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Hengellinen ja kriittinen eksegeesi: aamupalveluksen evankeliumit ja niiden 

liturgiset tekstit 
 
Tunnetut väitteet, jotka tässä haastan: 

1. Raamatun tutkimus on protestanttinen tieteenhaara 

2. Liturgia voi opettaa teologiaa 

3. Pyhät isät tiesivät kaiken ja he tiesivät sen myös paremmin kuin me 

 

Ylösnousemusevankeliumit 
 

Sunnuntain amupalveluksessa luetaan vuoron perään 11 erilaista ylösnousemusevankeliumia. Näitä kutsutaan 

nimellä eothinon, eothina, joka tulee kreikan sanasta aamun koitto, aamun sarastus. Jokaista evankeliumin 

lukukappaletta seuraa luettuun evankeliumiin liittyviä liturgisia tekstejä. 

 

Vertailen tässä näiden evankeliumijaksojen sisältöä niistä kirjoitettuihin liturgisiin teksteihin eksapostilarioon, 

theotokioniin ja evankeliumistikiraan. 

 

Esimerkkinäni on 6. eothinon ja 9. eothinon, joiden sisältö on suurin piirtein sama ja kertoo ylösnousseen 

Jeesuksen ilmestymisestä opetuslapsille.  

 

6. eothinon on Luuk. 24:36-53  ja sen eksapostilarion on kirjoittanut keisari Konstantinos VII, Leo Viisaan poika 

900-luvulla. Suomeksi:  

"Osoittaen inhimillisen luontosi sinä, Vapahtaja, haudasta ylösnoustuasi seisoit opetuslastesi keskellä, söit 

heidän nähtensä sekä opetit heitä saarnaamaan parannusta, ja sitten sinä menit ylös taivaallisen Isäsi tykö, 

luvattuasi lähettää opetuslapsillesi Lohduttajan. Jumalihminen, jumalallisessa vallassasi vertaamaton, kunnia 

olkoon ylösnousemisellesi." 

 

9. eothinon on Joh. 20:19-31 ja sen evankeliumistikira suomeksi: 

"Kuten ilmestyit niinä aikoina sinä, Kristus, ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen, myöhään illalla ilmestyit 

ystäviesi keskelle. Tulemalla sisään ovien lukittuina ollessa sinä täytit ilolla opetuslapsesi ja annoit heille Pyhän 

Hengen suoden heille vallan syntien anteeksi antamiseen etkä Tuomastakaan jättänyt vajoamaan epäuskoon. Se 

tähden, oi armollinen Herra, suo meillekin totinen viisaus ja anna syntimme anteeksi." 

(Sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjaksoa. Oktoehos. OKJ 1983, s.250-) 

 

Liturginen evankeliumitekstien kommentointi osoittaa esikriittistä ajattelua, yhdistää evankeliumitekstin 

avainsanoilla, kuten katumus, isä, lupaus; tuottaa dogmaattisia teknisiä termejä, kuten ihmillinen luonto, Jumala 

ja Ihminen, Lohduttaja (parakletos) Pyhä henki sekä arvonimiä, kuten Vapahtaja ja Kaikkipyhä Neitsyt. 

 

Kriittinen kommentointi puolestaan tuo esille, että  

- apostolit olivat haluttomia uskomaan, Luukas ei sano edes yhtä kertaa, että he uskoivat.  

- Raamatun asema ylösnousemuksen ymmärtämisessä.  

- Johanneksen ja Luukkaan evankeliumien pääerot ovat siinä, miten Tuomas tuodaan esille sekä Pyhän Hengen 

lahja. 

 

Johtopäätökset 

 

Liturgiset tekstit vievät meidät klassiseen kauniiseen maailmaan, jonka ei soisi katoavan, mutta jota on 

muokattava kohtaamaan tämän maailman korvat. Usko ja tieto kulkevat yhdessä, ja ne auttavat toisiaan. Meidän 

tulee säilyttää traditiosta sen henki yrittämällä ilmaista uskoa meidän aikamme ihmisille uusissa yhteyksissä. 



 

 

ISÄ MEIDÄN -rukouksesta 

 
Tämä rukous löytyy kahdesta kohdasta melkein samanlaisena: 

Luuk.11:2 ja Matt. 6:9 

 

Luukas: "Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme... ja anna meille meidän syntimme anteeksi, 

sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme..." 

 

Matteus: "Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme... ja anna meille meidän velkamme 

anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme." 

 

Luukkaan versiolla on etuja:  

- alkukielen anna -verbi didou  (Matt. dos) 

- joka päivä (Matt. tänään/tänä päivänä) 

- synti (Matt. velka) 

 

Profeetta Eliaan kanoni  
- Kanonia pidetään Johannes Damaskolaisen kirjoittamana, tarkoitettu heinäk. 20 pvlle 

- Osoittaa miten isät ovat lukeneet Raamattua 

 

Taululla on esitetty 9 kanonin osaa: oodia, jotka kertovat Eliaan elämästä 

Taululla on myös vastaavat kohdat 1. ja 2. Kuninkaitten kirjasta 

 

Johtopäätökset kaikesta edellä olevasta 
 
- tieteellisen tutkimuksen ei tarvitse olla tunnustuksellista 

- ortodoksia tarvitsee uudistusta teologiassaan. Kuten tavallista, Raamatun teologia on ensimmäinen  jonka tulee 

kehittyä, koska Raamattu määrittää tiensä 

- ortodoksinen raamattutiede esiintyi sanana ensi kertaa vasta 1950-luvun jälkeen 

- raamatuntutkimus on kytköksissä pastoraaliseen työhön 

 

 

   

 


