajat esittävät Jeesukselle kysymyksen ja Jeesus antoi heille vastauksen. Jee-

sus on selkeästi opettajan asemassa, koska häntä puhutellaan opettajana ja hänelle tullaan 

esittämään kysymys, johon halutaan vastaus. Fariseukset ja Herodeksen kannattajat ovat 

oppilaan asemassa, sillä he esittävät kysymyksen odottaen Jeesukselta vastausta. Opetetta-

vana asiana on veron maksaminen. Analyysiyksikön numero on Mk.41 ja se löytyy Mar-

kuksen evankeliumin luvusta 12 jakeet 13–17.  

 

Analyysiyksiköitä tarkasteltiin tutkimuskysymysten antaman viitekehyksen pohjalta. Jokai-

sesta analyysiyksiköstä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Missä Jeesus opetti? 

Ketä Jeesus opetti? Millaisessa tilanteessa Jeesus opetti? Millaisia opetusmenetelmiä Jeesus 

käytti? Miten Jeesus organisoi opetuksen? Miten Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoihin? 

Millaisia erityispiirteitä Jeesuksen opetuksessa oli?  

 

Analyysiyksikköjen tarkempi tarkastelu osoitti, että kaksi kysymystä antoi samankaltaisen 

vastauksen. Tutkimuskysymyksiä tarkennettiin jättämällä opetustilanteen kuvaaminen pois, 

sillä opetuksen organisoinnissa tuli esiin samanlaisia teemoja, joten näiden kahden kysy-

myksen vastaukset yhdistettiin. Havaitut erityispiirteet olivat tutkijan subjektiivisia huomi-

oita, joten niiden tarkastelu sijoitettiin luvun 8 pohdinta-osioon.  

 

Analyysiyksiköistä määriteltiin viisi teemaa tutkimuskysymysten mukaisesti. Teeman alle 

kerättiin kaikki analyysiyksiköistä esiin nousseet tulokset. Näitä esiin nousseita tuloksia 

jäsennettiin yhdistelemällä ja luokittelemalla. Luokat muodostettiin aineistosta nousseiden 

teemojen mukaisesta ja samankaltaisia teemoja pyrittiin yhdistelemään yhden luokan alle.  
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Sisällönanalyysin ristiinvalidointi tapahtui aineistolainauksien avulla. Lainauksien vali-

koinnissa pyrittiin valitsemaan tulosta havainnollistavia ja kuvaavia katkelmia. Lainauksis-

sa analyysiyksiköstä valittiin ne lauseet, jotka olivat oleellisimpia tuloksen kannalta. Ana-

lyysiyksiköiden osalainaukset merkittiin kirjoittamalla (ote) analyysiyksikön nimen jäl-

keen.  

 

Tutkimuksen tulokset on esitetty luvussa 7. Luku on jaoteltu tutkimuskysymysten mukai-

sesti kolmeen alalukuun ja niiden alalukuihin. Tulosten lukemista on helpotettu tummenta-

malla jokainen luokkaa kuvaava sana.  

 

6.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset 
 

Vaikka evankeliumit eivät varsinaisesti ole elämänkertoja, liittyy tutkimukseen elämänker-

tatutkimukseen liittyviä ongelmia: Kuka puhuu kenestä ja millä valtuutuksella? Kenen ker-

tomus on? Kenellä on kertomuksen määräysvalta? Kuka on kirjoittaja? Mihin tarkoituksiin 

kertomuksia käytetään? Mikä on tutkijan vastuu? Kuka hyötyy tutkimuksesta? Kenen ääni 

asetetaan etusijalle? Kuka valitsee kerrottavat tarinat? (Huotelin 1996, 18.)  

 

Evankeliumien kirjoittajista ja kirjoituksen vastaanottajista ei ole varmaa kaikkien tutkijoi-

den hyväksymää tietoa. Ainoastaan Luukas (1:3) kertoo kirjoittavansa Teofilokselle yhte-

näisen esityksen asioista, jotka olivat tapahtuneet heidän keskuudessaan. Ennen kuin evan-

keliumit saivat lopullisen kirjallisen muotonsa, oli Jeesuksesta kertova perimätieto elänyt jo 

useiden vuosikymmenten ajan kristillisessä seurakunnassa. Näin ollen Jeesus-traditiota vä-

littäneiden seurakuntien elämä, ongelmat ja tulkinta Jeesuksen sanoista ja teoista vaikuttivat 

evankeliumien Jeesus-kuvaan. Evankeliumit ovat kirjoitettu noin 50–95 jKr. ja tämän 

vuoksi tutkimuksessa on haasteena anakronismi. Nykysuomen sanakirja (1996, 75) määrit-

telee anakronismin vanhentuneeksi ilmiöksi tai väärään ajankohtaan sijoittamiseksi.  

  

Evankeliumeja ei ole kirjoitettu nykyisten tieteellisten kriteerein kuvaamaan Jeesuksen ope-

tusta. Lisäksi evankeliumit on kirjoitettu lähes 2000 vuotta sitten kreikan kielellä Lähi-idän 

kulttuurissa kuvaamaan kirjoittajille tärkeätä henkilöä. Alasuutarin (1995, 190) mukaan 
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vierasta kulttuuria tutkittaessa tutkija ei voi täysin ymmärtää miksi tutkittavat elävät kuten 

elävät tai ajattelevat kuten ajattelevat. Jeesus toimii juutalaisena opettajana oman kulttuu-

rinsa viitekehyksessä ja näin ollen hänen toimintansa ei aina tutkijalle selvää. Jeesuksen 

äidinkieli oli aramea ja evankeliumit kirjoitettiin kreikaksi.  

 

Vuoden 1992 Raamatun suomennoksen kielellisenä tavoitteena on ollut selkeä, luonteva ja 

nykyaikainen kieli. Käännöksen sanastossa ja virkerakenteissa on pyritty siihen, että se ei 

tarpeettomasti toista alkukielen piirteitä vaan ensisijaisesti välittää lukijalle Raamatun teks-

tin sisällön. (Raamatun toimituskunta 1992, 437.) Käännösperiaatteen vuoksi tekstin sana-

valinnat eivät aina vastaa alkukielen sanaa.  

 

Tieteellinen Raamatun tekstien tutkiminen tarkoittaa niiden tarkkaa ja kurinalaista lukemis-

ta sekä tekstien vertaamista toisiinsa ja muuhun tärkeään rinnakkaismateriaaliin. Oman 

maailmankatsomus katsotaankin vaikuttavan erityisesti Jeesuksen sanomaan ja hänen ko-

konaispersoonan tulkintaan. (Aejmelaeus 2007, 105.)  

 

Näistä kaikista edellä mainitusta syistä evankeliumien tulkinta ja tekstin ymmärtäminen 

oikealla tavalla ovat tutkimuksen haasteita. Tutkimuksessa joudutaan tukeutumaan toissi-

jaisiin lähteisiin ja toisaalta tutkijan omiin subjektiivisiin tulkintoihin. Tutkijalla on Bache-

lor of Arts in Bible & Theology-Youth Ministry -tutkinto ja hänen henkilökohtainen kristil-

linen vakaumuksensa saattaa vaikuttaa tutkimukseen. Ilmiötä pyritään tutkimaan objektiivi-

sesti, ilman että viedään niitä asioita, joita etukäteen odotetaan ja toivotaan näkevän siellä. 

(Eskola & Suoranta 1999, 54.)  
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7 TULOKSET 
 

 

Tulokset on jaettu kolmeen osaan tutkimuskysymysten mukaisesti. Ensimmäisessä osassa 

tarkastellaan ketä ja missä Jeesus opetti. Toisessa osiossa tarkastellaan miten Jeesus organi-

soi opetustaan ja millaisia opetusmenetelmiä hän käytti. Kolmannessa osiossa tarkastellaan 

Jeesuksen opetuksen vaikutusta kuulijoihin.  

 

Lainauksissa on merkitty analyysiyksikön numero ja raamatunkohta, joista kyseinen kohta 

löytyy. Lainauksien yhteydessä oleva (ote) -merkintä tarkoittaa lainauksen olevan katkelma 

laajemmasta analyysiyksiköstä. Analyysiyksikön ja raamatunkohdan tarkemmat luokittelu-

perusteet löytyvät luvusta 6.3.  

  

7.1 Ketä ja missä Jeesus opetti 
 

7.1.1 Millaisia henkilöitä Jeesus opetti 

 
TAULUKKO 2. Henkilöt ja ryhmät, joita Jeesus opetti. 
 
HENKILÖT 
 
Opetuslapset 
Hengelliset ja poliittiset 
johtajat 
Väkijoukko 
Naiset 
Eritystarpeiset 
Ammattinsa tai muun 
syyn vuoksi kohdatut 
ihmiset 
Publikaanit ja muut syn-
tiset 
 
Yhteensä 
 

Matteus 
 
33 
30 
 
22 
4 
6 
5 
 
 
3 
 
 
118 

Markus 
 
29 
22 
 
19 
4 
6 
3 
 
 
1 
 
 
97 

Luukas 
 
27 
34 
 
20 
6  
3 
6 
 
 
2 
 
 
114 

Johannes 
 
10 
7 
 
12 
4 
2 
1 
 
 
- 
 
 
46 

Yhteensä 
 
99 
93 
 
73 
18 
17 
15 
 
 
6 
 
 
375 
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Jeesus opetti enimmäkseen juutalaisia ja aikuisia, mutta hän opetti myös kreikkalaisia ja 

samarialaisia. Joissakin opetustilanteessa oli useita eri ryhmiä, joita Jeesus samanaikaisesti 

opetti. Analyysi osoitti, että Jeesus opetti eniten opetuslapsiaan, 99 kertaa. Tästä huolimatta 

on hyvin todennäköistä, että opetuslapset olivat läsnä useammassakin opetustilanteessa, 

koska evankeliumit mainitsevat heidän seuranneen Jeesusta koko julkisen toiminnan ajan. 

Toinen lähes yhtä merkittävä ryhmä olivat hengelliset ja poliittiset johtajat. Fariseukset, 

saddukeukset, lainopettajat ja korkea virkamiehet mainitaan 93 kertaa. Heidät on usein 

mainittu omina ryhminään, joten tämän vuoksi mainintoja kertyi useita samastakin opetus-

tapahtumasta. Väkijoukko tai muuta suurta määrää ihmisiä kuvaileva sana mainitaan 73 

kertaa. Ryhmän koko kerrotaan vain kaksi kertaa ja silloin kerrotaan paikalla olleen 4000 ja 

5000 miestä ja tämän lisäksi naiset ja lapset. Juutalaisen kulttuurin mukaan naisia ei ylei-

sesti mainita, mutta jokainen evankelista mainitsee Jeesuksen opettaneen naisia. Jeesus 

kohtasi paljon erityistarpeisia ihmisiä kuten sokeita, rampoja, sairaita ja riivattuja. Opetus-

tapahtumassa heitä kerrotaan olleen läsnä 17 kertaa. Jotkut ihmiset kuulivat Jeesuksen ope-

tusta sen vuoksi, että he sattuivat olemaan paikalla ammattinsa puolesta kuten myyjät ja 

vangit. Tällaisista henkilöistä on aineistossa yhteensä 15 mainintaa. Aineisto paljastaa Jee-

suksen opettaneen publikaaneja ja muita syntisiä, joiden kanssa juutalaiset eivät yleisesti 

halunneet olla tekemisissä kuusi kertaa. Monet opetustilanteet pitivät sisällään useita eri 

opetettavia henkilöitä, minkä vuoksi tulokset (375) ovat lähes kaksinkertaiset verrattuna 

analyysiyksiköiden määrään (203). 

 

Opetuslapset. Jeesus valitsi ja kutsui opetuslapsikseen 12 miestä. Ainoastaan Matteus ja 

Markus mainitsevat heidän kaikkien nimet. Seuraavassa otteessa on Matteuksen kuvaus 

opetuslapsista: 

 

”Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta ni-
meltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen vel-
jensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob 
Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi 
Jeesuksen. Myöhemmin näitä miehiä kutsuttiin apostoleiksi.” (Mt.11 (ote)/Matt. 
10:2–4)  
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Suurin osa opetuslapsista on sivuhenkilöitä, joiden taustasta tai teoista ei kerrota tarkem-

min. Ainoastaan Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kerrotaan olleen kalastajia ja Matteuk-

sen tullimies. Myös heidän toiminnastaan kerrotaan enemmän. Jeesus valitsi näistä 12 ope-

tuslapsestaan itselleen kolme läheisintä opetuslasta: Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. 

Nämä kolme opetuslasta saivat erityistä opetusta ja Jeesus kutsui heitä olemaan kanssaan 

erityisissä hetkissä kuten rukoillessaan ennen vangitsemistaan Getsemanessa.  

 

Evankeliumien mukaan Jeesuksella oli näiden 12 opetuslapsen lisäksi muitakin opetuslap-

sia. Luukas kertoo Jeesuksen valinneen itselleen vielä 72 opetuslasta: 

 
”Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti 
heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse men-
nä”. (Lk.28 (ote)/Luuk. 10:1) 

 

Opetuslapset kulkivat Jeesuksen seurassa ja olivat erityisesti Jeesuksen opetuksen kohteina. 

Usein väkijoukonkin keskellä hän kääntyi opetuslastensa puoleen ja opetti heitä tarkemmin 

aiheesta: 

 

”Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin kahdentoista opetuslapsensa ja muiden seura-
laistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. Hän sanoi 
heille: "Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset 
kuulevat kaiken vain vertauksina.” (Mk.14 (ote)/Mark. 4:10–11)  

 

Hengelliset ja poliittiset johtajat. Jeesus tapasi toimikautensa aikana hyvin paljon merkit-

täviä hengellisiä ja poliittisia johtajia. Hengelliset johtajat seurasivat tarkasti Jeesuksen 

toimintaa ja he olivat usein tekemisissä hänen kanssaan. Jeesus kohtasi fariseuksia, saddu-

keuksia, lainopettajia, ylipappeja, papiston jäseniä sekä kansan vanhimpia. Merkittäviä ni-

meltä mainittuja hengellisiä johtajia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa, olivat ylipappi 

Kaifas ja synagogan esimies Jairos. Maan poliittinen johto eli maaherra Pilatus ja koko 

neuvosto olivat kuulemassa Jeesusta. Häntä tulivat tapaamaan myös vaikutusvaltaiset ja 

rikkaat henkilöt. Seuraavassa lainauksessa Jeesuksen luokse tulleen miehen henkilöllisyyttä 

ei paljasteta, mutta hänen kerrotaan olleen korkeassa asemassa: 
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”Muuan korkeassa asemassa oleva mies kysyi Jeesukselta: "Mitä minun pitää teh-
dä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän?" (Lk.48 (ote)/Luuk. 18:18) 

 

Osa Jeesuksen luokse tulleista ihmisistä oli lähetetty hänen luokseen. Johannes, fariseukset 

ja lainopettajat lähettivät omat opetuslapsensa Jeesuksen luokse esittämään hänelle kysy-

myksiä. Myös Herodeksen kannattajien kerrotaan tulleen hänen luokseen. Toisinaan farise-

usten opetuslapset lähetettiin yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa Jeesuksen luokse:  

 

”Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen 
sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodek-
sen kannattajien kanssa.” (Mt.47/Matt. 22:15–16) 

 

Väkijoukko.  Jeesuksella oli usein suuri kuulijakunta. Aineistossa mainitaan väkijoukko 45 

kertaa, suuri joukko ihmisiä 11 kertaa, paljon kansaa 7 kertaa ja kansanjoukko 3 kertaa. 

Kaikki evankelistat mainitsevat tilanteesta, jossa Jeesusta oli kuulemassa 5 000 miestä ja 

lisäksi naisia ja lapsia. Matteus ja Markus mainitsevat vielä toisesta tilanteesta, jossa Jee-

susta oli kuulemassa 4 000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. Ihmiset seurasivat Jeesusta pit-

kienkin matkojen päästä: 

 

”Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja De-
kapoliin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen.” (Mt.3 
(ote)/Matt. 4:25).  

 

Naiset. Kaikki evankeliumit mainitsevat Jeesuksen seurassa olleen naisia. Osa heistä maini-

taan nimeltä kuten Magdalan Maria, Johanna, Susanna, Martta ja Maria. Muutamat maini-

taan asuinalueensa mukaan kuten kanaanilainen nainen, foinikealainen nainen ja samaria-

lainen nainen. Jeesukselta sai opetusta myös syntinen nainen. Kuuntelemisen lisäksi naiset 

avustivat Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan: 

 

”Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosa-
nomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan 
sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen 
henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän 
pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamie-
hiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä 
omilla varoillaan.” (Lk.18(ote)/Luuk. 8:1–3) 
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Erityistarpeiset. Jeesuksen luokse tuotiin myös paljon erityistarpeisia ihmisiä: rampoja, 

sokeita, halvaantuneita, mykkiä, spitaalisia, kuuroja, riivattuja ja fyysisesti pitkäänkin sai-

rastaneita ihmisiä. Jeesus paransi heitä, antoi syntejä anteeksi ja myös opetti heitä ja heidän 

välityksellään:  

 

”Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen 
olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven 
edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunut-
ta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan pääs-
seet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä 
Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut ma-
kasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun 
syntisi annetaan anteeksi." Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sa-
noivat itsekseen: "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu 
kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?" Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajat-
telivat, ja sanoi heille: "Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sa-
noa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuo-
teesi ja kävele'? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan 
päällä syntejä anteeksi" - hän puhui nyt halvaantuneelle - "nouse, ota vuoteesi ja 
mene kotiisi." Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. 
Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista em-
me ole ikinä nähneet."” (Mk.5/Mark.2:1–12) 

 

Ammattinsa tai muun syyn vuoksi kohdatut ihmiset. Jeesuksen meni ihmisten luokse 

esimerkiksi temppeliin, synagogaan tai taloon ja opetti siellä olevia ihmisiä. Jotkut ihmiset 

saivat Jeesukselta opetuksen ammattinsa puolesta kuten temppelin myyjät ja vangitsijat. 

Jeesus ei aina kohdellut heitä lempeästi vaan opetti kirjoituksia myyjille kovin ottein: 

 

”Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän 
sanoi heille: "On kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.' Mutta te 
olette tehneet siitä rosvojen luolan.””(Lk.57(ote)/Luuk.19:45–47) 

 

Publikaanit ja muut syntiset. Jeesusta kutsuttiin publikaanien ja muiden syntisten ystä-

väksi. Tämän lisänimen hän sai ruokailtuaan tullimies Matteuksen luona, jonne hän oli kut-

sunut ystäviään eli publikaaneja ja muita syntisiä. Ruokailut olivat hyviä hetkiä opetukselle. 

Jeesuksen ruokaseura yllätti ja aiheutti paheksuntaakin: 
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Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja 
muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän 
nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opetta-
janne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" (Mt.8(ote)/Matt. 9:10–
11) 

 

7.1.2 Millaisissa paikoissa Jeesus opetti 

 

TAULUKKO 3. Paikat, joissa Jeesus opetti.  

PAIKAT 
 
Luonto 
Alueet ja kaupungit 
Synagogat ja temppelit 
Kodit 
Matkalla 
 
Yhteensä 

Matteus 
 
16 
15 
12 
4 
3 
 
50 

Markus 
 
15 
10 
10 
8 
2 
 
45 

Luukas 
 
10 
13 
13 
8 
3 
 
47  

Johannes 
 
2 
4 
6 
4 
3 
 
19 

Yhteensä 
 
43 
42 
41 
24 
11 
 
161 

 

Jeesus oli kiertävä opettaja, joka opetti useissa eri paikoissa. Kaikista analyysiyksiköistä ei 

selvinnyt paikka ja joidenkin analyysiyksikköjen opetuspaikka selvisi edeltävistä jakeista. 

Tuloksissa on päällekkäisyyttä, sillä jotkut tapahtumat sijoittuvat esimerkiksi Jerusalemissa 

olevaan temppeliin. Tutkimusaineiston mukaan Jeesus opetti eniten luonnossa (43 mainin-

taa) kuten järven rannalla tai vuorella. Hän vierailemansa kaupunki tai alue mainitaan lähes 

yhtä monta kertaa eli 42 kertaa. Usein kaupunkiin tullessaan hän meni synagogaan tai 

temppeliin opettamaan ihmisiä, minkä vuoksi mainintoja on 41. Jeesus vieraili myös ko-

deissa. Jeesuksen opetuslapset seurasivat häntä eri paikkoihin, joten jokainen evankeliumin 

kirjoittaja on tallentanut muutaman opetustilanteen, joka tapahtui heidän ollessa matkalla 

jonnekin.  

 

Luonnossa. Jeesus opetti paljon luonnon keskellä. Hänen kerrotaan opettaneen Galilean-

järvellä ja sen rannalla olevalla vuorella, korkealla vuorella, viljapellon laidassa ja Tiberi-

aanjärvellä. Vuoret ja järvet tarjosivat näkyvän, laajan ja kuuluvan opetuspaikan suurelle 

joukolle: 
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”Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan. Hänen 
ympärilleen kokoontui silloin niin suuri joukko ihmisiä, että hänen oli siirryttävä 
veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla, ja hän puhui heille pit-
kään vertauksin.” (Mt.19(ote/)Matt 13:1–3).  

 

Jeesus hakeutui myös pois asutuksen keskeltä sellaisiin paikkoihin, joissa hän sai olla rau-

hassa joko yksin tai opetuslasten kanssa. Tällaisia paikkoja olivat autiomaa, autio seutu, 

korkea vuori ja Getsemane. Joissakin tapauksissa kävi kuitenkin niin, että ihmiset saivat 

kuulla, missä Jeesus oli ja he seurasivat häntä sinne saamaan opetusta:  

 

”Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat 
tehneet ja mitä opettaneet. Hän sanoi heille: "Lähtekää mukaani johonkin yksinäi-
seen paikkaan, niin saatte vähän levähtää." Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, ei-
vätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiol-
le seudulle yksinäisyyteen. Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat hei-
dät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse peril-
le ennen heitä. Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen 
tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa 
ja puhui heille pitkään.” (Mk.20(ote)/Mark. 6:30–34) 

 

Alueet ja kaupungit. Jeesus oli kiertävä opettaja ja hänen mainitaankin opettaneen useissa 

erilaisissa paikoissa. Hän kierteli kävellen opetuslastensa kanssa lähistöllä olevilla alueilla 

kuten Galileassa, Syyriassa, Juudeassa, Gesareassa ja Samariassa. Jeesus vietti aikaansa 

myös eri kaupungeissa kuten Jerusalemissa, Nasaretissa, Tyroksessa, Sidonissa, Kaper-

naumissa, Jerikossa, Sykarissa, Betaniassa ja Nainissa. Hänen mainitaan myös kulkeneen 

”kaikissa kaupungeissa ja kylissä”: 

 

”Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti 
ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.” 
(Mt.10(ote)/Matt 9:35) 

 

Synagogat ja temppelit. Jeesuksella oli kaupunkiin tullessa tapana etsiä paikallinen syna-

goga tai temppeli, jonne hän meni opettamaan. Hänen mainitaan opettaneen muun muassa 

Jerusalemissa, Nasaretissa, Juudeassa, Kapernaumissa ja Galileassa synagogassa tai temp-

pelissä. Jeesuksen sanotaan opettaneen joka päivä temppelissä ja hän sanoi myös itse opet-

taneensa julkisilla paikoilla:   
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”Jeesus vastasi: "Minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen. Olen aina 
opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. 
Salassa en ole puhunut mitään.”  (Jh.19(ote)/Joh.18:20)  

 

Kodit.  Monet ihmiset kutsuivat Jeesuksen kotiinsa ja siellä ollessaan Jeesus opetti talon 

asukkaita ja siellä olleita vieraita. Jeesuksen mainitaan olleen Simonin, Leevin, erään fa-

riseuksen, Jairoksen, fariseuksen johtomiehen, Hannaksen sekä Martan ja Marian luona. 

Jeesus oli tuomittavana ylipappi Kaifaksen ja maaherra Pilatuksen luona ja he molemmat 

halusivat keskustella Jeesuksen kanssa. Aterioidessaan erään fariseusten johtomiehen koto-

na, Jeesus opetti heitä seuraavalla tavalla: 

 

”Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki 
tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairasta-
va mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi: "Onko sapat-
tina lupa parantaa vai ei?" He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti 
miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi: "Miten te itse teet-
te? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, 
vaikka olisikin sapatti?" Tähän he eivät kyenneet vastaamaan.” (Lk.40/Luuk.14:1–
6) 

 

Matkalla.  Opetuslapset ja väkijoukko seurasivat Jeesusta usein eri paikkoihin ja Jeesus 

käytti näitä tilaisuuksia hyödykseen ja opetti heitä matkalla. Hän opetti opetuslapsiaan esi-

merkiksi ollessaan matkalla Jerusalemiin, Emmaukseen, Betaniaan ja Filippoksen Kesarean 

ympärillä oleviin kyliin:  

 

”Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin 
kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?" He 
vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, tois-
ten mielestä joku profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mieles-
tänne olen?" Pietari vastasi hänelle: "Sinä olet Messias." (Mk.27(ote)/Mark. 8:27–
30) 

 

Jeesus opetti ihmisiä siellä, missä hän kohtasi heitä eikä hän välittänyt sosiaalisista raja-

aidoista. Hän puhui rohkeasti juutalaisena miehenä samarialaiselle naiselle: 

 

”Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-
alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. 
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Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti. Eräs 
samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun 
juoda astiastasi." Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Sama-
rialaisnainen sanoi: "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa sama-
rialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten 
kanssa. Jeesus sanoi naiselle: "Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja 
ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi si-
nulle elävää vettä.” (Jh.4(ote)/Joh. 4:5–10) 

 

7.2 Miten Jeesus opetti 
 

7.2.1 Miten Jeesus organisoi opetuksensa 

 

TAULUKKO 4. Jeesuksen opetuksen organisointitavat. 

ORGANISOINTITAVAT  
 
Pienryhmä 
Suurryhmä 
Yksilötyöskentely 
Parityöskentely 
 
Yhteensä 

Matteus 
 
40 
23 
12 
2 
 
77 

Markus 
 
27 
20 
9 
3 
 
59 

Luukas 
 
31 
23 
11 
1 
 
66  

Johannes 
 
10 
8 
10 
- 
 
28 

Yhteensä 
 
108 
74 
42 
6 
 
230 

 

Jeesus käytti opettaessaan neljää eri organisointitapaa: suurryhmä, pienryhmä, parityösken-

tely ja yksilötyöskentely. Eniten Jeesus organisoi opetusta pienryhmiin. Lähes puolet (108) 

kaikista opetuksen organisointitavoista (230) olivat pienryhmäksi luokiteltuja ryhmiä. Ope-

tuslapset muodostivat yhden pienryhmän, joka oli Jeesuksen opetuksessa lähes puolessa 

tutkituista analyysiyksiköistä kohderyhmänä tai muuten läsnä paikalla. Jeesuksen luokse 

tultiin hyvin monesti pienissä ryhmissä, kuten Johanneksen opetuslapset ja fariseukset teki-

vät. Jeesuksella oli kuulijoinaan usein suuri kuulijajoukko ja yksi luonnollinen organisointi-

tapa oli näin ollen suurryhmäopetus. Kolmasosassa (74) opetustapahtumista oli läsnä paljon 

ihmisiä. Suurenkin ryhmän keskellä Jeesus saattoi kääntyä yksittäisen ihmisen puoleen 

opettaen häntä. Jeesuksen luokse tuli useita ihmisiä yksittäin keskustelemaan hänen kans-

saan ja toisinaan Jeesus hakeutui itse keskustelemaan heidän kanssaan. Vähiten Jeesuksen 

käyttämä organisointitapa oli parityöskentely, joka esiintyi aineistossa kuusi kertaa.   
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Suurryhmä. Jeesus oli tunnettu opettaja, jonka luokse tuli paljon ihmisiä. Toiset ihmiset 

tulivat etsimään parannusta ja toiset kuuntelemaan hänen opetustaan. Evankeliumit mainit-

sevat usein hänen ympärilleen kerääntyneen suuren joukon, jotka halukkaasti kuuntelivat 

Jeesuksen opetusta: 

 

”Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen 
luo.” (Lk.18(ote)/Luuk. 8:4) 

 
”Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin jou-
koin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa.” (Lk.8(ote)/Luuk. 
5:15) 
 
”Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti.” (Mk.44(ote)/Mark. 12:37) 

 

Suuri joukko ihmisiä seurasi Jeesusta tai tuli hänen luokseen. Jeesus myös itse kutsui ope-

tuslastensa lisäksi väkijoukon ympärilleen kuulemaan hänen opetustaan:   

 

”Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa kaikki minua ja ymmär-
täkää.” (Mk.21(ote)/Mark. 7:14) 
 
”Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo kulkea 
minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” 
(Mk.27(ote)/Mark. 8:34) 

 

Jeesus hakeutui sellaisiin paikkoihin ja tilanteisiin, että hän saattoi opettaa suuriakin jouk-

koja ihmisiä. Jo 12-vuotiaana lapsena hän jäi lainopettajien luokse ja kuunteli heidän ope-

tustaan ja esitti heille kysymyksiä:  

 

”Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskel-
lä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, 
ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia.” 
(Lk.1(ote)/Luuk. 2:46–47) 

 

Pienryhmä. Jeesus valitsi itselleen häntä seuranneista opetuslapsista 12 miestä, jotka kul-

kivat Jeesuksen seurassa koko hänen julkisen toimintakauden ajan: 
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”Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, 
jotka nimesi apostoleiksi. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, 
tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas 
ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, Juudas Jaakobin 
poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.” (Lk.13(ote)/Luuk. 6:13–16) 
 

 

Jeesus vietti paljon aikaa opetuslastensa kanssa ja he kulkivat yhdessä eri paikkoihin kävel-

len tai veneellä. Jeesuksella oli selkeä suunnitelma opetuslastensa kohdalla ja hän opetti 

heitä aivan erityisellä tavalla. Tämä tulee ilmi siitä, että hän varasi aikaa erityisesti opet-

taakseen vain opetuslapsia. Hän antoi heille tarkat ohjeet tehtäviin, pyysi palautetta tehtä-

vistä ja huolehti heidän levontarpeestaan:  

 

”He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan 
tietää siitä, sillä hän opetti opetuslapsiaan.” (Mk.30(ote)/Mark. 9:30–31) 
 
”Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti 
heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kai-
kessa rauhassa.” (Lk.22(ote)/Luuk. 9:10) 
 
”Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus 
oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muu-
tamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annet-
tu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opetta-
kaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja kat-
so, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."” 
(Mt.59/Matt. 28:16–20) 

 

Jeesuksella oli kolme opetuslasta, jotka olivat hänelle läheisempiä kuin muut opetuslapset. 

Jeesus vei heidät erikseen ja opetti heitä:  

 

”Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen 
ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota.” 
(Mk.28(ote)/Mark. 9:2) 

 

Jeesuksen luokse tultiin usein pienissä ryhmissä. Tällaisia pieniä ryhmiä, joiden kokoa ei 

kerrota, olivat Johanneksen opetuslapset, lainopettajat ja fariseukset, saddukeukset ja fa-

riseukset, ylipapit ja kansan vanhimmat, fariseusten opetuslapset ja Herodeksen kannattajat, 
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saddukeukset, fariseukset, kirjanoppineet ja Jeesuksen vangitsijat. Jeesuksen luokse tuli 

myös eräs äiti kahden poikansa kanssa. Fariseukset ja saddukeukset tulivat usein haasta-

maan Jeesuksen opetusta: 

  

”Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetuk-
selle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta.” (Mt.27(ote)/Matt. 16:1) 
 
”Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia Jeesuksen luo 
saadakseen hänet puheistaan kiinni.” (Mk.41(ote)/Mark. 12:13) 

 

Parityöskentely. Jeesus muodosti opetuslapsistaan pareja, jotka hän sitten lähetti matkaan. 

Ensiksi hän lähetti 12 opetuslastaan matkaan. Jonkin aikaa tämän tapahtuman jälkeen Jee-

sus lähetti 72 opetuslastaan samalla tavalla matkaan. Jeesuksen opetuslapset suorittivat Jee-

suksen antamia käytännön tehtäviä pareittain:  

 

”Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti 
heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse men-
nä.” (Lk28(ote)/Luuk. 10:1) 
 
”Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: "Menkää kaupunkiin. Teitä 
vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, ja minne hän 
menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: 'Opettaja kysyy, missä on häntä varten 
huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.'” 
(Mk.47(ote)/Mark. 14:13–14) 

 

Yksilö. Monet ihmiset tulivat Jeesuksen luokse yksitellen monista eri syistä. Läheisilleen 

apua tuli hakemaan synagogan esimies Jairos, sadanpäällikkö, nainen ja mies. Jeesukselta 

apua sairauteen tuli hakemaan kanaanilainen nainen, spitaalinen mies, riivattu mies ja ve-

renvuotoa sairastanut nainen. Jeesuksen kanssa keskustelemaan tuli rikas mies, lainopettaja 

ja Nikodemos. Myös Jeesuksen opetuslapset tulivat välillä yksitellen Jeesuksen luokse esit-

tämään kysymyksiään. Nikodemos tuli yllä Jeesuksen luo keskustelemaan hänen kanssaan: 

 

”Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. 
Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan 
lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei 
Jumala ole hänen kanssaan."” (Jh.3(ote)/Joh. 3:1–2) 
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Kaikki ihmiset eivät voineet itse mennä Jeesuksen luokse. Fyysisesti rajoittuneita ihmisiä 

kuten sokeita, mykkiä, kuuroja ja halvaantuneita tuotiin Jeesuksen luokse jopa katon kautta. 

Myös lapsia tuotiin Jeesuksen luokse, että hän koskisi heihin. Jeesuksen luokse tuotiin 

myös aviorikoksesta kiinni saatu nainen, jonka oli määrä kivittää: 

 
”Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suu-
rin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fa-
riseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet 
Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin 
itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettä-
vä. Mitä sinä sanot?"” (Jh.11(ote)/Joh. 8:2–5) 

 

Jeesuksen ollessa vangittuna, hänet vietiin korkea-arvoisten herrojen luo kuten maaherra 

Pilatus, Herodes, ylipappi Kaifas ja neuvosto:  

 

”Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuaan tietää, että Jee-
sus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tä-
mäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.” (Lk.67(ote)/Luuk. 23:6–7) 

 

7.2.2 Millaisia opetusmenetelmiä Jeesus käytti 

 

TAULUKKO 5. Jeesuksen käyttämät opetusmenetelmät.  

OPETUS- 
MENETELMÄT 
 
Kysymykset 
Kirjoitukset 
Luento 
Opetuskeskustelu 
Vertaukset 
Esimerkki 
Havainnollistus 
Tehtävä 
Draama 
Hiljaisuus 
Toisto 
Neuvottelu 
Kirjoittaminen 
Kuulustelu 

Matteus 
 
 
22 
17 
14 
16 
7 
9 
5 
3 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

Markus 
 
 
19 
10 
12 
13 
4 
4 
8 
5 
1 
2 
- 
1 
- 
1 

Luukas 
 
 
15 
13 
11 
3 
23 
5 
3 
5 
4 
1 
1 
- 
- 
- 

Johannes 
 
 
7 
7 
8 
11 
- 
1 
- 
- 
2 
- 
1 
- 
1 
- 

Yhteensä 
 
 
63 
47 
45 
43 
34 
19 
16 
13 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
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Korostaminen 
 
Yhteensä 

- 
 
95 

1 
 
81 

- 
 
84 
  

- 
 
38 
 

1 
 
298 

 

Jeesuksen opetukselle tyypillistä oli se, että hän käytti useita eri opetusmenetelmiä yhtä 

aikaa. Opettaessaan Jeesus käytti paljon kysymyksiä. Tutkituista analyysiyksiköistä 63 si-

sälsi kysymyksiä. Hänelle tultiin esittämään kysymyksiä, joihin hän vastasi esittämällä vas-

takysymyksen. Hän esitti kuulijoilleen kysymyksen opetuksen alkuun ja toisinaan hän 

ikään kuin tenttasi opetuslapsiaan esittämällä kysymyksiä. Jeesus viittasi opetuksessaan 

hyvin usein kirjoituksiin. Aineistosta tuli esille 47 opetustapahtumaa, jossa hän lainasi, se-

litti ja jopa täydensi kirjoituksia. Jeesusta oli kuulemassa usein suuri joukko ihmisiä, joten 

luento oli luonnollinen ja toimiva tapa opettaa. Jeesus käyttikin tätä menetelmää 45 opetus-

tapahtumassa. Jeesus opetti keskustelemalla sekä yksittäisten ihmisten että pienten ryhmän 

kanssa. Synoptisista evankeliumeissa on lähes 40 vertausta, joista suurin osa löytyy Luuk-

kaan evankeliumista. Jeesus tehosti puhettaan myös esimerkeillä ja havainnollistuksella. 

Hän ei ainoastaan opettanut puhein vaan antoi opetuslapsilleen erilaisia tehtäviä suoritetta-

vaksi. Hän myös kuulusteli tehtävän jälkeen opetuslapsiaan. Jeesus käytti puheen tehokei-

noina hiljaisuutta, toistoa ja korostusta. Hän yllätti ihmiset käyttämällä draamaa opettaes-

saan. Vaikka hän usein keskusteli ihmisten kanssa, niin hänen ei kuitenkaan voida sanoa 

neuvotelleen asioista juurikaan. Hänen mainitaan kerran kirjoittaneen ja silloinkin maahan 

eikä kirjoituksen sisällöstä ole tietoa.   

 

Kysymykset. Jeesuksen eniten käyttämä opetusmenetelmä oli kysymysten ja vastakysy-

mysten esittäminen. Kysymysten avulla hän sai oppilaiden huomion ja oppilaat itse oival-

tamaan vastaukset ja näin ollen myös muistamaan ja ymmärtämään oppimansa paremmin. 

Erityisesti hengelliset johtajat tulivat usein Jeesuksen luokse esittämään kysymyksiä. Jeesus 

esitti usein keskustelukumppanilleen vastakysymyksen selkeän vastauksen sijaan.  Jeesus 

esitti myös itse usein kysymyksen opetettavilleen. Toisinaan hänen esittämänsä kysymykset 

olivat retorisia ja hän vastasi niihin saman tien itse. Jeesus esitti myös kysymyksiä niin 

kauan, että sai haluamansa vastauksen:  
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”Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: 
"Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" He vastasivat: "Toisten 
mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia 
tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne 
olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."” 
(Mt.29(ote)/Matt. 16:13–16).  

 

Kirjoitukset.  Jeesus tunsi erinomaisesti kirjoitukset, joita nykyään kutsutaan Raamatun 

Vanhaksi Testamentiksi. Evankeliumit eivät mainitse Jeesuksen käyneen perinteistä rabbi-

koulua ja myös tästä syystä hänen kirjoitusten tuntemistaan ihmeteltiin. Jeesus kertoi tul-

leensa toteuttamaan kirjoitukset ja olevansa se henkilö, josta oli kirjoitettu: 

 

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole 
tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.” (Mt.4(osa)/Matt. 5:17) 

 

”Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua - juuri minusta hän on kirjoitta-
nut.”  (Jh.6(ote)/Joh. 5:46) 

 

Jeesus luki, lainasi ja selitti kirjoituksia: 

 

”Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan 
synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. 
Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: ”Herran henki on mi-
nun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köy-
hille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saa-
mista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta”. Hän 
kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa oli-
vat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuul-
tenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” (Luuk. 4:16–21) 
 
”Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille 
kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luo-
lan."” (Mk.38(ote)/Mark. 11:17) 

 

Rabbit yleensä vain toistivat kirjoituksia. Jeesus poikkesi yleisestä rabbiinisesta perinteestä 

syventämällä ja jopa täydentämällä aikansa kirjoituksia: 

 

”Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sa-
non teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta oli-
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sitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pa-
hoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, 
jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee 
niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pa-
kanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täy-
dellinen.” (Mt.4(ote)/Matt. 5:43–48)  

 

Luento. Jeesus luennoi erilaisissa tilanteissa ja usein suurelle joukolle ihmisiä. Matteuksen 

evankeliumissa luvuissa 5-7 on tallennettu Vuorisaarnaksi kutsuttu puhe, yksi Jeesuksen 

tunnetuimmista luennoista. Luennot saattoivat kestää hyvin pitkään, sillä eräänkin luennon 

mainitaan kestäneen kolme päivää. Välillä väkijoukkoa kertyi kuulemaan niin paljon, että 

Jeesus joutui siirtymään opettamaan kauemmaksi: 

 

”Kerran Jeesus taas opetti järven rannalla. Hänen ympärilleen kokoontui niin pal-
jon ihmisiä, että hän siirtyi veneeseen. Hän istui järvellä veneessä, ja väkijoukko oli 
rannalla. Hän opetti heille vertauksin monia asioita.” (Mk.14(ote)/Mark.4:1–2)  

 

Opetuskeskustelu. Jeesus käytti paljon opetuksessaan keskustelua. Hän opetti niin korke-

asti koulutettujen, kuten Nikodemos-nimisen fariseuksen, kuin yhteiskunnan hylkijöidenkin 

kanssa, kuten samarialaisen nainen kaivolla. Jeesus kohtasi heitä heidän omalla tasollaan. 

Hän kohdensi opetustaan siten, että lähti liikkeelle siitä, mitä he jo tiesivät ja jatkoi keskus-

telua kirjoituksin tai vertauksin. Jeesuksen opetuskeskustelun kohteen huomioiminen tulee 

esille Nikodemoksen ja samarialaisen naisen kanssa käydyistä opetuskeskusteluista:  

 

”"Miten tämä kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, 
Israelin opettaja, ymmärrä sitä?” (Jh.3 (ote)/Joh.3:9–10) 

 

”Nainen sanoi: "Minä tiedän kyllä, että Messias tulee." - Messias tarkoittaa Kris-
tusta. "Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken." Jeesus sanoi: "Minä se olen, 
minä, joka tässä puhun kanssasi."” (Jh.4 (ote)/Joh.4:25–26) 
 

Jeesus ei käyttänyt väittelyä vaikka keskusteli kiivastikin hengellisten johtajien kanssa. 

Fariseukset tulivat Jeesuksen luokse väittelemään, mutta Jeesus ei lähtenyt väittelemään 

heidän kanssaan vaan jätti heidät:  
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”Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä tai-
vaasta pannen näin hänet koetukselle. Jeesus huokasi syvään ja sanoi: "Miksi tämä 
sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta." Ja hän 
jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.” (Mk.25/Mark. 8:11–13) 

 

Opetuslapset väittelivät ihmisten kanssa ja keskenäänkin, mutta Jeesus keskeytti nämä väit-

telyt toisinaan turhautuneena ja neuvoi heitä toimimaan toisin:  

 

”Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympäril-
lään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. 
Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen 
luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä: "Mikä väittely täällä on?" Eräs 
mies väkijoukosta vastasi hänelle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hä-
nessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maa-
han, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että 
opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen."  Silloin Jeesus sa-
noi heille: "Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava 
teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika mi-
nun luokseni."” (Mk.29(ote)/Mark. 9:14–19) 
 
”Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: "Mistä te matkalla keskustelitte?" He 
olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin.  Jeesus istuutui, ko-
kosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla en-
simmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija."”  (Mk.30(ote)/Mark. 
9:33–35) 

 

Vertaukset. Jeesus opetti kertomalla ihmisille erilaisia tarinoita ja vertauksia. Hänen ope-

tuksiaan synoptisissa evankeliumeissa esiintyy noin 40 vertausta. Hän käytti vertausten 

aineistona asioita ja ihmisiä, jotka olivat jokapäiväisestä elämästä tuttuja kuulijoille. Verta-

ukset olivat tavallisesti yksinkertaisia, lyhyitä ja mieleenpainuvia ja sen tähden helppoja 

muistaa. Muistamista helpotti myös se, että ne olivat dramaattisia ja jopa liioiteltuja. Seu-

raava vertaus kylväjästä löytyy kolmesta synoptisesta evankeliumista: 

 

”Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen 
luo, hän esitti heille vertauksen: "Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, 
osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät 
ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saa-
neet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat 
ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti 
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satakertaisen sadon." Tämän sanottuaan Jeesus huusi: "Jolla on korvat, se kuul-
koon!" ”(Lk.18(ote)/Luuk.8:4–8) 

 

Jeesus selitti opetuslapsilleen kylväjävertauksen seuraavalla tavalla: 

 

”Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi: "Te olette 
saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esite-
tään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan 
ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä: Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudon-
nut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paho-
lainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pu-
donnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan 
mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutues-
saan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan 
mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota 
kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan 
kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. 
(Lk.18(ote)/Luuk.8:9–16) 

 

Tämän kylväjä vertauksen lisäksi tunnettuja vertauksia ovat tuhlaajapoika (Luuk. 15:11–

32) ja eksynyt lammas (Luuk. 15:3–7). Suurille joukoille hän puhui vertauksin, mutta selitti 

opetuslapsilleen kaikki vertaukset:  

 
”Monin tällaisin vertauksin hän julisti ihmisille sanaa, sen mukaan kuin he sitä 
saattoivat ymmärtää. Vertauksitta hän ei heille puhunut, mutta opetuslapsilleen hän 
selitti kaiken, kun he olivat keskenään.” (Mk.14(ote)/Mark. 4:33–34) 

 

Opetuslapset ihmettelivät sitä, että Jeesus puhui kansalle vain vertauksin ja selitti ne vain 

heille. Vertaukset nimittäin vaikuttivat helpoilta ymmärtää, mutta ne olivat moniulotteisia. 

Opetuslapset menivät kysymään Jeesukselta vertausten tarkoitusta:  

 

”Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Miksi sinä puhut heille vertauk-
sin?"  Jeesus vastasi: "Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valta-
kunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltä-
kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. Minä puhun heille 
vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan 
kuule eivätkä ymmärrä.  Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus: ”Kuulemalla 
kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö. Sillä paatunut on 
tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat um-
mistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämel-
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lään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. "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.” (Mt.19(ote)/Matt. 13:10–17)  

 

Esimerkki. Jeesus ei käskenyt opetuslapsiaan ainoastaan tekemään mitä hän käski, vaan 

hän oli itse esimerkkinä kaikesta siitä, mitä hän opetuslapsiltaan edellytti:  

 

”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.”  
(Jh.18(ote)/Joh. 13:15). 

 

”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut tei-
tä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä 
puolesta.” (Jh.18/Joh. 15:12–13) 

 

Jeesus antoi myös selkeitä malleja opetuslapsilleen. Hän opetti opetuslapset esimerkiksi 

rukoilemaan: 

 

”Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: 
"Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan." 
Jeesus sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa näin: ”Isä, pyhitetty olkoon sinun ni-
mesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen lei-
pämme. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, 
joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.” (Lk.31(ote)/Luuk. 
11:1–4) 

 

Havainnollistus. Jeesus havainnollisti puhettaan monilla arjesta tutuilla asioilla ja esineillä 

ja näin ollen hänen opetuksiaan oli helppo ymmärtää ja jälkeenpäin muistaa. Hän käytti 

sillä hetkellä saatavilla olevia asioita kuten rahaa, taivaan lintuja ja kedon kukkia: 

 

”Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai 
joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän 
kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne 
kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne 
ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi mu-
rehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? "Mitä te vaatetuksesta 
huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vai-
vaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut 
niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka 
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tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vä-
häuskoiset! "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 
'Mistä me saamme vaatteet?' Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaalli-
nen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Juma-
lan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämä-
kin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin 
päivälle riittävät sen omat murheet.”  (Mt.4(ote)/Matt. 6:25–34) 

 

Erään kerran Jeesus asetti lapsen konkreettisesti heidän keskelleen ja havainnollisti sillä 

tavalla opetustaan:  

 

”Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: "To-
tisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.  
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja jo-
ka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen mi-
nut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka usko-
vat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja 
hänet upotettaisiin meren syvyyteen.” (Mt.34(ote)/Matt. 18:2–6) 

 

Tehtävä. Jeesus laittoi opetuslapsensa harjoittelemaan ja käytännössä tekemään monia asi-

oita. Annettuaan matkaohjeet Jeesus lähetti kaksitoista opetuslastansa evankelioimaan isra-

elilaisia ja myöhemmin hän valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi ja lähetti heidätkin pa-

reittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Jeesuksen 

pyytäessä opetuslapsiaan tekemään jotain antoi hän heille selkeät ohjeet siitä, miten heidän 

pitäisi suorittaa tehtävä. Ensimmäisten lähetysmatkojen ohjeistus oli selkeä: paikka, minne 

heidän tulisi mennä, mitä heidän tulisi siellä tehdä ja mitä kaikkea heidän tulisi ottaa mu-

kaan. Opetuslapset olivatkin aina tietoisia siitä, mitä heidän tuli tehdä ja mitä Jeesus, heidän 

opettajansa odotti heiltä. Jeesus pyysi oppilailtaan myös palautetta heidän matkastaan. Seu-

raavassa on kuvattu opetuslasten tekemään lähetysmatkaa ja siihen liittyvät ohjeistukset: 

 

”Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. 
Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia 
henkiä. Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua 
eikä rahaa vyöhön. Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. 
Ja hän sanoi heille: "Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne 
saakka. Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä 
ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan." Niin opetus-
lapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. He karkottivat monta 
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pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.” (Mk.19/Mark. 
6:7–13) 
 
”Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti 
heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse men-
nä. Hän sanoi heille: "Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis 
herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. "Menkää, minä lähe-
tän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, äl-
kää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ke-
tään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siel-
lä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei 
ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille 
tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. "Kun 
tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, pa-
rantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä 
lähelle.'  Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen 
kaduille ja julistakaa.” (Lk.28(ote)/Luuk. 10:1–10) 

 

Draama. Jeesus käytti draamaa halutessaan aivan erityisesti ravistella kuulijoitaan. Viimei-

sellä ehtoollisella hän teki alhaisimmille palvelijoille kuuluvan tehtävän ja pesi opetuslas-

tensa jalat esimerkkinä oikeasta asenteesta: 

 

”Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sit-
ten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne 
vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: 
"Herra, sinäkö peset minun jalkani?" Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et 
vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." Pietari sanoi hänelle: "Sinä et 
ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla 
ole sijaa minun luonani." Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalko-
jani, pese myös kädet ja pää." Tähän Jeesus vastasi: "Se, joka on kylpenyt, ei tarvit-
se pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki." Jeesus tie-
si, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pesty-
ään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi 
heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja her-
raksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajan-
ne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin 
teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei 
palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tä-
män tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.” (Jh.3(ote)/Joh. 3:4–
17) 
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Hiljaisuus. Jeesus ei käyttänyt aina sanoja vaan käytti hiljaisuutta tehokeinona. Jeesus ei 

vastannut aviorikoksesta kiinni saadun naisen syyttäjille heti vaan hiljaisuuden jälkeen hän 

antoi heille vastauksensa ja oli jälleen hiljaa: 

 

”  Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut 
kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tä-
mä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut 
meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin 
pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta 
Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastaus-
ta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensim-
mäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he 
lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi 
vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki 
ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En 
tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."” (Jh.11(ote)/Joh.8:3–11) 

 

Toisto. Jeesus toisti myös omia opetuksiaan moneen kertaan varmistaakseen, että kuulijat 

ymmärsivät ja muistaisivat oppimansa. Hän puhui esimerkiksi omasta kuolemastaan useaan 

otteeseen selittäen tarkasti tapahtumat kirjoitusten pojalta. Hän opetti opetuslapsiaan useaan 

otteeseen omasta kuolemastaan:  

 

”Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslas-
taan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmi-
sen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuo-
lemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulit-
tavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."”  (Mt.40(ote)/Matt. 
20:17) 

 

Neuvottelu. Jeesus joutui välillä tilanteisiin, joissa hänen täytyi päästä neuvottelemalla 

lopputulokseen. Hän esimerkiksi neuvotteli Johannes kastajan kanssa omasta kasteestaan ja 

fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa kirjoituksista:  

 

”Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. "Miksi sinun 
opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?" he kysyivät. "Hehän eivät pese kä-
siään, kun rupeavat syömään." Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan 
käskyä perinnäissäännöillänne? Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 
'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetat-
te, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Sen, mitä sinun piti minulta saada, olen 
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luvannut uhrilahjaksi', hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin 
te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. Te tekopyhät! Oi-
kein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi: ”Tämä kansa kunnioittaa minua huulil-
laan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opet-
tavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä."” (Mt.23/Matt. 15:1–9) 

 

Kirjoittaminen.  Jeesus osasi lukea ja kirjoittaa, mutta evankeliumit mainitsevat hänen kir-

joittaneen vain kerran ja silloinkin maahan. Vaikka kirjoituksen sisältöä ei paljasteta, sillä 

kerrotaan olleen suuri vaikutus paikalla olleisiin lainopettajiin ja fariseuksiin:  

 

”Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut 
kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tä-
mä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut 
meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin 
pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta 
Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastaus-
ta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensim-
mäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he 
lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi 
vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki 
ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?"  "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: 
"En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."” (Jh.11(ote)/Joh. 8:3–11) 

 

Kuulustelu. Jeesus oli kiinnostunut omien opetuslastensa oppimisesta ja jokaisen tehtävän 

jälkeen hän kuulusteli heiltä tehtävän tuloksista ja tarvittaessa myös ojensi heitä: 

 

”Jeesus sanoi opetuslapsille: "Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua 
ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?" "Ei mitään", he vastasivat.” 
(Lk.64(ote)/Luuk. 22:35) 

 

”Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: "Herra, 
pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi." Jeesus sanoi 
heille: "Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen 
antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen 
voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottele-
vat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan."” 
(Lk.28(ote)/Luuk. 10:17–20) 
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Korostaminen. Jeesus kehotti muistamaan joitakin asioita. Eräs nainen voiteli Jeesuksen 

öljyllä ja hän käski paikalla olevia ihmisiä muistamaan tämän naisen ja hänen tekonsa kun 

he julistivat evankeliumin sanomaa: 

 

”Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille: "Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän te-
ki minulle hyvän teon. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina 
ole. Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. Totisesti: kaikkialla 
maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan 
myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki."” (Mt.53(ote)/Matt. 26:10–13) 

 

Jeesus korosti sanomaansa esimerkiksi sanalla ”totisesti.” Evankeliumeissa on yhteensä 76 

kertaa mainittu Jeesuksen käyttäneen tätä sanaa eri tilanteissa:  

 

”Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne 
pääse." Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” 
(Mk.32(ote)/Mark. 10:15–16) 
 
”Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille: "Totisesti, totisesti: yksi teistä 
kavaltaa minut."” (Jh.18(ote)/Joh. 13:21) 
 

7.3 Miten Jeesuksen opetus vaikutti 
 
TAULUKKO 6. Jeesuksen opetuksen vaikutus.  
 
VAIKUTUS 
 
Hämmennys 
Suuttumus 
Toiminta 
Seuraaminen 
Ymmärrys 
Ymmärtämättömyys 
Pelko 
Vaikeneminen 
Torjuminen ja  
hylkääminen 
Usko 
Suru 
Rauhaan jättäminen 
Kunnioitus 
Muistaminen 

Matteus 
 
9 
6 
5 
4 
3 
- 
1 
1 
2 
 
- 
1 
1 
1 
1 

Markus 
 
8 
5 
5 
2 
- 
3 
3 
1 
1 
 
- 
1 
- 
- 
- 

Luukas 
 
11 
6 
4 
1 
4 
3 
4 
4 
- 
 
- 
- 
1 
1 
- 

Johannes 
 
2 
6 
2 
2 
2 
3 
- 
- 
3 
 
3 
1 
- 
- 
1 

Yhteensä 
 
30 
23 
16 
9 
9 
9 
8 
6 
6 
 
3 
3 
2 
2 
2 
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Nauru 
Häpeä 
Loukkaantuminen 
 
Yhteensä 

- 
- 
1 
 
36 

1 
- 
- 
 
30 

1 
1 
- 
 
41 
  

- 
- 
- 
 
35 
 

2 
1 
1 
 
142 

  

Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoissa monenlaisia vahvoja tunteita ja voimakkaita reaktioi-

ta. Aineiston mukaan kuulijat olivat usein hämmentyneitä, ihmeissään tai hämmästyksissä 

Jeesuksen opetuksesta, sillä hän opetti uudenlaisella tavalla. Kuulijoiden reaktiot eivät ol-

leet aina positiivisia vaan esimerkiksi fariseukset suuttuvat ja joutuivat jopa raivon valtaan 

kuultuaan Jeesuksen opetusta. Jeesuksen opetus vaikutti ihmisissä myös toimintaa ja kuuli-

jat lähtivät muun muassa kertomaan Jeesuksesta eri paikkoihin. Jeesuksen opetus teki kuu-

lijoihin myös sellaisen vaikutuksen, että he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Hän auttoi kuuli-

joita ymmärtämään muun muassa kirjoituksia ja vertauksiaan selittäen niitä. Kuitenkaan 

edes opetuslapset eivät aina ymmärtäneet Jeesuksen opetusta. Jeesuksen opetus aiheutti 

kuulijoissa myös sellaista pelkoa, joka vaikutti siihen, että kansa alkoi ylistämään Jumalaa. 

Jeesuksen vastaukset tekivät kuulijoihin jopa sellaisen vaikutuksen, että he vaikenivat ei-

vätkä enää uskaltaneet kysyä Jeesukselta mitään ja muutaman kerran hänet jätettiin koko-

naan rauhaan. Kaikkea Jeesuksen opetusta ei otettu vastaan vaan hänet ja hänen opetuksen-

sa torjuttiin ja hyljättiin muutaman kerran. Jeesuksen opetus osui myös omaantuntoon ja 

hän haastoi tekemään radikaaleja asioita, minkä vuoksi kuulija tuli surulliseksi. Johannes 

painottaa Jeesuksen opetuksen synnyttäneen uskoa. Opetus vaikutti kuulijoissa myös syvää 

kunnioitusta Jeesusta kohtaan ja hänen opetuksiensa muistamista ja kirjoittamista. Jeesuk-

sen opetus vaikutti myös siten, että ihmiset nauroivat hänelle, loukkaantuivat häneen ja 

häpesivät omia tekojaan.   

 

Hämmennys. Yleisin reaktio Jeesuksen uuteen opetukseen oli aineiston mukaan hämmen-

nys, ihmetys tai hämmästys. Jeesuksen opetus ja teot aiheuttivat hämmennystä jopa hänen 

vanhemmissaan hänen ollessaan vasta 12-vuotias:  

 

”Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka 
kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vas-
tauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sa-
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noi: "Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me 
olimme jo huolissamme." Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tien-
neet, että minun tulee olla Isäni luona?" Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä 
tarkoitti.” (Lk1(ote)/Luuk. 2:46–50)  

 
 

Jeesuksen toimi ja opetti hyvin eri tavalla kuin muut opettajat ja sen vuoksi monet ihmiset 

usein hämmästyivät, joutuivat ymmälle ja olivat ihmeissään: 

 

”Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: "Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.” 
(Mt.10(ote)/Matt. 9:32) 

 

”Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on 
valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee."” 
(Mk.2(ote)/Mark. 1:26) 

 

”Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan.” 
(Mt.48(ote)/Matt. 22:32) 

 

Suuttumus. Jeesuksen opetus aiheutti myös loukkaantumista, suuttumusta, jopa suoranais-

ta suoranaita raivoa erityisesti hengellisissä johtajissa: 

 

”Silloin eräs lainopettajista huomautti hänelle: "Opettaja, tuollaisella puheella sinä 
loukkaat myös meitä."” (Lk.34(ote)/Luuk. 11:45) 
 
”Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, 
ja kuulivat lasten huutavan temppelissä: "Hoosianna, Daavidin Poika!", he suuttui-
vat.” (Mt.45(ote)/Matt. 21:15) 

 
”Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan.  He 
ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteel-
le syöstäkseen hänet sieltä alas.” (Lk.10(ote)/Luuk. 4:28–29) 
 
”Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen.”(Jh.14(ote)/Joh. 
10:31) 

 

Jeesukset opetuslapset myös loukkaantuivat Jeesuksen opetuksesta ja osa heistä vetäytyi 

tämän jälkeen Jeesuksen seurasta:  
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”Tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat: "Sietämätöntä puhetta. 
Kuka voi kuunnella tuollaista?" Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet 
opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille: "Loukkaako tämä teitä? …. Monet 
Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet 
hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Aiotteko tekin lähteä?"  Simon 
Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elä-
män sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä." Jeesus sanoi 
heille: "Itsehän minä teidät valitsin, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana." 
Hän tarkoitti Juudasta, Simon Iskariotin poikaa. Tämä oli kavaltava Jeesuksen, 
vaikka oli yksi noista kahdestatoista.” (Jh.9/Joh. 6:60–71) 

 

Toiminta.  Jeesuksen opetus vaikutti myös toisenlaista toimintaa. Hän antoi opetuslapsil-

leen monenlaisia tehtäviä, jotka he suorittivat: 

 

”Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evanke-
liumia ja parantaen sairaita kaikkialla.” (Lk.18(ote)/Luuk. 8:6) 
 
”Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja 
varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään.” 
(Mt.43(ote)/Matt. 21:6–7) 

 

Jeesuksen opetus vaikutti myös siten, että kansa tuli hänen luokseen pitkienkin matkojen 

päästä kuulemaan hänen opetustaan: 

 

”Jeesus lähti sieltä, ja kuljettuaan Galileanjärven rantaa hän nousi vuorelle. Kun 
hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raa-
jarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi 
heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot ter-
vehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa.” 
(Mt.26(ote)/Matt. 15:29–31) 

 

Kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti monien elämän ja muutos heissä vaikutti myös lä-

hiympäristöön ja usein tieto Jeesuksesta levisi: 

 

”Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: "Herra, näin minä teen: puolet 
omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelin-
kertaisesti takaisin."” (Lk.51(ote)/Luuk. 19:8) 
 
”Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: "Tulkaa kat-
somaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän 
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Messias?" Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo.” (Jh.4(ote)/Joh. 
4:28–30) 

 
”Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapah-
tuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän 
pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä 
hänen luokseen.” (Mk.4(ote)/Mark. 1:45) 

 

Seuraaminen. Jeesuksen opetus ja teot aiheuttivat hyvin voimakkaita tunteita ja reaktioita 

niin hänen kannattajissaan kuin vastustajissaan. Jeesus oli hyvin kiinnostava opettaja ja 

monet hänen kohtaamistaan ihmisistä lähtivät seuraamaan häntä: 

 

”Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta 
nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa 
järveen, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. 
Minä teen teistä ihmisten kalastajia." He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraa-
maan Jeesusta. Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, 
Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä 
isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. He 
jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.” (Mt.2/Matt. 4:18–
22) 

 

Ymmärrys.  Opetuslapset ymmärsivät Jeesukset opetuksen johdosta kirjoituksia, Jeesuksen 

esittämiä vertauksia ja hänen identiteettinsä. Opetuslasten kerrotaan olleen innoissaan ym-

märrettyään kirjoituksia: 

 

”He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme 
puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?"”  (Lk.69(ote)/Luuk. 24:32) 

  

Ymmärtämättömyys. Aina eivät opetuslapsetkaan ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mi-

tään:  

 

”Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä sa-
lassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.”  (Lk.49(ote)/Luuk. 18:34) 

 

Pelko. Opetuslapset kokivat ajoittain pelkoa:  
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”Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois 
minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies." Hän ja koko hänen venekuntansa 
olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, samoin Jaakob ja Jo-
hannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus 
sanoi hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja." 
”(Lk.7(ote)/Luuk. 5:1–10) 
 
"Missä teidän uskonne on?" kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja 
sanoivat hämmästyneinä toisilleen: "Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa 
tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä." (Lk.19(ote)/Luuk. 8:25) 

 

Jeesuksen toiminnan herättämä pelko vaikutti myös siihen, että kansa ylisti Jumalaa: 

 

”Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Meidän keskuuteem-
me on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi." Tähän ta-
paan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäris-
tössä.” (Lk.15(ote)/Luuk. 7:16–17) 

 

Vaikeneminen. Jeesusta yritettiin saada opetuksestaan vaikeuksiin, mutta hänen onnistui 

vastata muun muassa fariseuksille ja ylipapeille siten, että he joutuivat vaikenemaan kansan 

edessä: 

 

”Niinpä he eivät kansan kuullen saaneet Jeesusta kiinni puheistaan. Jeesuksen vas-
taus sai heidät ymmälle, ja he vaikenivat.” (Lk.59 (ote)/Luuk.20:26) 

 

Torjuminen ja hylkääminen. Jeesuksen opetus ei saanut ihmisiä ainoastaan seuraamaan 

itseään vaan myös torjumaan ja hylkäämään hänet:  

 

”Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. 
Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan mo-
net kyselivät hämmästyneinä: "Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä 
viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen 
kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, 
Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudes-
samme." Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille: "Missään ei profeetta ole niin 
väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan." 
Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän 
paransi panemalla kätensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. 
Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.” (Mk.18/Mark. 6:1–6) 
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Usko. Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoissa uskoa häneen ja hänen tehtäväänsä: 

 

”Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan,  ja he sa-
noivat naiselle: "Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme 
nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja."” (Jh.4 
(ote)/Joh.4:41–42) 

 

Suru. Jeesuksen vastaukset tuottivat myös surua kuulijoille, sillä Jeesus haastoi heitä uh-

rautumaan ja olemaan rehellisiä: 

 

”Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon 
omaisuutta.” (Mk.33(ote)/Mark. 10:22) 
 
”Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko 
minä sinulle rakas?"” (Jh.22 (ote)/Joh. 21:17) 

 

Rauhaan jättäminen. Jeesuksen antamat vastaukset vaikuttivat niin, että paholainen ja 

kaikki hengelliset johtajat jättivät hänet rauhaan. Eräässä tapauksessa fariseukset tulivat 

Jeesuksen luokse esittämään kysymyksen. Jeesus huomasi heidän teeskentelevät ja käski 

heitä näyttämään sitä rahaa, jolla he maksoivat veronsa. Fariseukset näyttivät denaarin ku-

vaa ja Jeesuksen antama vastaus hämmästytti heitä niin, että he jättivät Jeesuksen rauhaan 

ja lähtivät pois:  

 

Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" "Keisarin", he vastasivat. Silloin 
Jeesus sanoi heille: "Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mi-
kä Jumalalle kuuluu." Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen 
rauhaan ja lähtivät pois. (Mt. 47 (ote)/Matt. 22:20–22) 

 

Kunnioitus. Jeesuksen opetus aiheutti kuulijoissa hänen kunnioitustaan ja ylistämistään: 

 

”He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he rie-
mua täynnä palasivat Jerusalemiin.” (Lk.70(ote)/Luuk. 24:52) 

 

Muistaminen. Jeesuksen opetuksen suurin vaikutus lienee se, että monet hänen opetuksis-

taan ovat säilyneet tähän päivään asti. Jokapäiväisen elämän esimerkit, dramaattiset verta-

ukset ja ainutlaatuinen toiminta vaikuttivat siihen, että hänen kuulijansa eivät unohtaneet 
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asioita. Rabbiinisen kulttuuriin kuului opetusten ulkoa opettelu, joten Jeesuksen opetuslap-

set vahvistivat tätä perinnettä. Jeesus myös korosti tiettyjä asioita ja suorastaan velvoitti 

seuraajiaan muistamaan ne: 

  

”Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tul-
laan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki." (Mt.53(ote)/Matt. 
26:10–13) 

 

Tämän vuoksi Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen evankeliumeissa on kertomus synti-

sestä naisesta, joka voiteli Jeesuksen öljyllä. Myös Luukas kertoo syntisen naisen voidel-

leen Jeesuksen jalat kallisarvoisella öljyllä.   

 

Nauru. Jeesuksen toimintaa ja opetusta ei aina ymmärretty, joten hänelle naurettiin: 

 

”Jeesukselle naurettiin. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äi-
din sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli.”  (Mk. 17 
(ote)/Mark.5:40) 

 

Häpeä. Jeesus oli oikeudenmukainen opettaja ja hän osasi vastata vastustajilleen siten, että 

heidän aikeensa tulivat paljastettua ja he joutuivat häpeään tekopyhyydestään: 

 

”Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, 
mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki.” (Lk.37(ote)/Luuk. 
13:17) 

 
Loukkaantuminen. Jeesus kärjisti opetuksessaan asioita ja toi esille sellaisia asioita, jotka 

loukkasivat muun muassa lainopettajia: 

 
”Silloin eräs lainopettajista huomautti hänelle: "Opettaja, tuollaisella puheella sinä 
loukkaat myös meitä.” (Lk.34 (ote)/Luuk.11:45) 

 

7.4 Tulosten yhteenveto 
 
Tutkimuksesta saadut tulokset voidaan tiivistää seuraavaan taulukkoon:  
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TAULUKKO 7. Jeesuksen opetustoiminta. 

 

HENKILÖT  
 
 
a) Opetus-

lapset 
b) Hengelli-

set ja po-
liittiset 
johtajat 

c) Väkijouk-
ko 

d) Naiset 
e) Erityistar-

peiset 
f) Ammatti 

yms. 
g) Syntiset 

PAIKAT 
 
 
a) Luonto 
b) Alueet ja 

kaupun-
git 

c) Synago-
gat ja 
temppe-
lit 

d) Kodit 
f) Matkalla 

ORGANISOINTI 
 
 
a) Pienryhmä 
b) Suurryhmä 
c) Yksilö 
d) Parityöskentely 

OPETUS-
MENETELMÄT 
 
a) Kysymykset 
b) Kirjoitukset 
c) Luento 
d) Opetuskeskustelu 
e) Vertaukset 
f) Esimerkki 
g) Havainnollistus 
h) Tehtävä 
i) Draama 
j) Hiljaisuus 
k) Toisto  
l) Neuvottelu 
m) Kirjoittaminen  
n) Kuulusteleminen 
o) Korostaminen 

VAIKUTUS 
 
 
a) Hämmennys 
b) Suuttumus 
c) Toiminta 
d) Seuraaminen 
e) Ymmärrys 
f) Ymmärtä-

mättömyys 
g) Pelko  
h) Vaikenemi-
nen 
i) Torjuminen 

ja hylkää-
minen 

j) Usko 
k) Suru 
l) Rauhaan jät-

täminen 
m) Kunnioitus 
n) Muistaminen 
o) Nauru 
p) Häpeä 
q) Loukkaan-

tuminen 
 
 
Jeesuksen opettamat henkilöt jakaantuvat seuraaviin seitsemään ryhmään: opetuslapset, 

hengelliset ja poliittiset johtajat, väkijoukko, naiset, erityistarpeiset, ammattinsa tai muun 

syyn vuoksi kohdatut ihmiset sekä publikaanit ja muut syntiset.  

 

Jeesuksen oli kiertävä opettaja ja hän kulki lähialueilla ja kaupungeissa opettamassa. Ai-

neiston mukaan Jeesus opetti joka päivä temppelissä, vaikka vain neljäsosassa tutkituista 

analyysiyksiköistä oli maininta temppelistä tai synagogasta. Suurin osa evankeliumien ope-

tustapahtumista tapahtui luonnon keskellä kuten järvellä, vuorella tai viljapellolla. Jeesus 

kutsuttiin moniin koteihin, jossa hän opetti usein aterian yhteydessä. Kaikki evankelistat 

ovat tallettaneet joitakin hänen matkalla kertomiaan opetuksiaan.  
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Jeesus organisoi opetustaan neljällä tavalla: suurryhmä, pienryhmä, yksilö ja parityöskente-

ly. Jeesuksen pääasiallinen organisointitapa oli pienryhmä. Hänen tärkein ja yleisin pien-

ryhmänsä oli 12 opetuslasta, jotka seurasivat häntä. Fariseukset, saddukeukset, Johannek-

sen opetuslapset, fariseusten opetuslapset ja Herodeksen kannattajat tulivat pienissä ryh-

missä Jeesuksen luokse. Jeesuksen opetus oli julkista ja usein oli läsnä suuri joukko ihmi-

siä. Kolmasosassa tutkituissa tapauksista kerrotaan olleen paikalla suuri väkijoukko, suuri 

määrä ihmisiä tai paljon kansaa. Suuren ihmisjoukonkin keskellä Jeesus kohtasi yksittäisiä 

ihmisiä ja monet henkilöt hakeutuivat Jeesuksen seuraan tai heitä jopa tuotiin hänen luok-

seen. Parityöskentelyä Jeesus käytti opetuslastensa toiminnallisissa tehtävissä.  

 

Jeesus käytti vaihtelevasti opetusmenetelmiä ja samassa opetustilanteessa saattoi käyttää 

useampaa eri menetelmää. Eniten Jeesus käytti opettaessaan kysymyksiä, vastakysymyksiä 

ja vastauksia. Hän haastoi kuulijansa miettimään asioita itse valmiiden vastausten sijaan. 

Jeesus tunsi hyvin sen aikaiset kirjoitukset ja opetuksessaan hän lainasi, selitti ja jopa täy-

densi niitä. Jeesus käytti perinteistä rabbiinista luento-menetelmää, sillä hänellä oli usein 

paljon kuulijoita. Jeesus keskusteli sekä opetuslastensa, korkeasti koulutettujen ja jopa juu-

talaisten kanssa. Hän kohdensi keskusteluissaan opetuksen keskustelukumppanilleen lähti-

en liikkeelle siitä, mitä hän jo tiesi ja avasi sitten hänen ymmärrystään opetettavasta asiasta. 

Hänen kerrotaan myös neuvotelleen muutamien opetettavien kanssa. Opettaessaan Jeesus 

puhui usein vertauksin. Hän käytti arkisia esineitä ja tapahtumia ja opetti niiden kautta 

muun muassa Jumalan valtakunnasta ja oikeasta elämäntavasta. Jeesus antoi selkeitä malle-

ja ja esimerkkejä. Hän asetti itsensä esimerkiksi ja kehotti opetuslapsiaan toimimaan samal-

la tavalla miten hän toimi. Opetustaan hän havainnollisti monella eri tavalla kuten rahalla, 

linnuilla, kukilla ja ihmisillä. Jeesus antoi opetuslapsilleen erilaisia tehtäviä ja tarkat ohjeet 

niiden suorittamiseen. Hän myös kuulusteli opetuslapsensa tehtävän jälkeen. Hän opetti 

draamallisin keinoin muun muassa oikeaa asennetta. Kaikissa tilanteissa Jeesus ei käyttänyt 

sanoja, vaan toisinaan hän oli hiljaa ja kerran hänen mainitaan kirjoittaneen maahan tällai-

sessa tilanteessa. Kaikista tärkeimpiä opetuksia Jeesus korosti tai toisti opetuslapsilleen 

opetuksia erityisesti omasta kuolemastaan ja sen merkityksestä.  
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Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoissa monenlaisia tunteita ja reaktioita. Eniten hänen ope-

tuksensa kerrotaan aiheuttaneen hämmennystä, ihmetystä ja hämmästystä. Sitä ei aina ym-

märretty ja Jeesukselle jopa naurettiin. Ymmärtämättömyys vaikutti toisaalta myös pelon 

syntymiseen. Fariseukset ja monet muut suuttuivat ja joutuivat jopa raivon valtaan kuultu-

aan Jeesuksen opetusta. Jeesuksen opetus sai aikaan ihmisissä muutosta, joka näkyi hänen 

seuraamisena ja toimintana muun muassa hänestä kertomisena. Ihmiset eivät olleet aina 

samaa mieltä hänen kanssaan opetettavasta asiasta ja sen vuoksi he torjuivat ja hylkäsivät 

hänet. Hänen antamansa vastaukset jättivät kuulijat niin ymmälle, että he vaikenivat ja jät-

tivät hänet rauhaan. Jeesus haastoi ihmisiä myös toimintaan ja rehellisyyteen, minkä vuoksi 

osa kuulijoista tunsi surua ja häpeää tai loukkaantuivat Jeesukseen. Jeesus onnistui opetuk-

sessaan selittämään asioita niin, että hänen kuulijansa ymmärsivät häntä ja se sai aikaan 

myös uskoa. Jeesuksen opetus oli niin merkittävää kuulijoiden mielestä, että hänen opetuk-

sensa haluttiin tallentaa ja yhä edelleen ne muistetaan joka puolella maapalloa.  

 

7.5 Evankeliumien painotuserot Jeesuksen opetustoiminnan tarkastelussa 
  

Vaikka tutkimuksen tuloksen ovat samansuuntaisia jokaisessa evankeliumissa, on evanke-

liumien välillä erilaisia painotuseroja. Seuraavassa esitellään jokaisen evankeliuminkirjoit-

tajan pääpainopisteet Jeesuksen opetustoiminnan kuvauksessa.  

 

Matteuksen evankeliumi kertoo eniten Jeesuksen opetustoiminnasta. Matteuksen evanke-

liumissa on kerrottu yksityiskohtaisimmin henkilöistä, paikoista, organisointitavoista, ope-

tusmenetelmistä ja vaikutuksesta kerrotaan eniten henkilöistä, joita Jeesus opetti, vaikka 

Luukkaalla oli eniten analyysiyksiköitä. Matteuksen pääpaino on opetuslasten, hengellisten 

ja poliittisten johtajien sekä väkijoukon kuvauksessa. Hän tuo evankeliumeista eniten esille 

publikaanien ja muiden syntisten opettamista. Matteus kuvailee myös eniten alueita ja 

paikkoja, joissa Jeesus opetti. Pienryhmäopetus on siinä pääasiallinen opetuksen organi-

sointimuoto. Opetusmenetelmien kohdalla painotetaan erityisesti kysymyksiä ja kirjoituk-

sia. Matteuksen evankeliumissa on eritelty eniten kuulijoiden tunteita ja reaktioita, jota Jee-

suksen opetus vaikutti heissä.   
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Markuksen evankeliumi painottuu toimintaan. Evankeliumista nousee erityisesti esille pari-

työskentely ja erilaiset opetusmenetelmät, joita Markus kuvailee monipuolisimmin. Sen 

sijaan ihmisten reaktioihin eivät nouse niin tärkeänä asiana esille ja hän kuvailee kaikista 

vähiten opetuksen vaikutusta kuulijoihin.  

 

Luukkaan evankeliumi kuvailee selkeimmin opetustapahtumia sillä havaintojen määrä on 

keskitasoa, vaikka evankeliumissa oli eniten analyysiyksiköitä. Henkilöistä esiin nousee 

erityisesti hengelliset ja poliittiset johtajat. Luukas raportoi paikat hyvin tarkasti ja evanke-

liumista löytyykin eniten tietoa kaupungeista ja alueista sekä temppeleistä, joissa Jeesus 

opetti. Opetusmenetelmistä Luukkaan evankeliumissa korostuu vertausten käyttö ja kaik-

kein vähiten opetuskeskustelut. Evankeliumissa tulee hyvin esille opetuksen vaikutus kuuli-

joihin. Siinä on kiinnitetty erityisesti huomiota vaikenemiseen, suuttumiseen ja opetuksen 

ymmärtämiseen.   

 

Johanneksen evankeliumissa oli vähiten analyysiyksiköitä ja tämä näkyy myös tuloksissa. 

Evankeliumin opetustilanteista nousee esille useita eri henkilöitä, sillä havaintojen määrä 

oli yli kaksinkertainen verrattuna analyysiyksiköiden määrään. Opetustapahtuman paikkana 

on yleisimmin temppeli. Johannes kertoo yksityiskohtaisimmin kahden kesken käytyjä kes-

kusteluja. Johanneksen evankeliumissa on eniten kuvauksia ihmisten reaktioista ja siinä 

korostuu opetuksen vaikutuksessa erityisesti usko, ymmärtämättömyys ja suuttuminen.  
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8 POHDINTA 
 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan kahdella termillä: reliabiliteetilla ja validiteetilla. Re-

liabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen ja validiteetti mittarin luotettavuuteen. Tut-

kimuksessa tulisi syntyä teorian, tutkimusten ja analyysin välille vuoropuhelua. Luotetta-

vuuden arvioimisessa tutkijalla on keskeinen rooli. Hän muotoilee itseään kiinnostavan 

tutkimusongelman, laatii mittarit sen ratkaisemiseksi ja tulkitsee tutkimusaineistoa oman 

asiantuntijuutensa pohjalta. (Metsämuuronen 2005, 64–65.)   

 

Tutkimusongelmien muotoilemisen jälkeen aineisto käytiin huolellisesti ja sieltä poimittiin 

kaikki Jeesuksen opettamista kuvailevat kohdat. Tapahtumat pyrittiin säilyttämään koko-

naisuuksina, jotta jokaisesta analyysiyksiköstä saatiin vastauksia mahdollisimman moneen 

tutkimuskysymykseen. Matteuksen evankeliumista valittiin 59 kohtaa, Markuksen evanke-

liumista 52 kohtaa, Luukkaan evankeliumista 70 kohtaa ja Johanneksen evankeliumista 22 

kohtaa. Jokaista 203 analyysiyksikköä tarkasteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti: opetet-

tava henkilö, opetuspaikka, opetustapa, opetusmenetelmä ja opetuksen vaikutus. Ana-

lyysiyksiköiden systemaattisella analysoinnilla pyrittiin tietoisesti keskittymään teoriasta 

nousevien tutkimuskysymyksiin vastaamiseen ja lisäämään siten tutkimuksen validiteettia. 

Koska aineiston oli jo valmiiksi kirjallisessa muodossa, päädyttiin analyysissä teoria- ja 

aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin.   

 

Evankeliumit ovat laajin ja luotettavin kuvaus Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan. Tämän 

vuoksi ne ovat myös selkein ja tarkin kuva Jeesuksen opetustoiminnasta. Tutkimusaineis-

toksi valittiin kaikki neljä evankeliumia, että saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja 

luotettava kuva Jeesuksesta opettajana.  
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Evankeliumit aineistona oli haasteellinen tutkimuskohde, koska niitä ei ole laadittu ensisi-

jaisesti kuvaamaan systemaattisesti Jeesuksen opetustoimintaa. Jokainen evankeliumin kir-

joittaja on valinnut omasta mielestään tärkeimmät kohdat Jeesuksen toiminnasta ja puheis-

ta, jotka palvelivat sitä tarkoitusta miksi kukin kirjoituksensa laati. Tutkimuksessa päädyt-

tiin käyttämään vain vuoden 1992 kirkolliskokouksen käyttöönottamaan Raamatunkään-

nöstä. Tämä saattoi vaikuttaa joihinkin tutkimuksessa saatuihin tuloksiin, sillä useat krei-

kankieliset sanat voidaan kääntää monella tapaa. Triangulaatio vertailemalla eri käännöksiä 

tai perehtymällä kreikankieliseen sanastoon olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkimus katsotaan luotettavaksi silloin, kun aineisto on luokiteltu, analysoitu ja tulkittu 

niin johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti, että ne voidaan luokittelu- ja tulkintasääntöjä so-

vellettaessa päätyä samoihin tuloksiin tai kyseenalaistaa ne perustelluin syin (Mäkelä 1998, 

53). Teoriaosuus ja tutkimustulokset on pyritty laatimaan siten, että lukija pystyy itse ai-

neistolainauksista havaitsemaan kohdat ja tarvittaessa toistamaan vastaavan tutkimuksen.  

 

8.2 Vertailua muihin tutkimuksiin 
 

Jeesus on antiikin ajan tutkituin henkilö, joten mitään uutta ja mullistavaa ei tämä tutkimus 

tarjoa. Jeesus-tutkimuksessa on pyritty selvittämään Jeesuksen sanojen aitoutta ja hänen 

opetuksensa sisältöä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut tutkia Jeesuksen ope-

tuksen sisältöjä tai aitoutta vaan pikemminkin tarkastelemaan evankeliumien piirtämää ku-

vaa Jeesuksen opetustoiminnasta. Tässä tutkimuksessa ei ole kiinnitetty paljoa huomiota 

Jeesuksen ajan Palestiinaan, sen politiikkaan, kulttuuriin tai uskonnollisiin vakaumuksiin 

tai traditioihin. Sen sijaan on pyritty tarkastelemaan juutalaista rabbiinista kulttuuria ja 

ymmärtämään Jeesuksen opetusta sen kautta. Johannes Kastajan toiminnalla oli todennä-

köisesti vaikutusta Jeesuksen opetustoimintaan, sillä molemmilla oli esimerkiksi opetuslap-

sia. Tutkimuksen maininnat hänestä osoittavat, että Jeesus oli tekemissä hänen ja hänen 

opetuslastensa kanssa. Tässä tutkimuksessa ei perehdytä naisen asemaan ja rooliin, mutta 

huomioidaan heidän olleen Jeesuksen seurassa saamassa opetusta. Jeesuksen ristiinnaulit-

seminen ja kuolema tulivat tutkimuksessa esille vain siitä näkökulmasta, että se oli yksi 

aihe, jota Jeesus opetti opetuslapsilleen useampaan kertaan. Hän myös tapasi useita eri 
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merkittäviä henkilöitä oikeudenkäynnin aikana. Aikaisemmat Jeesus-tutkimukset vahvista-

vat monia tässä tutkimuksessa esille tulleita tuloksia ja selittävät niitä tarkemmin kulttuuris-

ten taustojen avulla.   

 

Yksi tutkimukseen eniten vaikuttaneita tutkimuksia oli Kroksmarkin ”How Did Jesus 

Teach?”-niminen tutkimus.  Hänen tutkimuksessaan oli keskitytty tarkastelemaan Jeesuk-

sen opetusmetodeja. Kroksmarkin saamat tulokset olivat hyvin samankaltaisia tässä tutki-

muksessa saatuihin tuloksiin. Hän jaotteli tutkimustuloksensa neljään metodiseen katego-

riaaan: opetukselliset metodit, vuorovaikutukselliset metodit, toiminnallinen metodologia ja 

muut metodit. Tulokset yhtenevät seuraavissa kohdin: luennot, kirjoitukset, paraabelit ja 

narratiivit/vertaukset, havainnollistus, hiljaisuus, keskustelu, neuvottelu, kysymykset, 

draama, projekti, kuulustelu ja toisto. Kroksmark mainitsee myös visuaalis-

konkreettinen/objekti –luennon, havainnollistuksen metodologia ja ohjelmoitu ohjaus. Näi-

den kaikkien sisällöt tulivat tutkimuksessa esille, mutta ne sijoitettiin eri kategorioihin. Täs-

sä tutkimuksessa oli edellisten yhteisten lisäksi kaksi metodia: kirjoittaminen ja korostami-

nen, jotka molemmat mainittiin ainoastaan kerran. Merkittävimmät opetusmenetelmät oli-

vat näin ollen samankaltaisia.  

 

8.3 Pohdintaa 
 

Jeesuksen opettajakoulutus. Jeesus oli todennäköisesti itseoppinut opettaja, sillä evanke-

liumit eivät mainitse hänen saaneen minkäänlaista pedagogista tai rabbiinista koulutusta. 

Tutkijoita onkin jäänyt askarruttamaan Jeesuksen kutsumanimi ”rabbi”, jota yleensä käytet-

tiin henkilöistä, jotka olivat saaneet tarvittavan kirjanoppineen koulutuksen ja läpäisseet 

siihen liittyvän testin. Jeesusta kutsuttiin rabbiksi muutaman kerran (Matt. 26:25; Mark. 

11:21), mutta yleisemmin käytetty nimitys hänestä oli opettaja. Nikodemus tunnusti Jee-

sukselle seuraavasti: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja (Joh. 

3:2). Toisaalta Jeesuksen opetusta ihmeteltiin "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kir-

joitukset?" (Joh. 7:15). Jeesus käytti harvoin kirjoituksia opetuksen lähtökohtana ja enim-

mäkseen hän käytti esimerkkejä jokapäiväisen elämän keskeltä eikä rabbien käyttämään 

lakikieltä. Hän ei siis suunnannut opetustaan oppineille vaan köyhille ja yksinkertaisille 
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ihmisille. (Kroksmark 1996, 107.) Erilaisesta koulutustaustastaan huolimatta, Jeesuksella 

näytti olleen voimakas vaikutus aikansa hengellisiin ja poliittisiin johtajiin, sillä he hakeu-

tuivat usein keskustelemaan Jeesuksen kanssa ja he reagoivat hyvin vahvasti Jeesuksen 

opetuksiin.  

 

Jeesus ja juutalainen kulttuuri. Jeesus oli monessa mielessä hyvin radikaali opettaja juu-

talaisessa kulttuurissa. Hän ylitti kulttuurisia ja sosiaalisia raja-aitoja keskustelemalla niin 

korkeassa asemassa kuin hyljeksittyjen ihmisten kanssa, joiden kanssa juutalaiset eivät 

yleensä puhuneet. Hänen ympärillään oli paljon muiden ihmisten hyljeksimiä henkilöitä 

kuten sairaita, pakanoita ja publikaaneja. Jeesus hämmästytti jopa omia opetuslapsiaan kes-

kustelemalla ja kohtaamalla naisia ja joista osa oli hyvin halveksittuja ja jopa kuolemaan-

tuomittuja avionrikkojia, joita kaikki muut hyljeksivät ja karttoivat. Naisten kohtaaminen 

oli yllättävää siksi, että juutalainen mies ei tavallisesti puhutellut naista kodin ulkopuolella 

(Junkaala 2006, 85–89). Jeesus antoikin aviorikoksesta kiinni otetulle naiselle ihmisarvon 

puhumalla hänelle. Näillä esimerkeillä Jeesus mursi sukupuolten välisen epätasa-arvon. Ei 

siis olekaan ihme, että Jeesuksen ympärillä viihtyi paljon naisia. Samarialaisen naisen koh-

taaminen Sykarin kaivolla oli merkittävä rajoja murtava tapahtuma, sillä juutalaisilla mie-

hillä oli tapana kiittää Jumalaa siitä, ettei ollut luotu syntiseksi, naiseksi eikä samarialaisek-

si.  

 

Jeesuksen opetuksen ainutlaatuisuus. Jeesuksella sanottiin olevan valta opettaa uudella 

tavalla ja tekevän asioita, joita ei ollut ennen nähty. Jeesuksen voidaan todeta puhuneen 

auktoriteetilla, sillä Jeesus ei koskaan viitannut kehenkään muuhun kuin itseensä ja Juma-

laan. Tämä oli puolestaan vastoin juutalaista kulttuuria ja jopa vallankumouksellinen toi-

mintatapa. Yleensä hengelliset auktoriteetit viittasivat lakiin tai Moosekseen, joka oli vas-

taanottanut lain. Jeesus ei siis toiminut ainoastaan Mooseksen auktoriteettia vastaan vaan 

koko sen hetkistä traditiota. Jeesus julistikin olevansa Moosesta suurempi ja opetti suoraan 

Jumalan puolesta. Hänen kuulijansa ymmärsivät, että hän haastoi tradition ja sen auktori-

teetin. Kirjanoppineet kyllä opettivat vallalla ja auktoriteetilla, mutta he aina tukeutuivat 

traditioon, lakiin tai johonkin muuhun, joka ei ollut kaikkien saatavilla. Jeesus sen sijaan 

viittasi itseensä ja tavallisen ihmisen ”maalaisjärkeen” ja kokemuksiin dialektisen opetus-
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menetelmän ja viisauden sanojen avulla. Myös hänen tapansa puhua Jumalasta oli hyvin 

poikkeava. Yleisesti Jumalasta puhuttiin etäisenä, saavuttamattomana ja mahtavana, mutta 

Jeesus puhui Jumalasta läheisesti ja persoonallisesti ”Abbana” tai isänä. (Kroksmark 1996, 

106–111.) Jeesus mursi opetuksellaan monenlaisia sosiaalisia, kulttuurillisia, uskonnollisia 

ja traditionaalisia raja-aitoja. Ei siis ollut suuri ihme, että hänen lähettyvillään viihtyi paljon 

sellaisia henkilöitä, joita ei perinteisesti opettajan lähipiirissä ollut. Hänen opetuksensa si-

sältö ja opetuksen kohteet vaikuttivat varmasti ihmisten suhtautumiseen häneen ja hänen 

opetukseensa. 

 

Opetusympäristö. Jeesuksen opetus ei sijoittunut yhteen paikkaan tai aikaan, sillä hän oli 

kiertelevä opettaja ja opetti hyvin erilaisissa ympäristöissä ihmisiä. Nämä erilaiset oppi-

misympäristöt tarjosivat hänelle luonnollisia tilaisuuksia opettaa siinä hetkessä ja paikassa 

merkityksellisiä ja ajankohtaisia asioita. Kierrellessään hän kohtasi hyvin erilaisia ihmisiä 

ja hän sai sitä kautta monipuolistettua opetustansa. Jeesus oli hyvin ahkera opettaja, joka 

opetti ihmisiä joka päivä. Suurimmaksi osaksi Jeesus opetti juutalaiselle rabbille tyypilli-

sesti temppeleissä ja synagogissa. Evankeliumien mukaan Jeesus ja ihmiset, joiden kans-

saan hän keskusteli, elivät juutalaisuuden sarakkeena Rooman valtakunnassa ja kreikkalai-

sessa kulttuuripiirissä juutalaiset säilyttivät oman kielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa eril-

lään muista kansoista ja he odottivat messiasta, joka vapauttaisi heidät myös poliittisesta 

tilasta (Noack 1972, 35).  

 

Opetettavat henkilöt. Jeesus opetti pääsääntöisesti aikuisia ja juutalaisia, joten hän käytti 

sanoja ja tyyliä, joita he ymmärsivät (Yancey 1996, 55–77). Jeesus osasi kohdentaa opetuk-

sensa aina kuulijoiden mukaan ja vastasi heille aina heidän taustansa mukaisesti. Fariseuk-

sille ja muille hengellisille johtajille hän vastasi kirjoituksilla ja usein hyvin suoraan ja ta-

vallista kansaa hyvin hellävaraisesti. Jeesus tunsikin kuulijansa hyvin ja hän jopa tiesi fa-

riseusten ajatukset ennen kuin he olivat edes sanoneet mitään. Jeesuksen suosiota ja kiin-

nostavuutta kuvaa se, että monet ihmiset tulivat Jeesuksen luokse ja seurasivat häntä jopa 

pitkien matkojen päähän. Ihmiset tulivat keskustelemaan Jeesuksen kanssa yksin ja pienissä 

ryhmissä jopa öiseen aikaan. Jeesus etsi aktiivisesti tilaisuuksia, joissa hän saattoi opettaa 

niin yksilöitä kuin tuhansien ihmisten ryhmää. 
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Muiden rabbien tavoin myös evankeliumien kuvaamalle historian Jeesukselle oli ominaista 

se, että hänellä oli opetuslapsia, jotka ”seuraavat” häntä. Seuraaminen oli sanonta, jota käy-

tettiin ilmaisemaan opetuslapsisuhdetta. Juutalaiset lähteet osoittavat opetuslasten myös 

palvelleen opettajaansa. Näin myös Jeesuksen oppilaat toimivat. Evankeliumien pohjalta 

voidaan tehdä päätelmä, että opetuslapset saivat merkittäviä oppimiskokemuksia, sillä nä-

mä kokemukset näyttävät ohjanneen heidän elämänkulkua ja muuttaneet tai vahvistaneet 

heidän identiteettiään (Antikainen 1998, 200). Opetuslasten seuratessa Jeesusta he ovat 

saaneet erilaisia elämäntapahtumia, joista osaa voisi kutsua muutostapahtumiksi. Tälläisi 

kokemuksia olivat esimerkiksi kun Jeesus lähetti opetuslapsensa ensimmäisille evankeli-

ointimatkoilleen.  

 

Opetusmenetelmät. Jeesus käytti hyvin monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Hän 

käytti opetusmenetelmiä hyvin paljon limittäin - hän esitti kysymyksiä, selitti kirjoituksia ja 

havainnollisti opetustaan arkipäivän esimerkeillä. Jeesus opettikin usein käytännöllisen 

elämän keskellä nousevista kysymyksistä ja ongelmista. Tämä oli mahdollista siksi, että 

hänen opetuslapsensa elivät ja liikkuivat hänen kansaan hyvin tiiviisti Jeesuksen noin kol-

me vuotta kestäneen aktiivisen toimintansa ajanjakson. Tällöin opetustilanteet syntyivät 

tavallisen elämän keskellä eikä niinkään eristetyssä oppimistilanteessa. Jeesus kohdensi 

opetuksensa opetettavan tarpeita ja tasoa vastaavaksi.  (Puolimatka 2002, 294–296.)  

 

Jeesuksella oli usein suuri kuulijakunta, joten luennot olivat toimiva ja tehokas tapa opettaa 

suurta joukkoa ihmisiä. Hän tunsi hyvin kirjoitukset vaikka ei ollut käynyt perinteistä rab-

biinikoulua. Ihmiset ihmettelivät sitä, kuinka oppimaton mies saattoi tuntea kirjoitukset niin 

hyvin. Jeesus viittasi opetuksessaan usein kirjoituksiin ja moitti jopa saddukeuksia siitä 

etteivät he tunteneet kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Kirjoitusten avulla hän sai usein luotua 

keskusteluyhteyden muun muassa fariseusten kanssa. Jeesus ei ainoastaan osannut ja selit-

tänyt kirjoituksia vaan hän sovelsi niitä itseensä ja käytännön elämään. Hengelliset johtajat 

halusivat usein puolustaa isiensä perinnäissääntöjä ja Jeesus halusi heidän ymmärtävän kir-

joituksia eikä vain sokeasti noudattaa niitä. Jeesus myös laajensi ja kumosi kirjoituksia.  
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Jeesus oli verbaalisesti lahjakas opettaja. Tämä käy erityisesti esille hänen tavassaan käyt-

tää vertauksia ja havainnollistusta. Jeesuksen vertaukset olivat tehokkaita ja helposti muis-

tettavia, sillä ne olivat lyhyitä ja ne käsittelivät usein arkisia asioita. Tarinat olivat usein 

kärjistäviä ja niissä oli yllättäviä käänteitä kuten vertauksessa ”Laupias samarialainen”, 

jossa arvostettu pappi ja leeviläinen kävelivät apua tarvitsevan ihmisen ohitse ja hyljeksitty 

samarialainen auttoi häntä ja maksoi kaikki hänen hoitokulunsa. Jeesus havainnollisti pu-

hettaan tavallisilla asioilla kuten linnuilla, kukkasilla ja rahalla sekä ihmisillä kuten lapsella 

ja köyhällä leskellä. Jeesus mukautti opetuksensa niin, että kaikki kuuntelijat kykenivät 

ymmärtämään hänen opetuksensa käytännönläheisten esimerkkien ansioista (Horton & 

Hurlburt 1994, 91). Jeesus yleensä selitti opetuksen vain läheisimmilleen eli opetuslapsil-

leen. Sisäpiirin ulkopuoliset henkilöt eivät yleensä saaneet selitystä sille, miten Jeesuksen 

opetusta olisi ymmärrettävä. Tällä tavalla Jeesus jättää tulkinnan ”oppijoille” eli henkilöille, 

jotka ovat kuuntelemassa häntä. Tämän vuoksi tulkinnat ja merkitykset hänen opettamis-

taan asioista vaihtelivat kuulijoiden kesken. Kroksmarkin (1996, 112) mukaan tämä oli 

nerokas tapa opettaa. Opetus ilman vastauksia aiheuttaa sen, että opiskelijat joutuvat teke-

mään omat johtopäätöksensä. Jeesuksen opetuksia ja niiden merkityksiä pohdittiinkin sekä 

yksittäin ja ryhmässä. Jeesuksella näyttäisikin olevan suuri luottamus yksilön mahdolli-

suuksiin ja vastuuseen tehdä omia päätelmiä.  

 

Jeesus opetti ihmisiä hyvin paljon keskustelemalla heidän kanssaan. Välillä hän joutui neu-

vottelemaan, mutta väittelemistä Jeesus vältteli. Monien muiden tunnettujen opettajien ta-

voin Jeesus käytti opettaessaan kysymyksiä ja hän esitti usein myös vastakysymyksiä. Tällä 

tavalla hän herätti ihmisten kiinnostuksen ja auttoi heitä itse löytämään vastaukset, jolloin 

he myös todennäköisesti muistivat asiat paremmin. Jeesus ei myöskään aina antanut suoraa 

vastausta kysyjilleen, vaan kehotti esimerkiksi Johanneksen opetuslapsia seuraamaan ja 

raportoimaan Johannekselle oman kokemuksensa mukaan. Jeesus antoi opetuslapsilleen 

tehtäviä ja laittoi opetuslapset harjoittelemaan lähettämällä heidät pareittain lähialueiden 

kyliin saarnaamaan ja parantamaan sairaita. Jeesus antoi opetuslapsilleen tarkat ja selkeät 

ohjeet mitä heidän tuli tehdä, miten heidän tuli käyttäytyä ja millaisen palkan he saavat 

työstään. Heidän palatessaan Jeesus kuulusteli miten heillä oli matka mennyt. Jeesus myös 

toisti opetustansa useaan otteeseen ja käytti monia sanoja tehokeinona auttaakseen heitä 
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muistamaan asioita. Jeesus kielsi opetuslapsiaan ja monia kohtaamiaan ihmisiä kertomasta 

oppimastaan eteenpäin. Opetuslapset ymmärsivät ja puhuivatkin monista asioista vasta Jee-

suksen kuoleman jälkeen, mutta useat parantuneet menivät saman tien kertomaan kohtaa-

misestaan kaikille ihmisille.  

 

Opettaja vaikuttaa enemmän sillä, mitä hän on kuin sillä, mitä hän sanoo. Esikuvan antami-

nen oli myös keskeinen tekijä Jeesuksen toiminnassa. Hän oli kasvanut hyväksymään, ym-

märtämään ja omaksumaan Vanhan testamentin arvot, ja hän myös ylläpiti näitä arvoja 

elämässään ja opetuksessaan. Vuorisaarnassa Jeesus toi toisaalta esille korkeamman moraa-

lin sanoen ”Teille on opetettu…mutta minä sanon teille…” (Matt. 5:21–48). Hän oli itse 

esimerkkinä siitä, miten tuli toimia. Esimerkiksi pestessään opetuslastensa jalat hän suoritti 

tehtävän, joka kuului kaikista alhaisimmalle orjalle, mutta hän sanoi opetuslapsilleen: ”Mi-

nä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.” (Joh.13:15). Hän ei 

vaatinut opetuslapsiltaan mitään sellaista, mitä ei olisi itse toteuttanut ensiksi. Opettaminen 

on ihmissuhdetyötä, jossa parhaimman tuloksen saa aikaiseksi laittamalla koko persoonan-

sa peliin (Uusikylä & Atjonen 2000, 179). 

 

Opetuksen vaikutus. Jeesuksen opetus vaikutti kuulijoihin hyvin voimakkaasti. Monet 

kuulijat ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia sekä tunnustivat, 

että Jeesus puhui ja opetti oikein. Hänen opetuksensa synnytti monenlaisia tunteita ja reak-

tioita. Kuulijat olivat usein hämillään, yllättyneitä, peloissaan ja jopa raivoissaan Jeesuksen 

opetuksesta. Hänen opetuksensa vaikutti myös siihen, että monet muuttivat elämäntapaansa 

ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Yhä edelleen Jeesuksen opetukset herättävät tunteita ja 

vaikuttavat ihmisiin, vaikka aika ja kulttuuri ovat muuttuneet merkittävästi. Jeesuksen ope-

tuksen voidaankin käsittelevän ikuisia teemoja, jotka koskettavat kaikkia ihmisiä kaikkialla 

ja kaikkina aikoina.  

 

Opettaminen ja parantaminen. Jeesuksen opetusta on vaikea erottaa parantamisesta tai 

muista ihmeistä. Evankeliumeihin on kirjattu yhteensä 32 erilaista ihmetekoa, joita Jeesus 

teki. (Kuula 2003, 170–171.) Ihmiset tulivat usein hänen luokseen hakemaan apua sai-

rauteensa ja tässä yhteydessä Jeesus opetti joko heitä tai koko kansaa. Jeesuksen sanotaan 
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tunteneen sääliä ja rakkautta ihmisiä kohtaan. Voidaankin todeta, että Jeesus kohtasi ihmi-

siä hyvin kokonaisvaltaisesti.  

 

Jeesuksen opetus nykyisten oppimiskäsitysten valossa.  Kaiken systemaattisen opettami-

sen perustana on jonkinlainen käsitys oppimisesta ja tiedosta. Jeesuksella oli selkeä sano-

ma, jonka hän halusi välittää kuulijoilleen. Puolimatkan (2002, 296) mukaan Jeesus ei näyt-

täisi uskovan tiedonsiirtomalliin eikä toimivan sen mukaisesti. Jeesuksen oppimiskäsitystä 

ei voida luonnehtia mekanistiseksi, sillä hänen mielestään on mahdollista, että oppijat ”kuu-

lemalla kuulevat, mutta eivät ymmärrä”. Jeesuksen opetuskäsitystä hallitsee vahva tietoi-

suus oppijan motiivien ja asenteiden vaikutuksesta hänen kykyynsä oppia erityisesti ihmis-

elämän keskeisiä asioita. Hän epäilee avoimesti sitä, että ihmiset haluaisivat ymmärtää oi-

kein, mitä heille opetetaan, jos se on vastoin heidän itsekkäitä etunäkökohtiaan. (Puolimat-

ka 2002, 296.) 

 

Toisin kuin humanistit, Jeesus ei korostanut yksilöä tai hänen henkilökohtaista kasvuaan tai 

yksilöllisen kehityksen minän kehitystä ja vapautusta. Jeesukselta kysyttäessä lain suurinta 

käskyä hän vastasi seuraavasti: 

  

”Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakas-
ta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja pro-
feetat." (Mt.49(ote)/Matt. 22:37–40) 

  

Näillä sanoilla Jeesus korosti ensin suhdetta Jumalaan ja tämän jälkeen samanarvoisena 

suhdetta lähimmäiseen ja itseensä. Jeesuksen mukaan rakastamalla Jumalaa, lähimmäistä ja 

itseään toteutetaan koko Vanhan testamentin lain ja profeettojen vaatimukset. Humanistien 

tavoin Jeesus rohkaisee oppilaitaan kasvamaan ja kehittymään, mutta hän antaa omalla 

esimerkillään selkeän mallin, miten hänen opetuslastensa tulisi vastaisuudessa toimia:  

 

”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. ” 
(Jh.18(ote)/Joh.13:15) 
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”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut tei-
tä.”  (Jh.18(ote)/Joh. 15:12) 

 

Jeesuksen opetuksessa on havaittavissa joitakin kognitiivisen ja konstruktivistisen oppimis-

käsitysten piirteitä. Hän huomioi oppilaiden aikaisemmat tiedot esittämällä heille kysymyk-

siä ja haastamalla heitä miettimään vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Jeesus korosti 

myös oppimisen sosiaalista luonnetta sillä hänen perusopetusmetodi oli opettaa erityisesti 

12 hengen opetuslapsiksi kutsuttua ryhmää. Jeesus ei esimerkiksi yrittänytkään selittää tyh-

jentävästi opetustaan suurelle yleisölle vaan puhui heille vertauksin, jotka hän selitti myö-

hemmin opetuslapsilleen. Toisaalta Jeesuksella oli selkeä käsitys totuudesta, jota hän sys-

temaattisesti opetti ja hän korjasi opetuslastensa vääriksi katsomiaan käsityksiä.   

 

Jeesuksen opetus oli hyvin konkreettista ja käytännönläheistä, sillä hän eli opetuslastensa 

kanssa. Tämän vuoksi hänen oli mahdollista ottaa arkipäivän tapahtumia esimerkiksi ja 

opettaa sitä kautta opetuslapsilleen merkitykselliseksi katsomiaan asioita. Näin ollen Jee-

suksen opettaminen heijastaa myös eksperiantilistista eli kokemusperäistä oppimista. Ope-

tuksen jälkeisistä reaktioista on huomattavissa se, että Jeesuksen opetus herätti syviä tuntei-

ta. Jeesus haastoi opetuslapsiaan jatkuvasti pohtimaan asioita uusilta, ennenkuulumattomil-

ta näkökulmilta.   

 

Jeesuksen opetuksen vertailua nykyopetukseen. On mielenkiintoista huomata, että vaik-

ka opetusta on tutkittu, määritelty ja jäsennetty hyvinkin paljon viimeisten vuosikymmeni-

en aikana, ei opetuksen organisoinnissa tai menetelmissä ole juurikaan muutoksia verratta-

essa niitä Jeesuksen opetukseen. Jeesus käytti kaikkia opetuksen perinteisiä organisoimisen 

muotoja, joten hänen voidaan todeta myös sillä tavalla olleen monipuolinen opettaja. Ny-

kyisin opetuksessa käytetään pitää useasta elementistä koostuvaa monimuoto-opetusta. Ny-

kyinen tekniikka mahdollistaa opiskelun niin lähi-, etä- kuin itseopiskeluna, sillä Jeesuksen 

opetusta rajoitti se, että hän kulki paikasta toiseen pääosin jalkaisin tai veneellä.  

 

Nykyiset opetusmenetelmät ovat perinteisesti kohdistettu formaaliin luokkahuoneopetuk-

seen, mutta myös muihin oppimisympäristöihin ollaan kiinnittämässä huomiota. Jeesuksel-

la ei ollut käytössään nykyisiä opetusvälineitä tai opetussuunnitelmia. Hän eli opetuslasten-
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sa kanssa, joten hänelle tarjoutui mahdollisuuksia opettaa heitä arjen keskellä käsitellen 

ajan- ja tilannekohtaisia, sillä hetkellä esille tulleita ja merkittäviä asioita ja tapahtumia. 

Näin ollen Jeesuksen opetus ei ollut sidottuna luokkahuoneeseen vaan hän sovelsi jokapäi-

väisiä asioita ja tapahtumia opetukseensa. Myös opetettavat henkilöt olivat hyvin erilaisista 

lähtökohdista koulutuksensa ja muun taustansa puolesta ja heitä oli usein läsnä suuri jouk-

ko. Jeesuksen käyttämät opetusmenetelmät olivat tästä huolimatta monipuolisia ja tehokkai-

ta. Ne heijastavat myös monia nykyaikanakin käytettäviä menetelmiä. Voidaankin sanoa, 

että monet nykyajan opetusmenetelmät ovat lähtöisin antiikin ajoilta ja aikakausilta. 

 

Jeesus käytti esittävää opetusta, josta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä luento. Yh-

teistoiminnallista projektioppimista heijastavat tilanteet, joissa Jeesus jakoi opetuslapsensa 

pareittain ja antoi heille tehtävän lähteä lähialueen kyliin saarnaamaan ja parantamaan sai-

raita. Jeesus käytti opetuskeskustelu-menetelmää keskustellessaan lukuisia kertoja pienen 

ryhmän tai yksilön kanssa. Temppelissä tapahtuvia keskusteluja voitaisiin nykyisin kutsua 

keskustelevaksi luokkahuoneopetukseksi, sillä siellä keskusteltiin esimerkiksi päivän kirjoi-

tuksesta nousevista asioita. Jeesus ei vaatinut oppilailtaan mitään sellaista, mitä hän ei itse 

tehnyt aikaisemmin. Nykyisin tätä menetelmää voidaan kutsua mestari-

oppipoikakoulutukseksi. Jeesus antoi opetuslapsilleen mallin miten toimia, hän valmensi 

opetuslapsiaan systemaattisesti ja auttoi heitä reflektoimaan oppimaansa. Jossakin yhteyk-

sissä tätä toimintaa on kutsuttu myös opetuslapseuttamiseksi. Mestari-oppipoikakoulutus 

näyttäisi olleen yksi merkittävimmistä Jeesuksen käyttämistä opetusmenetelmistä, sillä hän 

vietti intensiivisesti aikaa opetuslastensa kanssa ja opetti heitä erityisen huolella, että he 

olisivat valmiita toteuttamaan sen tehtävän, jonka Jeesus myöhemmin antoi. Jeesuksen ope-

tus oli aina sidoksissa sen hetkiseen tilanteeseen, joten nykyistä demonstraatio-menetelmää 

hänen opetuksestaan ei löydy. Sen sijaan hän käytti opetuksessaan hyvin monipuolisesti 

muita menetelmiä kuten teoriaa eli kirjoituksia, vertauksia ja muita kertomuksia, draamaa 

ja kysymyksiä. Mielenkiintoista on huomata, että Jeesukselta ei jäänyt mitään kirjallista 

dokumenttia hänen opetuksistaan vaan yhtä maahan kirjoittamista lukuun ottamatta kaikki 

hänen käyttämänsä menetelmät olivat vuorovaikutuksellisia tai toiminnallisia menetelmiä ja 

siitä huolimatta hänen opetuksensa ovat säilyneet näihin päiviin asti. 
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Tutkimusmetodin pohdintaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Jeesuksen opetus-

toimintaa sellaisena kuin se on kuvattu evankeliumeissa. Metodiksi valittiin dokumenttiai-

neiston teorialähtöinen sisällönanalyysi, joka osoittautui toimivaksi valinnaksi, sillä se tar-

josi selkeä rungon tutkimusaineiston systemaattiselle analysoimiselle. Aineistona evanke-

liumit olivat haasteellinen, sillä niissä kiinnitettiin enemmän huomiota kuvaamaan Jeesuk-

sen opetusta ja toimintaa kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta kuin varsinaisiin opetus-

metodeihin. Evankeliumeissa on päällekkäisyyksiä ja toisaalta jokaisessa on omaa ainutlaa-

tuista materiaaliansa. Evankeliumit olivat myös aikaisemmin tuttu aineisto tutkijalle, joten 

yksi haaste tutkimuksessa olivat tutkijan ennakko-oletukset aineistosta. Toisaalta tutkijan 

taustatiedot auttoivat tutkijaa kiinnittämään huomioita asioihin, jotka eivät olisi ehkä muu-

ten nousseet aineistosta merkityksellisinä asioina kuten naisten asema Jeesuksen opetuksen 

kohteina.  

 

Analyysiyksiköiden valinta oli haasteellista, sillä lähes jokaista kirjattua tapahtumaa voitai-

siin pitää opetustapahtumana. Tavoitteena oli rajata analyysiyksiköt selkeästi siten, että 

yhdessä yksikössä oli yksi opetustapahtuma. Tämän vuoksi jotkut kohtaukset jaettiin use-

ampaan opetustapahtumaan selkeyden vuoksi, mikä omalta osaltaan lisäsi tutkittavien ana-

lyysiyksiköiden määrää. Analyysiyksiköt olivat myös hyvin erimittaisia keskenään. Kaikis-

sa valituissa analyysiyksiköissä ei ollut selkeästi annettua vastauksia kaikkiin tutkimusky-

symyksiin. Toisaalta evankeliumien erilaisuus toi monipuolisia näkökulmia Jeesukseen 

opettajana ja antoivat näin ollen riittävästi systemaattista tietoa Jeesuksesta opettajana. 

Raamatun ulkopuoliset materiaalit eivät olisi antaneet näin selkeää ja luotettavaa kuvaa 

Jeesuksesta opettajana, sillä niissä on usein tarunomaisiakin piirteitä Jeesuksesta. Verratta-

essa tutkimuksesta saatuja tuloksia muihin tutkimuksiin voidaan niiden todeta olevan hyvin 

samankaltaiset useissa eri kohdissa. Tämä osoittaa, että tutkimuksesta saadut tulokset ovat 

luotettavia. Tulosten lukumäärä sen sijaan on suuntaa antava sillä siihen on vaikuttanut 

pitkälti tutkijan tulkinnat tapahtumasta.   

 

Opettajana Jeesus herätti huomiota aikalaistensa keskellä. Jopa fariseusten ja ylipappien 

lähettämät palvelijat joutuivat myöntämään: ”Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se 

mies puhuu” (Joh. 7:46). Sisällön lisäksi opetuksen muodot olivat huoliteltuja: tyyli ja il-
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maisu olivat yksinkertaisia, ajatukset selkeitä kokonaisuuksia, esimerkit olivat otettu ihmis-

elämän eri alueilta. Jeesus opetti erilaisia ihmisiä erilaisilla tavoilla. Hän keskusteli ihmis-

ten kanssa kahden, pienissä ryhmissä sekä luennoi laajoille kuulijakunnille. Tyypillistä Jee-

suksen opetuksille oli, että opetuksen jälkeen siihen reagoitiin jollakin tavalla. Kansa sekä 

vihastui, innostui että hämmentyi Jeesuksen opetuksista. Hänen opetuksensa herättivät pal-

jon tunteita, sillä koskettivathan ne ihmisen kaikkein syvimpiä ajatuksia ja tunteita. Vuo-

risaarna vaikutti kuulijoihin seuraavalla tavalla.  

 
”Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään 
hänen opetuksestaan.  Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin 
kuin lainopettajat.”  (Mt.4(ote)/Matt. 7:28–30) 

 

8.4 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutustuminen joihinkin Jeesus-tutkimuksen osa-alueisiin osoitti, että Jeesusta on tutkittu 

hyvin monelta eri kannalta. Tämä tutkimus on hyvin pintapuolinen katsaus Jeesukseen 

opettajana, joten jatkotutkimuksessa voitaisiin syventää tietoutta Jeesuksesta opettajana ja 

tarkastella tarkemmin hänen oppimiskäsityksiään tai laajemmin opetusfilosofiaansa. Nykyi-

sin käydään keskustelua hyvästä opettajuudesta ja olisi mielenkiintoista verrata sieltä saatu-

ja tuloksia Jeesuksen ja tarkastella hänen opetuksensa laadukkuutta. Raamatussa on monia 

muita merkittäviä henkilöitä kuten kuningas Salomon ja Paavali, joiden opetustoimintaa 

voitaisiin verrata nykyaikaiseen opetustoimintaan.   
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9 LYHENTEET JA LÄHTEET 
 
 

9.1 Lyhenteet 
 
Apt.   Apostolien teot 
eKr.  ennen Kristuksen syntymän 
Fil.  Filemonin kirje 
jKr.  jälkeen Kristuksen syntymän 
Joh.   Johanneksen evankeliumi 
Jh.  Analyysiyksikkö Johanneksen evankeliumista 
Kol.  Kolossalaiskirje 
Luuk.  Luukkaan evankeliumi 
Lk.  Analyysiyksikkö Luukkaan evankeliumista 
Mark.  Markuksen evankeliumi 
Mk.  Analyysiyksikkö Markuksen evankeliumista 
Matt.  Matteuksen evankeliumi 
Mt.  Analyysiyksikkö Matteuksen evankeliumista 
1.Piet.  Ensimmäinen Pietarin kirje 
2.Tim.  Toinen kirje Timoteukselle 
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