
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 44ms 
 
MARKUKSEN EVANKELIUMI 
 
Evankeliumi ei ole elämäkerta eikä historian kirja. Se on uutiskirje. Suuri sanomalehti uutisista, 
jotka ovat mullistaneet koko maailman. Uutisia pitäisi yleensä lukea ääneen. 
 
JEESUKSEN NIMET 
 
Jeesuksella on 250 nimeä ja arvonimeä. Useimmat ihmiset muistavat niistä 30-40. Kenellekään 
historian aikana ei ole ollut näin monta nimeä ja arvonimeä. 
 
LUKIJAN NÄKÖKULMA 
 
Kenelle suunnattu? 
MATTEUS JA JOHANNES kirjoittivat uskoville rakentamaan heidän uskoaan ja antamaan lujan 
perustuksen. 
1)  MATTEUS kirjoitti uusille uskoville, hiljattain uskoon tulleille. 
2)  JOHANNES kirjoitti vanhemmille kristityille. 
 
MARKUS 
 
Kukaan evankeliumien kirjoittajista ei nimeä siksi itseään. Aivan kuin he sanoisivat: ”Haluamme 
koko huomion kiintyvän Jeesukseen, emme itseemme. Haluamme, että katsotte Häneen ettekä 
meihin.” 
 
KUKA MARKUS OLI? 
 
1. MARKUS (latinankielinen) 
     - perheellä oli suuri talo Jerusalemissa 
     - perhe oli vaikutusvaltaisessa asemassa 
     - heillä oli ainakin yksi palvelija 
     - hänellä oli roomalaisia tai latinalaisia yhteyksiä 
     - hänen perheensä antoi hänelle latinalaisen nimen 
 
2. YOCHANAN (juutalainen nimi). Me tunnemme sen nimellä JOHN, JOHANNES, JOHANNES 
MARKUS. Nimi merkitsee  ”Jahve on osoittanut armon.” 
 
3. KOLAPADAKTYLOS (kreikkalainen pilkkanimi). Daktyyli = sormimainen. Se merkitsee 
”pätkäsorminen”.  Tuo vauvaparka oli siis lyhytsorminen.  Kuitenkin noiden lyhyiden sormien 
avulla saimme ensimmäisen evankeliumin. Jumala voi käyttää sormen pätkiäkin!  
Kun Jeesus kuoli ristillä, siellä oli kirjoitukset hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. 
 
19. Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus 
Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".  
20. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli 
lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu HEBREAKSI, LATINAKSI ja KREIKAKSI. (Joh.19:19-20). 



 
Markuksen äiti oli Maria (hepreaksi MIRYAM). Oletamme, että hänen isänsä kuoli myöhemmin. 
Hänen isänsä on saattanut olla se mies, joka kantoi vesiruukkua päänsä päällä, kun Jeesus teki 
salaisia valmisteluja viimeistä ateriaansa varten. 
 
12. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen 
opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan 
sinun syödäksesi?"  
13. Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan 
tulee mies KANTAEN VESIASTIAA; seuratkaa häntä.  
14. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on minun 
vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'  
15. Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne." 
(Mark.14:12-15). 
 
Mitä todennäköisimmin yläsali sijaitsi Markuksen kodissa.  Jeesuksen ollessa Getsemanessa vain 
Markus kertoo sieltä epätavallisen pienen tapahtuman. Opetuslapset nukkuivat ja Jeesus rukoili. 
Sitten temppelivartijat tulivat ja pidättivät Jeesuksen. Ja kerrotaan, että he ottivat kiinni nuoren 
miehen, jolla ei ollut päällä muuta kuin lakana. Hän pakeni ja jätti lakanan sotilaiden käsiin ja 
syöksyi alastomana yöhön.  
 
”Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he 
ottivat hänet kiinni. Mutta hän jätti liinavaatteen ja PAKENI ALASTONNA” (Mark.14:51-52). 
 
Kuka hän oli? Sen on täytynyt olla Johannes Markus, Pätkäsormi. Hän piiloutui jonkun vanhan 
oliivipuun taakse ja näki koko tapahtuman. Siitä tiedämme, mitä Jeesus rukoili. Jeesus ei varmaan 
olisi kertonut sitä kenellekään. Mutta Markus kuuli hänen rukouksensa: ”Abba, Abba! Ota pois 
tämä malja minulta!” 
 
”Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi 
häneltä ohi, ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta 
ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!" (Mark.14:35-36). 
 
Tämä kaikki on kirjoitettu Markuksen evankeliumiin. Tällä pienellä tapahtumalla hän kertoo 
olleensa paikalla. Hän jätti lakanansa temppelivartijoiden käsiin. Hän oli siis nuorukaisena nähnyt 
Jeesuksen. 
 
KAKKOSMIES 
 
Hän ei kuitenkaan ollut mikään johtohahmo UT:ssa.  Hänet mainitaan usein mutta aina jonkin 
toisen henkilökohtaisena avustajana. 
BARNABAS oli Markuksen vanhempi serkku ja koulutti Markusta. 
PAAVALI  sai Markukselta tärkeää apua. 
LUUKKAAN JA Markuksen evankeliumin välillä on suora yhteys. 
PIETARI käytti Markusta tulkkinaan.  Markus osasi latinaa Pietari ei. Galilean kalastajat olivat 
oppimattomia miehiä. Pietari puhui Roomassa tulkin välityksellä. Ystävät pyysivät Markusta 



panemaan ylös mitä Pietari puhui Jeesuksesta.  Viranomaiset olivat ahkeraan Pietarin kimpussa. 
Ystävät pelkäsivät, että Pietarin mukana häviäisi arvokasta tekstiä Jeesuksesta. 
Markus esitti aikomuksensa Pietarille. Pietaria ei asia liiemmälti innostanut. ”Siitä vaan, jos haluat 
tehdä sen. Minua ei kiinnosta.” 
Ja lyhytsorminen Markus alkoi kirjoittaa. Tätä evankeliumia on kutsuttu myös Pietarin 
evankeliumiksi. Siitä kuulee Pietarin äänen,  kun hän saarnaa. 
 
PIETARIN TEMPERAMENTTI 
 
Lähes koko UT puhuttiin ennen kirjoittamista. Siksi se on niin elävää, siksi sen kielioppi ei ole aina 
niin täydellistä. Siksi se pitää lukea ääneen. Hyvä uutinen pitää kuuluttaa julki. Ei riitä että sitä vaan 
yksikseen pohdiskelee. 
 
Pietari oli toiminnan mies. ”Välittömästi” – sana esiintyy evankeliumissa 41 kertaa.  ”Välittömästi” 
tai ”heti paikalla”. Ilmeisesti Galilean meren 12 km:n selkä ylittyi kahdessa sekunnissa. Kaikkea 
leimasi hengästynyt innostus. Pietarin innostus lyö läpi Markuksen evankeliumin. Siksi on erikoisen 
innostavaa lukea sitä ääneen.Pietari ei tainnut olla pitkien saarnojen mies. Markuksessa on vain 
yksi saarna ja sen on täytynyt tehdä Pietariin syvän vaikutuksen. 
 
PIETARIN HEIKKOUKSIEN KIRJA 
 
Tämä kirja keskittyy Pietarin heikkouksiin – ei hänen vahvuuksiinsa. Tässä kirjassa ei sanota:  ”Sinä 
olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani.”  Pietari toisin sanoen kertoi jatkuvasti 
heikkouksistaan. Ei koskaan kerskunut – se vaihe oli ohi Pietarin elämässä. 
 
29. Niin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä".  
30. Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko 
kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät".  
31. Mutta hän vakuutti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään 
minä sinua kiellä". (Mark.14:29-31). 
 
Muista evankeliumeista löydämme kyllä sitten Pietarin  hyvät puolet. Markuksesta löydämme 
Pietarin kieltämisen. 
 
66. Kun nyt Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijattarista;  
67. ja nähdessään Pietarin lämmittelevän hän katsoi häneen ja sanoi: "Sinäkin olit Nasaretilaisen, 
tuon Jeesuksen, kanssa".  
68. Mutta hän kielsi sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot". Ja hän meni ulos pihalle. Ja kukko 
lauloi.  
69. Ja nähdessään hänet siellä palvelijatar rupesi taas sanomaan lähellä seisoville: "Tämä on yksi 
niistä".  
70. Mutta hän kielsi uudestaan. Ja vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: 
"Totisesti, sinä olet yksi niistä, sillä olethan sinä galilealainenkin".  
71. Mutta hän rupesi sadattelemaan itseänsä ja vannomaan: "En tunne sitä miestä, josta te 
puhutte".  
72. Ja samassa kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut 



hänelle: "Ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". Ja hän ratkesi itkuun. 
(Mark.14:66-72). 
 
Sen sijaan Markus ei kerro, kuinka Pietarin ja Jeesuksen suhde korjaantui ja kuinka Jeesus vahvisti 
Pietarin palveluviran lankeemuksen jälkeen. Tästä taas kertoo JOHANNES (Joh.21). – Nämä kaikki 
kertovat, että kyseessä on PIETARIN EVANKELIUMI, jonka Markus kirjoitti muistiin. 
 
IHMEIDEN KIRJA 
 
Pietari oli kiinnostunut Jeesuksen tekemistä ihmeistä.  Markuksella on ihmeitä paljon enemmän 
kuin Matteuksella, Luukkaalla tai Johanneksella.  MARKUKSELLA on 18 ihmettä, mutta vertauksia 
vain 4. MATTEUKSELLA taas oli vertauksia 18 ja LUUKKAALLA 19. Pietarin mielenkiinto suuntautui 
ihmeisiin ei vertauksiin. Pietari  on kiinnostunut siitä, mitä JEESUS TEKI, eikä niinkään Hänen 
sanoistaan. Tässä tulee esille sekä Pietarin tietämättömyys sekä se, mitä hän tiesi. Pietari ei tiennyt 
missä tai miten Jeesus oli syntynyt. Pietarin tieto alkaa Jordan-joelta, kun hänet ja Andreas 
kastettiin ja Johannes esitteli heidät Jeesukselle. 
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