Erkki Koskenniemi

Evankeliumit - miten niitä opetellaan?
Teologin ensimmäisiä asioita on oppia tuntemaan hyvin Uusi testamentti. Kuten jokaisella elämän
alueella - oli kyseessä sitten musiikki tai urheilu - tarvitaan tietty määrä työtä, lahjojen mukaan
enemmän tai vähemmän. Erityisesti ammattiin valmistuvan ei pidä tätä työtä pelätä. Hyvä
Raamatun tuntemus on se pohja, jolle koko ammattitaito perustuu. Mutta miten se hankitaan?
Suosittelen että aloitat evankeliumeista.
1. Pohjatiedot toki hallinnassa
Evankeliumien johdanto-opilliset pohjatiedot lienevät kaikilla hallinnassa: Vanhin evankelista
on Markus, jota ovat käyttäneet hieman myöhemmin kirjoittaneet Matteus ja Luukas. Johannes on
näitä kaikkia myöhäisempi ja on todennäköisesti tuntenut edeltäjiensä työtä.
Kaksilähdeteorian saa kiistää ja edustaa esim. Matteusprioriteettia, mutta silloin täytyy
valmistautua melkoiseen työhön vakuuttaakseen muut.
2. Hahmota kaikista evankeliumeista taitekohta
Kaikki kolme synoptista evankeliumia kertovat, miten Jeesus toimi ensin Galileassa lähti sitten
kohti Jerusalemia, jossa hänet ristiinnaulittiin ja jossa hän nousi kuolleista. Opi muistamaan
kaikista taitekohta: Koska lähdetään kohti Jerusalemia ja koska Pietari tunnustaa Jeesuksen
Kristukseksi. Markuksella se on luvussa 8, Matteuksella luvussa 16, Luukkaalla luvussa 9.
Huomaat siis, että Matteus ja Markus menevät karkeasti ottaen puoliksi, Luukkaalla suhde on
toinen (9/24) ja että Johannes ei seuraa tältä osin samaa kehystä. Nyt pystyt hahmottamaan, mikä
kuuluu Galileaan, mikä muualle.
3. Etsi uusia kiintopisteitä:
Seuraavat kiintopisteet löydät vaivatta. Ne ovat nämä:
Johannes Kastajan ilmestyminen: Mark. 1 (kaiken alku!), Matt. 3, Luuk. 3, Joh. 1
(Lähtö kohti Jerusalemia - opittiin jo edellä)
Saapuminen Jerusalemiin: Mark. 11, Matt. 21, Luuk. 19
Huomaat siis, että Luukas on "Das Evangelium unterwegs" - lähtö luvussa 9 ja tulo Jerusalemiin
luvussa 19. Huomaat myös, että Johanneksella temppelin puhdistaminen on luvussa 2. Samalla
osaat järjestää lapsuuskertomukset paikoilleen.
4. Täytä aukot
Mainittujen kiintopisteiden jälkeen alkaa aukkojen täyttäminen ja materiaalin paneminen
paikoilleen. Ota tavoitteeksesi, että löydät kertomukset evankeliumeista. Tavoittele ensin sitä, että
pystyt käymään läpi evankeliumin toisensa jälkeen tietäen edes jotakin, mitä kussakin luvussa
puhutaan.
Mekaaniseen ulkoa oppimiseen liittyy Raamatun lukemisen yhteydessä syvällisempi tieto.
Synopsin ja muiden hyvien apuneuvojen avulla opit erottamaan toisistaan Matteuksen ja Luukkaan
yhteisen materiaalin (= "Q") sekä kunkin evankelisten oman erityisaineiston.

