
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 45ms 
 
MARKUKSEN EVANKELIUMI (jatk.) 
 
RAKENNE 
 
Kattaa 3 vuotta – Jeesuksen julkisen palvelun ajan. Ensimmäiset kaksi ja puolivuotta käyrä on 
jatkuvasti kohoava ja seuraava puolivuotinen vie jatkuvasti alaspäin. Kertomus alkaa Jordan – 
joelta, joka on ”maapallon matalin kohta”. Kertomus kulkee Jordan – joelta Galilean merelle. Sieltä 
noustaan aivan fyysisesti ylämäkeä  ”Luvatun maan korkeimpaan kohtaan”, Hermon – vuorelle, 
jonka juurella on pieni kaupunki, KESAREAN FILIPPI. Heti tämän jälkeen Jeesus kääntää katseensa 
kohti Jerusalemia. Ja siitä alkaa alamäki. 
 
KOLME VAIHETTA JEESUKSEN ELÄMÄSSÄ 
 
1)  Jeesus oli hyvin suosittu (Mark.1-3). Väkijoukot olivat suuria ja Jeesus ratsastaa aallonharjalla. 
2)  Vastustus nousee (4-6).  Ensimmäinen erimielisyys koskee sapattia.  Asiat kasaantuvat pian. 
Kohta Jeesuksella on enemmän vihamiehiä kuin ystäviä. 
3)  Jeesus keskittyy 12 ihmiseen, 12 mieheen (7-9). Tuhansien jälkeen Jeesus vietti aikaa 
kahdentoista kanssa. 
Kaksi ja puoli vuotta siis kuvataan luvuissa 1-9. Luku 10 keskittyy puoleen vuoteen ja luvut 11-16 
viimeiseen viikkoon. Mitä Hermon – vuorella tapahtui sellaista, joka käänsi kokonaan Jeesuksen 
palvelutyön suunnan? 
 
MARKUKSEN EVANKELIUMIN ARVO MEILLE 
 
1. SE ANTAA SELKEÄN KUVAN KRISTUKSESTA PERSOONANA.   
 
”Hän ei sallinut demonien puhua…” 
 
”Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos EIKÄ 
SALLINUT RIIVAAJIEN PUHUA, KOSKA NE TUNSIVAT HÄNET” (1:34). 
 
”Vaikene, Jeesus sanoi lujasti.” 
 
23. Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi  
24. sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut 
meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."  
25. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "VAIKENE ja lähde hänestä".  
26. Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. (1:23-26). 
 
”Varoitti häntä ankarasti kertomasta tästä kenellekään.” 
 
40. Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin 
sinä voit minut puhdistaa".  
41. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: 
"Minä tahdon; puhdistu".  



42. Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.  
43. Ja VAROITTAEN HÄNTÄ ANKARASTI hän laski hänet heti menemään (1:40-43). 
 
VAIKENEMINEN LOPPUU 
 
Ensimmäisen 2,5 vuoden aikana Jeesus kielsi ketään  keskustelemasta siitä, kuka Hän on. Sitten 
tuon ajan jälkeen Hän kysyi: ”KUKA MINÄ OLEN?” Mitä arvelette, kuka minä olen?” Näittekö, 
kuinka hän valmisti heitä? Hän halusi, että he päättelevät itse. 
 
13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen 
ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"  
14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi 
jonkun muun profeetoista".  
15. Hän sanoi heille: "KENENKÄ TE SANOTTE MINUN OLEVAN?"  
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".  
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole 
sitä sinulle ilmoittanut, vaan MINUN ISÄNI, JOKA ON TAIVAISSA.  
18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja 
tuonelan portit eivät sitä voita.  
19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on 
oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." 
(Matt.16:13-19). 
 
Jeesus ei halunnut, että opetuslapset nappaavat tiedon Jeesuksen jumalallisuudesta pahoilta 
hengiltä  tai keltään muultakaan. Hän halusi heidän saavan tuon tiedon HÄNEN ISÄLTÄÄN. 
 
MESSIAANINEN SALAISUUS 
 
Tämä ”messiaaninen salaisuus”, niin kuin raamatuntutkijat sitä kutsuvat, on Markuksen 
evankeliumin erikoisuus. Markus kertoo, että Jeesus piti sen salaisuutena ja kielsi kertomasta 
kenellekään. Tällä tavalla Hän varovasti hallitsi heidän ajatteluaan kunnes Hän uskoi heidän 
nähneen ja kuulleen riittämiin. 
Me kutsumme tätä hetkeä Hermon – vuoren juurella  ”SUUREN TUNNUSTUKSEN HETKEKSI”. Se 
muutti koko näkymän. 
 
2. JEESUKSEN TOIMINTA 
 
Markus painottuu Jeesuksen kuolemaan.  Markuksen evankeliumi on kuin pikajuna, joka hidastaa 
kulkuaan.  Hän laukkaa läpi 2,5 ensimmäisen vuoden muutamassa sivussa. Sitten hän hidastaa ja 
seuraavat sivut kattavat muutaman kuukauden. Sitten hän hidastaa edelleen ja seuraavat sivut 
kattavat  viikon. Ja seuraavat sivut kattavat yhden päivän. Ja lopulta tunnit. Päätepysäkki on 
Golgata. 
Hän juoksee vauhdilla kaiken läpi, mutta samalla hidastaa vauhtia. Lopulta hän näyttää 
Jeesuksen ristillä. Sitä varten Hän tuli. Hän painottaa voimakkaasti Jeesuksen kuolemassa sekä 
inhimillistä että jumalallista puolta. 
 
INHIMILLINEN PUOLI 



 
Jeesus joutui oikeuteen tietenkin jumalanpilkasta. Samasta syystä, josta  Salmon Rushdie on ollut 
oikeudessa ja todettu syylliseksi. Kuten muslimilaissa, samoin Mooseksen laissa jumalanpilkka 
vaatii kuolemanrangaistuksen.  Tässä Jeesus on siis syytettynä jumalanpilkasta, siitä että Hän sanoi 
olevansa Jumala. Juutalaisen lain mukaan se on rikos, josta seuraa kuolemanrangaistus. 
He yrittivät löytää todistajia kertomaan, mitä he olivat kuulleet Jeesuksen sanovan itsestään. He 
eivät voineet olla yhtä mieltä keskenään. 
Lopulta tuomari teki laittoman tempun. Hän sanoi Jeesukselle: ”Minä käsken sinua elävän Jumalan 
kautta sanomaan, kuka sinä olet." Jeesuksen juutalaisena täytyi toki puhua, kun Häntä käskettiin 
elävän Jumalan nimessä. 
Pilatus sanoi: ”Oletko sinä Kristus, elävän Jumalan Poika?” Jeesus vastasi: ”Olen.” Tuomari repi 
vaatteensa ja sanoi: ”Te kuulitte sen! Mikä on tuomionne?” Ja 70 ihmistä sanoi: ”Kuolema!” 
 
Ongelma piili siinä, etteivät he virallisesti voineet tappaa ketään. He olivat Rooman miehittämiä. 
Heidän piti saada Roomalta vahvistus kuolemantuomiolle. Rooman lain mukaan jumalanpilkka ei 
ole rikos.  Mitä heidän siis tulisi tehdä? Oli vain yksi asia, jonka he saattoivat tehdä. Muuttaa rikos. 
Siihen mennessä, kun Jeesus oli toimitettu Pilatuksen eteen Häntä syytettiin maanpetoksesta. Ei 
jumalanpilkasta. Markus  tuo tämän hyvin selvästi esille.  Maanpetos ei ollut se, että Hän sanoi 
olevansa Jumala, vaan se, ETTÄ HÄN SANOI OLEVANSA KUNINGAS. 
Tämä oli Kristuksen kuoleman inhimillinen puoli. Oikeudenkäynti oli epäoikeudenmukainen alusta 
loppuun. Hän ei ollut syyllistynyt sen enempää jumalanpilkkaan kuin maanpetokseenkaan. 
 
JUMALALLINEN PUOLI 
 
Markuksen evankeliumissa tulee esille myös ”jumalallinen puoli”:  Jeesus oli varma alusta lähtien, 
että Hän oli tullut kuolemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Tämän kaiken piti 
tapahtua, Hänen piti joutua petetyksi. Jumala oli suunnitellut sen tällä tavalla. Sitä ei voinut 
välttää. Eikä Pietarin pitänyt yrittää saattaa Jeesusta kiusaukseen paeta ristiä. 
Tämä on siis hyvin elävä kuvaus KRISTUKSEN HENKILÖSTÄ tästä (Hermon -  vuorelta) eteenpäin ja 
KRISTUKSEN TYÖSTÄ ristillä meidän edestämme. Tämä tekee siitä hyvin sopivan evankeliumin 
annettavaksi uskosta osattomille. 
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