Hyvä paha
eksegetiikka

Väitteitä Raamatuntutkimuksesta
• ”Aloitti Hengessä lopetti Helsingissä”
• Raamatuntutkijat eivät kunnioita Raamattua
• Eksegetiikka on turhaa alkukielten kanssa puuhastelua

Eksegetiikka
• Tarkoittaa tieteellistä raamatuntutkimusta
• Teologian haara, joka tutkii Raamattua (kr. eksegeomai = selittää, kuvata tarkasti)
• Perinteisesti tutkittu Raamatun tekstien syntyhistoriaa ja ajan historiallisia ilmiöitä,
yhä useammin myös Raamatun ajan sosiologiaa, kirjoittajien kirjoitusprosessia,
Raamatun vaikutushistoriaa jne.

• Raamattua ei kirjoitettu kulttuurisessa tyhjiössä. Tavoitteena ottaa huomioon

laajempaa kulttuurista ja uskonnollista kontekstia, jossa kirjoitukset ovat syntyneet
tai jossa niitä on tulkittu ja tulkitaan

• Sidottu tieteellisiin menetelmiin, ei ota kantaa yliluonnollisiin ilmiöihin, kuten
Jumalan yliluonnolliseen toimintaan tai ihmeisiin

• Tavoittaa Raamatun teksteistä sen puolen, jota voidaan pätevästi tutkia
empiiriseen eli aistein havaittavaan maailmaan kuuluvana

• Raamatun tekstejä ei tarkastella pelkästään historian lähteinä eikä pyritä vain

alkuperäisen sanoman ymmärtämiseen, huomio kiinnitetään yhtä lailla siihen,
miten nykylukija tekstit ymmärtää

Minimalismi vs. maksimalismi
• Minimalistit ajattelevat, että Raamatun tekstejä ei voida pitää luotettavina
historian lähteinä, vaan arkeologia on luotettavampaa

• Maksimalistit näkevät arvon Raamatun teksteillä ja pitävät niitä
lähtökohtaisesti luotettavina ja arkeologiaa täydentävänä

• Eksegetiikasta puhuttaessa monesti herää mielikuva ainoastaan radikaalista
minimalismista ja Raamatun repimisestä kappaleiksi, vaikka voimme tehdä
myös niin paljon muuta

Esimerkki
• Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on

valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se
valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys! Matt. 6:22-23

• Käytetty sana ”terve” voidaan kääntää myös ”yksinkertainen” sisältäen myös merkityksen vilpitön.

Huono silmä voitaisiin kääntää paha silmä. Paha silmä kuului vanhoihin uskomuksiin, sen ajateltiin
aiheuttavan onnettomuutta toisille. Pahaa silmää vastaan suojauduttiin loitsuilla ja amuleteilla.

• Jos puhutaan vilpittömistä silmistä ja pahoista silmistä, mielikuvat eivät siirry ruumiin sairauksiin vaan
sydämen asenteisiin. Jeesus todennäköisesti varoitti silmästä ruumiin lamppuna katseen eli huomion
kiinnittämisestä rikkauksiin vrt. myös edeltävien jakeiden aihe.

• Muinaista maailmaa ei voi täydellisesti ymmärtää ja selittää. Alun
perinkään kaikkea olennaista tietoa ei tallennettu teksteihin

• Mm. tradition merkitys, itsestään selvältä vaikuttavat tavat, joita ei ollut tarpeen kirjata
• Meille säilynyt erimielisyyksien ratkomista (esim. Paavalin kirjeet)

• Mekin olemme oman aikamme ja näkökulmamme ”vankeja”
• Oma kulttuuri, yhteisö, perhe ja elämänkokemukset vaikuttavat tulkintaamme

• Parhaimmillaan eksegetiikka antaa meille nöyryyttä tekstien ja Jumalan
suuruuden edessä

