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Seuraavilla lehdillä tarjotaan raamatunlukijoille Mar
kuksen evankeliumin selitys, joka on tehty samojen peri
aatteiden mukaan kuin v. 1902 julkaisemani Johanneksen 
evankeliumin selitys. Päämääräni on ollut saada selville, 
mitä Markus kertoo meille Jeesuksesta, miten hän on kä
sittänyt Vapahtajaamme ja hänen elämän työtänsä, ja olen 
pyytänyt selittää hänen kirjaansa hänen omassa henges
sään. Huolellisesti olen koettanut välttää ottaa selityk- 
seeni evankeliumin kirjoittajalle vieraita näkökohtia, sillä 
pidän sitä perusvikana tällaisessa teoksessa, jos sen kir
joittaja yrittää panna omat, muualta saadut mielipiteensä 
evankelistan suuhun, ja siten hämmentää evankelistan 
teosta, jota. hänen pitäisi selittää. Evankeliumin lukijan 
tarvitsee ennen kaikkea saada tietää, mitä evankelista 
on tahtonut sanoa, ja selittäjän ensimmäinen ja korkein 
tehtävä on auttaa evankeliumin*lukijaa käsittämään evan
kelistaa oikein.

Markus on ennen kaikkea kiinnittänyt huomiotaan 
Jeesuksen ihmetöihin, joita hän kertoo erinomaisen ha
vainnollisesti, usein pieniä yksityiskohtia myöten. Näissä 
Jeesuksen ihmetöissä kirkastuu hänelle Vapahtajan kun
nia. Ja hänen evankeliuminsa pyytää olla Jeesukseen 
uskovaisen todistus mestarinsa kirkkaudesta, todistus, joka 
puolestaan tahtoisi avata muidenkin silmiä näkemään ja 
sydämiä ottamaan vastaan Jumalan Kristuksen. Muuta 
tarkoitusta ei tällä Markuksen evankeliumin selityksellä
kään ole, kuin vaatimattomasti koettaa edistää samaa 
korkeaa tarkoitusta.



Jokainen raamatunselitysopin tuntija tietää, että mo
nessa paikoin jää epävarmaksi, miten joku yksityiskohta 
Raamatussa on selitettävä, ja että toinen selitys usein voi 
olla jotenkin yhtä hyvin puolustettavissa kuin toinenkin. 
Olisi kyllä selittäjälle hauskaa käydä tämmöisissä kohdissa 
esittämään eri mielipiteitä ja mitä perustusta kullakin on. 
En ole kuitenkaan voinut ryhtyä tähän syystä että kir
jani sen kautta olisi tullut kovin laajaksi. Olen ollut pa- 
koitettu supistamaan esityksen siten, että kulloinkin vain 
esitän sen mielipiteen, joka minun mielestäni tuntuu par
haiten ilmaisevan evankelistan ajatuksen. Ajatteleva lu
kija hyvin tietää, että monta kohtaa evankeliumissa hy
vällä syyllä voidaan selittää toisellakin tapaa kuin tässä 
kirjassa.

Kun näyttää siltä, että vielä jonkun aikaa saamme 
odottaa raamatunkäännöskomitean Uuden Testamentin 
uutta suomennosta, enkä ole voinut tyytyä vanhaan, olen 
suomentanut Markuksen evankeliumin tekstin tähän. En 
ole tehnyt sitä toivossa saada aikaan jotakin erinomaista, 
vaan siinä toivossa että pieni ja vaatimatonkin lisä tällä 
tärkeällä työalalla voi olla joksikin hyödyksi.-

Helsingissä 15 p. helmikuuta 1904.

Tekijä.



Markuksen evankeliumi.

Johdanto .

I

Evankelista Markus.

Evankeliumimme kirjoittaja on toisen kristillisen 
sukupolven miehiä. On tosin mahdollista, että Markus 
oli tutustunut Jeesukseen hänen julkisen vaikutuksensa 
aikana. Eräs kohta hänen evankeliumissaan viittaa sii
hen, että hän Jeesuksen elämän viimeisenä yönä oli Jee
suksen seurassa. Näyttää näet siltä, kuin hän kertoisi 
tapahtuman omasta elämästään kirjoittaessaan 14: 51, 52: 
ja häntä (Jeesusta) seurasi muuan nuorukainen, jolla oli 
ohut liinavaate paljaan ihon päällä, ja  he ottivat hänet 
kiinni; mutta hän jätti liinavaatteen ja  pakeni alasto
mana. Kun Jeesus elämänsä viimeisenä yönä läksi ulos 
Jerusalemista Getseemaneen, oli tämän Mk:n kertomuksen 
mukaan apostolijoukkoon yhtynyt eräs nuorukainen, ar
vatenkin siitä talosta, jossa Jeesus oli syönyt pääsiäis
lampaan opetuslastensa kanssa. Hän oli nähtävästi jo 
riisunut vaatteensa mennäkseen levolle, ilta kun oli ku
lunut myöhään, mutta kun Jeesus ja apostolit lähtivät 
ulos, kääri hän liinaisen vaatteen ympärilleen ja seurasi 
heitä. Kun Jeesus sitten vangittiin Getseemanessa ja 
apostolit pakenivat, yritti tämä nuorukainen seurata Jee
susta nähdäkseen, mitä hänelle tapahtuisi, mutta oli vähällä
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itsekin joutua vangiksi ja pelastui ainoastaan sen kautta, 
että jätti liinavaatteensa kiinniottajain käsiin ja pakeni 
alastomana. Tätä tapahtumaa Getseemanessa ei kerro 
kukaan muu evankelista kuin Markus. Näyttää siltä kuin 
se olisi ollut erityisen kallis muisto juuri hänelle ja tämä 
on hyvin ymmärrettävää, jos hän, niinkuin monet otak
suvat, itse oli tuo nuorukainen, joka Jeesusta seurasi. 
Siinä tapauksessa todistaa tämä kertomus myöskin, ettei 
nuori Markus ollut väliäpitämätön Jeesusta kohtaan, sillä 
tuskinpa paljas uteliaisuus olisi saanut häntä seuraamaan 
vangittua Jeesusta. Varmaankin Jeesus oli hänen sydä- 
melleen kallis. Kuitenkin lienemme siitä, että Pietari 
1 Piet. k. 5: 13 kutsuu häntä pojakseen, oikeutetut päät
tämään, että vasta Pietarin todistus kuolleesta ja ylös
nousseesta Jeesuksesta oli lopullisesti liittänyt Markuksen 
uskovaisten joukkoon. Pietari oli hänen hengellinen isänsä, 
ja hän on siis luettava siihen kristilliseen sukupolveen, 
joka ensimmäisten uskovaisten todistuksen kautta oli tul
lut uskoon Jeesukseen.

Evankelista Markus, eli niinkuin hänen nimensä 
täydellisenä kuuluu Johannes Markus, oli kotoisin Jeru
salemista. Hänen äidillänsä, Maarialla, oli siellä talo, ja 
kun Maaria oli liittynyt uskovaisten joukkoon oli hänen 
talonsa paikka, johon uskovaiset saattoivat kokoontua 
(A. t. 12: 12). Markuksen läheisiä sukulaisia oli Barna- 
bas (Koi. 4: 10), joka oli Jerusalemin seurakunnan pää- 
henkilöitä. Hänen kauttansa Markus jo aikaisin joutui 
ottamaan osaa evankeliumin julistajain työhön. Kun näet 
Barnabas ja Paavali lähtivät Antiokiasta ensimmäiselle 
lähetysmatkalleen, seurasi Markus heitä heidän palvelija
naan (A. t. 13: 5). Matkan vaivat ja vaarat kävivät kni- 
tenkin yli nuoren Markuksen voimain. Kypros saarella 
seurasi hän vielä Barnabasta ja Paavalia, mutta kun nä- 
mät täältä suuntasivat matkansa Vähään Aasiaan erkani 
Markus heistä Pamfiliassa ja lähti kotia Jerusalemiin. 
Paavali arvosteli tätä Markuksen menettelyä sangen an
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karasti eikä tahtonut Markusta enää otettavaksi seuraan, 
kun hän ja Barnabas aikoivat lähteä toiselle lähetysmat- 
kalleen. Kun Barnabas sitä vastoin vaati, että Markus 
oli otettava mukaan, erosivat Paavali ja Barnabas toi- 
sistansa. Barnabas lähti, Markus toverinaan, Kypros saa
relle, Paavali taasen pohjois-Syyrian kautta Vähään 
Aasiaan (A. t. 15: 36—41). Myöhemmin näkyy Markus 
kuitenkin jälleen saavuttaneen Paavalin luottamuksen 
päättäen siitä, että tapaamme hänet apostolin seurassa 
hänen työtoverinaan (Filem. 24; Koi. 4: 10), jopa kuulemme 
Paavalin antavan hänestä sen todistuksen, että hän hy
vin voi käyttää häntä palvelukseen (2 Tim. 4: 11).

Myöskin apostoli Pietaria, hengellistä isäänsä, on 
Markus vanhan kirkon todistuksen mukaan seurannut 
tämän matkoilla. Ensimmäisen kirjeensä vastaanottajille 
Pietari lähettää Babylonista terveisiä Markukselta (1 Piet. 
k. 5: 13). Kun Pietari elämänsä lopulla oli Roomassa, 
oli Markus kirkkoisä Eusebiuksen kirkkohistoriassa löy
tyvän todistuksen mukaan hänen seurassaan. Täällä sai 
hän nähdä opettajansa kuolemallaan todistavan sen us
kon totuuden, jota hän elämässään oli julistanut. Roo
masta kerrotaan Markuksen lähteneen Egyptiin, Alek
sandriaan, jossa hän perusti seurakunnan, jonka piispana 
hän oli loppuikänsä kuolemaansa asti.

II

Markuksen evankeliumi.

Markuksen evankeliumin synnystä antavat vanhan 
kirkon opettajat seuraavat tiedot. Markus ei ollut seu
rannut Jeesusta hänen maallisen elämänsä aikana, niin 
että hän olisi voinut evankeliumissaan kertoa Vapahta
jan elämästä, mitä hän itse oli nähnyt ja kuullut. Jee
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suksen elämän päätapauksiin hän tutustui seuratessaan 
Pietaria tämän saarnamatkoilla. Mitä Pietari näillä mat
koillaan kertoi Jeesuksesta, sen on Markus kirjoittanut 
muistiin, ja voimme sentähden tavallaan kutsua hänen 
evankeliumiaan Pietarin evankeliumiksi. Täten on seli
tettävissä, että evankeliumissamme usein tapaamme erin
omaisen tarkkoja yksityiskohtain kuvauksia, — yksityis
kohtain, joista ei kellään muulla kuin silminnäkijällä olisi 
voinut olla tietoa.

Emme voi tarkoin sanoa aikaa, jolloin Markuksen 
evankeliumi on valmistunut. Kirkkoisä Ireneuksen tiedon
anto, että se olisi tapahtunut Paavalin ja Pietarin kuo
leman jälkeen, tuntuu luotettavammalta kuin kirkkoisä 
Klemens Aleksandrialaisen ilmoitus, että evankeliumi val
mistui Pietarin vielä eläessä Roomassa. Ei liene aivan 
perusteeton se arvelu, että evankeliumimme on valmis
tunut vuosien 66—70 välillä.

Markuksen evankeliumin sisältöön nähden on huo
mattava, että Markus samoin kuin Matteus ja Luukaskin 
pääasiallisesti kuvaa Jeesuksen toimintaa Galileassa. Jee
suksen monista käynneistä Jerusalemissa, joista Johannes 
kertoo, ei hän mainitse mitään. Vasta Jeesuksen viimei
nen matka Jerusalemiin ja Jeesuksen elämän lopputapah
tumat siellä kuvataan seikkaperäisesti. — Erityisellä mie
lihalulla Markus kuvaa Jeesuksen ihmetöitä. Seurates
samme hänen esitystään saamme rientää ihmetyöstä toi
seen, ja tuntuu siltä kuin evankelista tahtoisi innostu
neena huudahtaa lukijoillensa: katsokaa, millainen mes
tarimme oli.

Markuksen evankeliumi samoin kuin muutkin evan
keliumit ei näet tahdo olla vain historiallinen esitys Jee
suksen elämästä, vaan se tahtoo samalla olla todistus 
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta. Se on 
saarna, joka on lähtenyt uskosta Kristukseen, elävän Ju
malan poikaan, ja tahtoo herättää tätä autuaaksi tekevää 
uskoa myöskin muissa.
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Lukijakunta, jolle evankeliumi alkuaan on kirjoitettu, 
on pakanakristitty. Juutalaisten uskonnolliset tavat ovat 
sille tuntemattomia, jotenka Markuksen tarpeen sattuessa 
täytyy niitä lukijoilleen selittää (Mk. 7: 3, 4). Mainites
saan Jeesuksen käyttämiä aramealaisia sanoja kääntää 
Markus ne lukijoilleen kreikaksi (5: 41; 7: 34; 14: 36); tätä 
ei hänen tietysti olisi tarvinnut tehdä, jos hänen lukija
kuntansa olisi ollut juutalaiskristitty.

Vanhan kirkon todistuksen mukaan on Markus kir
joittanut evankeliuminsa Roomassa.

Markuksen evankeliumi jakautuu seuraaviin pää
osiin :

I: luvut 1—9: Jeesuksen julkinen toiminta.
II: luvut 10—16: 8: Jeesuksen elämän lopputapah

tumat.
III: 16:9—20: myöhempi, muiden evankeliumein ker

tomuksista kokoonpantu esitys ylösnousseen Jeesuksen 
ilmestymisistä.



Markuksen evankeliumin selitys.

E nsim m äinen  pääosa.

(Luvut 1—9.)

Ensimmäinen luku.

1. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin alku.

Evankeliumin ensimmäinen värsy on samalla kirjan 
päällekirjoitus, joka lausuu ilmi, mitä kirjan tekijä alkaa 
esittää. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, s. o. hyvä sa
noma Jeesuksesta, joka on Messias, on oleva sen kirjan 
sisällys, joka tässä alkaa. Evankelista ilmoittaa jo kir
jansa päällekirjoituksessa uskonsa: hän on niitä, jotka 
Jeesuksessa näkevät Kristuksen, s. o. Jumalan Voidellun, 
ja hyvä sanoma Jumalan Voidellusta on oleva hänen 
kirjansa sisältö.

2. Niinkuin profeetta Jesajassa on kirjoitettu:
»katso minä lähetän sinun edelläsi sanansaattajani, 
joka valmistaa tiesi; 3. huutavan ääni korvessa: 
valmistakaa Herran tie, tehkää hänen polkunsa ta
saisiksi,» — 4. niin esiintyi Johannes Kastaja
korvessa ja julisti mielenmuutoksen kastetta syn- 
tein anteeksi antamiseksi. 5. Ja hänen tykön- 
sä lähti koko Judean maa ja kaikki Jerusalemi-


