Käytännön
raamatuntutkimusta

Tekstikritiikki
• Pyrkii selvittämään alkuperäisen tekstin sanatarkan muodon
• Suuri joukko tekstikriittisiä perusperiaatteita tai ”sääntöjä” alkuperäisimmän
sanamuodon tunnistamiseksi.
• ”vaikea lukutapa on helppoa parempi” ja ”lyhyempi lukutapa on parempi”

• Tekstikriittiset ratkaisut kunkin ongelman kohdalla juuri kyseiseen ongelmaan
parhaiten sopivin perustein. Tekstin kärsimät muutokset ovat inhimillisen
käytännön työskentelyn – siis historiallisen prosessin – tulosta.

• Kopioijien virheet
• Mm. huomaamatta jääneet kirjaimet, samanloppuisuus, itasismi (muutokset
lausumisessa)

• Tahallisia muutoksia
• Harmonisoinnit ja korjaukset, laajennukset, opilliset korjaukset

Kirjallisuuskritiikki
• Lähde-erottelua. Selvitetään, mistä kirjallisista lähteistä teksti on mahdollisesti
koottu. Kiinnitetään huomiota jännitteisiin ja toistoihin, joiden avulla
huomataan lähteiden saumakohtia.

• Kirjalliskriittisen työskentelyn lähtökohtana tulisi olla aina tekstikriittisesti
analysoitu ja varmennettu alkukielinen teksti.

• Kirjallisuuskritiikkiä on moitittu siitä, että se on johtanut tekstien

keinotekoiseen pilkkomiseen. Muotohistoria syntyi osittain vastareaktiona
yksipuoliselle kirjallisuuskritiikille.

• Pyritään paikallistamaan saumakohdat:Toistot, ristiriidat ja tyylilliset poikkeamat /
Kirjallisia liitäntäkeinoja

• Suurin painoarvo on "kovilla argumenteilla": kronologia, paikannimet, juonen
kulku.

• Viimeisenä otetaan huomioon teologiset argumentit, joissa esiymmärryksen
ja kehäpäätelmien vaara on suurin.

Muotohistoria
• Muotohistoriallinen metodi voidaan jakaa kahteen keskeiseen työvaiheeseen,
jotka ovat muotokritiikki ja lajikritiikki.

• Muotokritiikki keskittyy tekstin konkreettiseen kirjalliseen muotoon. Tällöin
tarkastellaan mm. sitä, millaisia tehokeinoja ja tyylejä tekstissä on käytetty

• Lajikritiikki pyrkii selvittämään, mitä kirjallisuuden lajia teksti edustaa (esim.
psalmi, runo, profeetallinen ilmestys jne.)

Redaktiokritiikki
• Tutkii tekstin "redaktiota" eli toimitustyötä. Raamatullisen materiaalin

kokoajat eivät ole pelkästään laittaneet tekstikatkelmia yhteen, vaan he ovat
tulkinneet ja muokanneet aineistoaan

• Yksittäisissä tekstianalyyseissä objektiivisuus on helpompaa säilyttää kuin
kokonaistulkinnoissa.

• Mitä syvemmälle meneviä teologisia tulkintoja tehdään, sitä suurempi vaara,
että omat ennakko-oletukset vaikuttavat tuloksiin

Sosiaalitieteellinen näkökulma
• Pelkkä teologisten ideoiden ja tekstin historian tutkiminen eivät anna riittävän
monipuolista kuvaa Raamatun syntyhistoriasta ja yhteisöjen elämästä.

• Tekstien tarkastelu sosiaalisten instituutioiden ja arvojen näkökulmasta:
keskeisiä mm. perhe, naisten asema, talous, erilaiset arjen historian
kysymykset.

• Siirrytty korkeakulttuurin ja poliittisen historian kysymyksistä arjen ja kodin
tutkimukseen (mahtavat sankaritarinat kuninkaista vrt. kertomukset
tavallisista ihmisistä)

Legioona-kertomus Mark. 5:1-20
• He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. 2Heti kun Jeesus nousi veneestä,

häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 3Mies asusti
haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. 4Monet
kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja
katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 5Kaiket päivät ja yöt hän
oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 6Kun hän nyt kaukaa
näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä 7 ja huusi
kovalla äänellä: »Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika?
Jumalan tähden, älä kiduta minua!»

• 8Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 9»Mikä

sinun nimesi on?» Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: »Legioona, sillä meitä on
monta.» 10 Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä
seudulta. 11Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. 12 Pahat
henget pyysivät Jeesukselta: »Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä
sikoihin.» 13Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja
menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin
kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14Sikopaimenet

lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä.
Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15He tulivat Jeesuksen luo ja
näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut
legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät
pelon valtaan. 16Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle
oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17 Silloin kaikki alkoivat pyytää, että
Jeesus poistuisi siltä seudulta.

•

18Kun

Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä
hänen seuraansa. 19Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: »Mene
kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan
sinulle tehnyt.» 20 Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus
oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

• Demoniset voimat Markuksen kirjoittajalle todellisuutta, viittaa niihin 11 kohdassa
• Painotus demonien karkottamista evankeliumissa?

• Toisin kuin Matteus ja Luukas, Markus erottaa eksorsismit eli demonien

karkottamiset parantamisesta selvästi mainitsemalla demonin tai hengen sekä
käyttämällä verbiä ”karkottaa” verbin ”parantaa” sijasta

• Markuksen kiinnostus eksorsismeihin ensisijaisesti kristologista ja onnistuneet
karkotukset korostavat Jeesuksen jumalallista valtaa yli pahojen henkien.

• Demonin nimen tietäminen antoi karkottajalle ylivallan. Kysymällä Jeesus
rohkaisee puhumaan, toisin kuin muualla.

• Gerasa sijaitsi noin 60 kilometriä kaakkoon Gennesaretinjärvestä,

Matteuksella Gadara. Vaikka Gerasa maantieteellisesti ongelmallinen, heprean
samankuuloinen verbi tarkoittaa karkottamista ja yleisesti käytetty
eksorsismien yhteydessä

• Haudat rituaalisesti epäpuhtaita paikkoja kuolleiden jäänteiden takia, siksi
ihanteellisia asuinpaikkoja saastaisille hengille.

• Riivattu mies todennäköisesti pakana, koska tarina sijoittuu pakana-alueelle.
Juutalaisten alueilla ei ollut sikoja, koska ne olivat epäpuhtaita.

• Riivattu nimittää Jeesusta Korkeimman Jumalan Pojaksi. Korkein Jumala
pakanoille tyypillinen ilmaus, kun he puhuivat Israelin Jumalasta.

Suhde Jesajaan
• Jes. 65:3-4: kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa, joka alati minun silmieni
edessä uhraa puutarhoissa ja polttaa suitsukkeita tiilialttareilla. He oleskelevat
haudoissa ja yöpyvät kallionkoloissa, heille kelpaa ruoaksi sian liha, kelvotonta
uhrilihaa he keittävät astioissaan.

• Jesajan kohdan tunnistaminen taustatekstiksi muistuttaa Markuksen lukijoita

tulkitsemaan Legioona-kertomusta epäjumalanpalvelusmenojen näkökulmasta.

• Melko heikko yhteys, ei ole oletettavaa, että jokainen kuulija olisi tunnistanut
yhteyden

Suhde Egyptistä vapautumiseen
• Molemmissa kertomuksissa Jumala osoittaa armonsa kansalleen ja näyttää
vertaansa vailla olevat voimansa vihollistensa yli. Molemmat kertomukset
myös huipentuvat kohtaukseen, jossa suuri joukko hukkuu.

• Markus näyttääkin asettavan Jeesuksen kertomuksessaan samankaltaiseen
rooliin kuin Mooses, ja Jeesus toimii kertomuksessa jumalallisen voiman
kanavana.

• Tämä vain yksi mahdollinen tulkintatapa ja näkökulma

Legioona ja roomalaisvastaisuus
• Legioona roomalainen sotilastermi, myös muita sotaan liittyviä termejä mm.
Jeesuksen käyttämä ”poistukaa” hänen puhuessaan hengille

• Demonit ovat vallanneet ja ottaneet riivatun haltuunsa kuten roomalaiset ovat
tehneet maalle, ja näin riivatusta on tullut ”miehitettyä aluetta”

• Kertomusta voidaan tulkita useista näkökulmista, kuten

epäjumalanpalvelusmenojen, Jumalan voiman osoittamisen tai kristologian
vahvistamisen näkökulmasta, eikä sitä ole pakko nähdä ensisijaisesti
roomalaisvastaisena kertomuksena.

• Mahdollisten taustatekstien tunnistaminen auttaa meitä ymmärtämään jotakin
lisää ja enemmän tekstistä, kuitenkin kyse myös Jeesuksen ihmeteosta.

